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POP. PIJUI XII
DEVINTOSIOMS PONTIFIKAVIMO 

SUKAKTIMS

LIETUVIŲ TAUTA, ILGUS ŠIMTMEČIUS BANDO- ’ 
MA KOVOSE UŽ ŠVENTĄJĮ KATALIKIŠKĄJĮ TI
KĖJIMĄ, ŠIĄ IŠKILMINGĄ DIENĄ REIŠKIA GI
LIĄ, KANKINIŲ KRAUJU PATVIRTINTĄ IŠTI
KIMYBĘ KATALIKŲ BAŽNYČIOS GALVAI JO 
ŠVENTYBEI POPIEŽIUI.-

LIETUVOS VALSTYBĖ, GRAŽIAUSIAME SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPYJE PASIAU
KOJUSI DIEVIŠKAJAI ŠIRDŽIAI, BUVO' PASI

RYŽUS KARTŲ SU KITOM KRIKŠČIONIŠKOM 
TAUTOMIS EITI KRISTAUS IR JO VIETININKŲ 
NURODOMU KELIU IR NEŠTI MEILĖS, TAIKOS, 
TEISINGUMO VAISIUS.

LIETUVOS ŽEMĖ, PAČIŲ POPIEŽIŲ PAVADINTA 
MARIJOS ŽEME, NŪNAI EILĘ METŲ PLŪSTANTI 
KRAUJUOSE, MALDAUJA SKAUSMINGĄJĄ MO
TINĄ -STIPRINTI SAVO SŪNAUS ATSTOVĄ ŽE
MĖJE PIJŲ, -ANT KURIO PEČIŲ APVAIZDA 
UŽDĖJO SUNKIAUSIĄ XX AMŽIAUS KRYŽIAUS 
NAŠTĄ. LIETUVIAI TREMTINIAI, IŠBLAŠKYTI 
PO PLAČIUS PASAULIO KRAŠTUS, MELDŽIA 
ŠIANDIE TĄ PAČIĄ MARIJĄ, TREMTINIŲ 
MOTINĄ, KAD JI LEISTŲ SVEIKINTI JO ŠVEN
TYBĘ POPIEŽIŲ PIJŲ XII DEŠIMTIESIEMS 
PONTIFIKATO METAMS IŠ SAVŲ LAISVŲ GIM
TŲJŲ PASTOGIŲ.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS
Siq metų vasario šešioliktoji išsiskiria iš visos eilės kitų mūsų Nepri

klausomybės švenčių. Šiandien sukanka lygiai trisdešimt metų, kai Apvaizdos 
sprendimu mūsų Tauta prisikėlė laisvam' ir nepriklausomam gyvenimui. Tiesa, 
jis vėl yra sutryptas, kaip ir seniau. Bedievė tauta sustabdė mūsų valstybės 
istoriją. Tačiau nors būdami pavergti ir naikinami, nors išblaškyti po visą 
pasaulį ir nerasdami vietos plačioje mūsų žemėje, mes žinome, kad nenusto
jome teisės į senąją savo Tėvynę. Mes ir toliau pasiliekame ištikimi savo 
krašto vaikai.

Dievo įkvėptas poetas yra pasakęs: „Visos Tavo sukurtos tautos ateis 
Tavęs pagarbinti, Viešpatie“ (Ps. 85, 8). Paaiškindamas šiuos žodžius, popie
žius Pijus XII pastebi: „Žodis ateis čia anaiptol nereiškia iškeliavimo, iš- 
pilietinimo, perkilnojimo, kurį vykdo viešoji valdžia ar žiauri aplinkybių prie
varta . . . Jisį” nereiškia atsisakymo išganingų tradicijų, senovinių papročių, 
nuolatinio ar bent ilgus metus trunkančio atsiskyrimo vedusiųjų, tėvų ir vaikų, 
brolių, giminių ir draugų. Jis nereiškia pažeminančio žmogaus pavertimo 
mase“. Ir popiežius priduria, kad „žmogus, kokio jo Dievas nori, ir kokį jį 
Bažnyčia apglobia, negali be savos žemės ir be savų tradicijų jaustis tvirtai 
įsišaknijęs erdvėje ir laike“ (Ansprachen Papst Pius XII. 236 p. Hamburg 
1946). Savo žodžius Pijus Xu užbaigia puikiu šventojo Augustino posakiu: 
Viešpaties pagarbinti tautos „ateis, ne savo sodybas palikdamos, bet savo 
sodybose tikėdamos“. Taip ir mes! Nors būdami išrauti, pasiliekame tvirtai 
tikėdami savo sodybose. Mes laikome savo praeitį nepasibaigusia ir nenu- 
trūkusia. Mūsų Valstybė, sužalota praktiškai, gyvena nepalaužta ne tik mūsų, 
bet ir viso teisingo pasaulio sąmonėje. Todėl ši sukaktis yra tikra sukaktis, 
gili savo prasme ir mus stiprinanti savo verte.

Susitelkime tad valandėlę ir pažvelkime, kaip atrodo praeitas mūsų Vals
tybės gyvenimas Amžinojo Dievo akivaizdoje. Kas mes buvome šį tridešimtį 
metų: Marija, atvira širdimi klausanti Viešpaties žodžių, ar Morta, uoliai 
atsidėjusi namų apyvokai?

Tauta, mano Broliai ir Sesės, gali gyventi ir be valstybės. Tačiau tokiu 
atveju jos gyvenimas būtų netobulas ir neatbaigtas. Ji būtų tarsi grūdas, 
prislėgtas akmens ir negalįs savo gyvybės išskleisti viršum žemės. Todėl kaip 
kiekvienas želmuo visa savo jėga veržiasi į paviršių, taip kiekviena tauta
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veržiasi į valstybę. Valstybė virsta tautos žemiškuoju idealu. Tauta turi pri
gimtą teisę savą valstybę kurti ir ją išlaikyti. Kas šios teisės nepripažįsta 
ar ją laužo, nusikalsta prigimčiai ir pažeidžia Valią To, kuris prigimtį yra 
sukūręs. į

Taigi ir mes jau nuo „Aušros“ laikų — ir net prieš, juos — dėjome didė
lių pastangų savai valstybei atstatyti. Tai buvo tautinės mūsų prigimties bal
sas. Dar daugiau — prigimties reikalavimas. Juk Lietuvių Tauta, turėjusi 
praeityje didelę valstybę, seniai jau buvo pribrendusi nepriklausomam gy
venimui. Tiktai šimto su viršum metų svetimųjų priespauda prislopino aną 
lietuviškąjį balsą. Bet atėjo eilė garbingų vyrų bei moterų ir netrukus vėl 
atgaivino tautinę bei valstybinę mūsų sąmonę. Mirusi ji nebuvo, ji buvo tik 
užguita. Lietuviškųjų laikraščių leidėjai, knygnešiai ir rašytojai; politikai ir 
visuomenininkai; mokyklų ir kooperatyvų steigėjai — visi jie tiesė pagrin
dus lietuviškajai Valstybei atsigauti. Ir, Viešpaties Apvaizdai laiminant, jų 
pastangos buvo apvaininkuotos 1918 metų vasario šešioliktąją dieną — Ne
priklausomybės Aktu. Valstybė mums buvo pats didžiausias rūpestis. Jai mes 
negailėjome nieko — net rinktinių savo vyrų gyvybės. Ji turėjo būti mūsų 
laisvės gynėja ir giliausių mūsų ilgesių tenkintoja.

Bet šitame susižavėjime, mano Broliai, mes nepastebėjome, kad valstybė, 
kaip ir visi kiti žmogaus padarai, lengvai gali patekti į klystkelius ir išsigimti. 
Žemiškoji valstybė yra neatpirkta. Ji reikalinga yra Kalvarijos Aukos ir 
Sekminių Ugnies, kad išsilaikytų tikroje savo paskirtyje. Be šios Aukos ir be 
šios Ugnies ji greitai virsta „Senojo Testamento leviatanu, kuris viską ap
valdo, nes beveik viską pasigrobia" (Pijus XII, op. cit. 239 p.). Iš tikro, prieš 
šį karą neviena valstybė Europoje ir kituose pasaulio kraštuose buvo atėmusi 
žmogui laisvę savarankiškai mąstyti. Ji buvo pavertusi jį priemone klasių 
kovai įvesti, rasei plėsti ar politikų sumanytai idėjai vykdyti. Ji buvo su
kūrusi tiesog demoniškų priemonių naikinti tiems, kurie jos nuožiūra buvo 
nenaudingi ar priešinosi jos reikalavimams. Ji griovė šeimos gyvenimą, skatin
dama prieauglį šalia moterystės. Ji pavergė laisvas profesines organizacijas, 
suvarydama visus į valstybines. Ji ardė religines bendruomenes, vesdama 
prieš jas piktą propagandą ir versdama iš jų išstoti savo partijos narius. Ji 
kišosi į mokslo tyrinėjimus ne tiesos, bet politikos vardan. Ji nustatinėjo net 
menams stilių, palenktą valdančiųjų skoniui. Žmogus, pastebi Pijus XII, 
valstybei „gali aukoti turtą ir gyvybę, bet niekados ne Dievo atpirktąją sielą“ 
(Reden und Enzykliken Papst Pius XII., 157 p. 1946). Tuo tarpu ši stabmel
diškoji valstybė kaip tik reikalavo sielos. Ji norėjo, kad jai priklausytų 
visas žmogus.

Džiaugdamiesi turime pasakyti, kad lietuviškoji Valstybė išvengė šitokio 
iškrypimo. Dievo vietoje ji nebuvo pastačiusi nei klasės, nei rasės, nei kurio 
kito stabo. Vis dėlto reikia pripažinti, kad šituo keliu ji jau buvo beprade
danti žengti. Tiesa, ji tai darė labai iš lėto ir apibrėžtai. Tačiau pati linkmė 
buvo pasirinkta jau pavojinga. Tautos gyvenime jau buvo pradėta ieškoti ųe 
tiek Dievo Karalystės ir Jo teisybės, kiek valstybės ir žemiškųjų jos reikalų.
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Tikėta, kad jie vieni gali padaryti mūsų Tautą laimingą. Bet Šiandien, stovė
dami prieš totalistinės valstybės griuvėsius, apšlakstytus ašaromis ir krauju, 
ryškiai jaučiame, kokios gilios prasmės turi psalmės žodžiai: „Jei Viešpats 
nesaugos miesto, veltui budi jo sargas“ (Ps. 126, 2). Valstybinės priemonės yra 
reliatyvios ir gali būti labai pavojingos, jeigu jos atsipalaiduoja nuo gyvenimo 
visumos, nuo amžinųjų Kūrėjo dėsnių ir pradeda veikti savarankiškai. Tuo
met jos pražudo ir tautą ir pačios save. Mums belieka visomis jėgomis dirbti, 
kad tokia valstybė neatsigautų nei mūsų Tėvynėje, nei Europoje, nei kuriame 
kitame pasaulio krašte.

Valstybė, mylimieji Broliai ir Sesės, net būdama idealiausia, yra tiktai 
indas. Gali jis būti ir labai gražus, bet visados jis prašosi pripildomas. O Ji 
pripildo žmogaus kūryba, iš kurios kyla mokslai ir menai, technika, organici- 
jos, spauda ir apskritai visa kultūra. Per kultūros kūrinius prabyla žmo
gus. Per juos prabyla ir tautos dvasia. Todėl prasminga ir kilnu kurti tautai 
kultūrą ir padaryti ją turtingą žmogiškojo genijaus laimėjimais. Šitie laimė
jimai pralaužia tėvynės sienas ir plinta visame pasaulyje. Jie atneša Į žmo
nijos kultūrini lobyną kiekvienos tautos vargo ir rūpsčio, bet taip pat 
džiaugsmo, meilės ir tikėjimo. ’

Per šį pastarąjį tridešimtį metų ir mes uoliai dirbome, kad savtf kūri
niais iškeltume aikštėn mūsų Tautos dvasią ir įvestume Lietuvą į pasaulinės 
kultūros šeimą. Mūsų universitetai, akademijos ir mokyklos; mokslo veikalai 
ir išradimai; architektūros, tapybos, poezijos ir muzikos kūriniai; laikraščiai, 
chorai ir teatrai — vis tai buvo kelias, kuris vedė mūsų Tautą į jos dvasios 
išsiskleidimą. Šiandien tad reikia mums prisiminti ir pagerbti visus tautinės 
mūsų kultūros kūrėjus, kurie aną lietuviškosios valstybės indą pripildė 
nežlungančiu dvasiniu turiniu. Net ir netekę valstybės, mes galime dar daug 
kuo pasirodyti Vakarų Europai ir nekartą sukelti jai nuostabos savo tautos 
dvasiniais turtais. Tauta gyvena savo dvasios laimėjimais ir gyvena tol, kol 
pajėgia kurti. Per pastarąjį trisdešimtį metų mes šito pajėgumo parodėme 
labai daug. Tikėkime, kad jį išlaikysime ir šiose sunkiose tremties sąlygose.

Tačiau ir kultūra yra žemiškas dalykas. Ji žengia į pasaulį nešina visu 
žmogiškosios prigimties kilnumu, bet kartu — ir visu jos silpnumu bei ydin
gumu. Kultūra taip pat gali paklysti painiuose šios žemės keliuose. Zmogus- 
kūrėjas gali pamiršti, kad jis yra Dievo-Kūrėjo atvaizdas. Prelatas Aleksan
dras Dambrauskas — Jakštas, prieš mirdamas, prašė ant jo kapo užrašyti 
žodžius: „Me%ne savo ugnimi žėruojam, mes ne savo šviesą liejam“. Daugelis 
kultūrininkų kaip tik pamiršta, kad žmogus yra je pats saulė, bet tik Die
viškosios Saulės atšvaita. Jie, kaip ir anie Babelio žmonės, mėgina statyti 
mokslo ir meno miestą, kurio bokštai siektų dangų, bet kuriuose nebūtų vie
tos Dievui. Tačiau šitą išpuikusio žmogaus darbą ištinka skaudi tragedija.- 
„Dievą paneigęs mokslas, sako Pijus XH, manė pasiekęs pilną laisvę ir sa
varankiškumą. O iš tikro jis buvo nubaustas, pajungiant jį tarnauti įsaky
mams tų, kurie nebepaisė nei tiesos nei žmogiškosios asmenybės. Kas šiam 
mokslui atrodė laisvė, iš tikro buvo tik prievarta, pažeminimas ir paniekini-
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mas“ (Ansprachen, 122 p.). Šiandien' tasai Dievui vietos neradęs kultūros 
miestas guli griuvėsiuose, nelaukdamas prisikėlimo dienos.

Šios dienos šventė kviečia tad mūsų kultūrininkus pamąstyti: ar kartais 
ir jie nėra statę lietuviškosios kultūros — be Dievo. Ar buvo Dievui vietos 
mūsų mokslininkų raštuose; mūsų teisininkų ir sociologų visuomeninėse 
pastangose; mūsų poetų eilėraščiuose, romanuose ir dramose; mūsų muzikų 
simfonijose, sonatose jr dainose? Kas gali atsakyti | šitą klausimą teigia
mai, tesidžiaugia: jo kūryba yra pašvęsta ir įjungta į Kristaus Karalystę. 
Tačiau kas savo kūriniuose prasilenkė su Dievu, tas tegrįžta atgal ir tepa- 
ieško praėjusiojo Viešpaties, nes tolimesnis tokio žmogaus kelias bus tik kly- 
dinėjimas mirties paunksmėje. Argi kultūra neprivalo savo kūriniuose 
apreikšti Dievo? Ar ji gali būti pilnai .tautinė, jeigu ji nepastebi šito pa
grindinio bruožo ir jo nepaiso? Krikščioniškosios tautos kultūra taip pat turi 
būti krikščioniška. Tik tada ji bus ir tikrai tautinė. Kas savo kūryboje 
išduoda Krikščionybę,' tas tuo pačiu išduoda ir Lietuvybę. Jau penki šimtai 
su viršum metų, kai mūsų Tauta yra atgimusi iš vandens'ir Šventosios Dva
sios. To mes niekados negalime pamiršti. Pijus XII įsakmiai įspėja, kad rei
kia būti ištikimiems krikščioniškosios kultūros paveldėjimui ir vyriškai ją 
ginti prieš visas bedieviškas ir nekrikščioniškas sroves. Šita ištikimybė ne
gali būti paaukota jokiai laikinei naudai ir jokiai politinei kombinacijai (plg. 
Ansprachen, 144 p.). Tikėkime, kad šitas popiežiaus įspėjimas ras atgarsio 
visų garbingų mūsų kultūrininkų širdyse ir kad savo kūriniuose visur ir 
visados užleis prideramą vietą krikščioniškajai mūsų Tautos dvasiai.

. v
Žmogus, būdamas sudėtas iš kūno ir sielos, reikalauja ne tik dvasinių 

idėjų bei principų, bet ir maisto, ir drabužio, ir buto, ir poilsio, ir įvairių 
kitų medžiaginių dalykų. Kai kūnas alksta, kai jis yra menkai apsaugotas nuo 
šalčio ar lietaus, kai yra priverstas gyventi sunkiose sąlygose, tuomet ir dva
sia nepajėgia išskleisti savo galių. Dėl to žmogui ir yra duota „prigimties teisė 
naudotis žemės gėrybėmis, kurios yra ankštai susijusios su žmogaus asmeny
bės kilnumu ir su jos teisėmis. Savo įtaka šios gėrybės teikia žmogui regimą 
pagrindą, turintį labai didelės reikšmės jo dorinėms pareigoms atlikti“ (pi
jus XII, Reden und Enzykliken, 192 p.).

Visų tad laikų visuomenėje šalia valstybinių ir kultūrinių pastangų esama 
ir ekonominių. Taip yra buvę visur, taip buvo ir mūsų Tautoje. Šios 
dienos tad sukaktis yra ne tik mūsų valstybinių ar kultūrinių, bet ir ekono
minių darbų šventė. Gražiai pražydusios mūsų sodybos, išaugę miestai, fa
brikai ir dirbtuvės, prekybos įstaigos ir bankai — vis tai buvo ženklai, kad 
mes uoliai stengėmės kurti savai Tautai tokių medžiaginių sąlygų, kuriose ji, 
neslegiama skurdo, galėtų spręsti didžiąsias mokslo problemas, kurti nežlun- 
gančių meno kūrinių ir garbinti Viešpatį Dievą. Šių sąlygų dėka mes galė
jome išlaikyti savo valstybės laisvę ir pakelti lietuviškąją kultūrą ligi da
bartinio jos aukščio.

Vis dėlto turtas yra dar labiau žemiškas dalykas, negu valstybė ar kul
tūra. Todėl ir paklysta jis lengviau, negu kas kitas. Atsidūręs nuodėmingo 
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žmogaus rankose, jis pamiršta tikrąjį savo paskyrimą ir virsta tik priemone 
arba malonumams ieškoti arba žmogui pavergti. Pastarieji laikai kaip tik ir 
buvo tokių turto paklydimų amžius. Turtas tapo įrankiu ne dvasiai skleisti, 
bet kūnui erzinti ir lepinti. Gausūs ir skanūs valgiai, išradingi gėrymai, madnūs 

’drabužiai, ištaigingi butai, patogios susisiekimo priemonėš nevieną kartą tar
navo nuodėmei ir pažeidė dorinius principus. Didieji pasaulio miestai, ku
riuose turto buvo gausiausia susitelkę, virto ne dvasios šventovėmis, bet kūno 
smagurių vietomis, atmestinomis Viešpaties akyse, kaip senovės Sodoma. Ar 
nuostabu, kad ant daugelio jų jau yra nukritusi ugnis iš dangaus?

Netikęs turto paskirstymas perskėlė naujųjų laikų tautas t du vienas su 
kitu kovojančius luomus: turtinguosius ir beturčius. Naujoji ekonominė sant
varka pasidarė verta Paskutiniojo Teismo ištarmės. Ji nevalgydino alkanojo, 
negirdė trokštančiojo, nepridengė nuogojo, neaplankė kalinamojo ir ligonio. 
Joje nebuvo Gailestingojo Samarijiečio. Ji beveik nieko nepadarė mažiausie- 
siems Kristaus broliams. Ji nepažino nei meilės nei teisingumo. Pijaus XII 
žodžiais tariant, ji „negarbingai ir pažeminančiai išnaudojo asmenį bei gamtą. 
Ji sukūrė iš vienos pusės liūdną ir baisų skurdą, iš kitos — nepaprastą ir 
provokuojančią gerovę. Ji sukėlė nenumaldomus grūmojimus tarp išrinktųjų 
ir skurdeivų. Šios pasėkos, popiežiaus teigimu, yra nepaskutinė priežastis, at
vedusi pasaulį ligi šiandieninės neišmatuojamos katastrofos“ (Ansprachen, 
120 p.).

Mūsų Tėvynėje šitie turto iškrypimai nebuvo toki dideli ir dar nesišaukė 
dangaus keršto. Vis dėlto jau ir pas mus buvo pastebėtas turtą valdančiųjų 
žmonių širdies kietumas, artimo meilės paneigimas, krikščioniškosios dorovės 
dėsnių laužymas ir bendrosios gerovės nepaisymas. Turtas telkėsi miestuose, 
a kaimiečiai ir darbininkai buvo bepradedą skursti. Socialinė mūsų santvarka 
dar nepatenkino krikščioniškųjų reikalavimų. Šios tad dienos šventė prabyla 
ir l mūsų Tautos ekonominius veikėjus. Ji kviečia juos peržiūrėti ankstesnius 
savo žingsnius ir niekados ateityje nebepamiršti principo, kad „prigimtas bei 
esminis žemiškųjų gėrybių paskyrimas yra tarnauti dvasios gyvenimui ir 
aukštesniam kultūriniam, doriniam ir religiniam tobulėjimui“ (Pijus XII, An
sprachen, 121 p.). Pašvenčiančioji Visagalio Dievo ranka ^turi ateityje pažy
mėti ir mūsų turto šaltinius ir jo paskirstymą visuomenėje.

Broliai ir Sesės Kristuje! Visi garbingi bei kilnūs mūsų rūpesčiai — 
valstybiniai, kultūriniai ir ekonominiai — pasiliktų neatbaigti ir net never
tingi, jeigu jie nesusitelktų aplinkui vieną vienintelį didįjį mūsų rūpestį — 
Dievą. Dievas yra centras, aplinkui kurį turi suktis visi mūsų sumanymai 
(lianai ir veiksmai. Jeigu mes tikime, kad Dievas yra, tai negalim mąstyti 
ir gyventi taip, tarsi Jo nebūtų. Si tiesa tinka ne tik mums kiekvienam sky
rium, bet ir visai mūsų Tautai. Lietuva yra krikščioniška šalis. Šventuoju 
Krikštu ji yra įjungta į atpirktosios žmonijos bendruomenę, kurios Galva yra 
Kristus ir kurios gyvybės šaltinis yra Šventoji Dvasia. Ji tad negali gyventi 
taip, tarsi dieviškoji Atpirkimo malonė būtų jos nepalietusi. Kelio į stabmel- 
dybę mūsų Tautai nebėra. Stabmelde ji virsti negali, ji gali virsti tik atkritėle.
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Deja, mano broliai, tokių atkritimo ženklų mes visdėlto turėjome. Religi
jos pagrindų griovimas netikro mokslo vardu; noras išstumti Bažnyčią iš 
viešojo gyvenimo politikos vardu; piktažodžiaujantis dvasiškių puolimas; 
ateistinės literatūros platinimas; mėginimas griauti krikščioniškosios dorovės 
principus šeimoje, auklėjime ir viešuose papročiuose — buvo tiesioginės ar 
netiesioginės priemonės, stumti Dievui iš mūsų Tautos. Ir kažin ar ne dėl to 
mus ištiko bedieviškos tautos ranka, atvėrusi mūsų akis ir - parodžiusi visą 
nudievintos visuomenės baisumą? Šio reginio akivaizdoje daugelis mūsų rado 
kelią į Viešpaties namus, kuriuos anksčiau buvo niekinę. Daugelis slapta 
mokė savo vaikus religijos, kurią anksčiau buvo reikalavę pašalinti iš mo
kyklos. Daugelis tuokėsi bažnyčioje, skubėdami užbėgti už akių įvedamai civi
linei metrikacijai, dėl kurios anksčiau buvo taip atkakliai kovoję. Mums vi
siems pasidarė aišku, kokios reikšmės Dievas ir Jo Bažnyčia turi Lietuvių 
Tautai. .,

Štai kodėl ir šiandien iš visų mūsų praeities darbų reikia ypatingai pa
brėžti tuos, kurie buvo skirti Dievo Karalystei kurti. Religinės pastangos yra 
pačios kilniausios ir pačios vertingiausios, nes jos įprasmina visas kitas. Mūsų 
bažnytinė santvarka; mūsų vyskupai, kunigai ir tikintieji; mūsų vienuolijos, 
brolijos ir religinės organizacijos; mūsų religinė spauda; mūsų pamaldos, 
šventės ir religiniai papročiai; galop visas katalikiškasis mūsų veikimas gi
lino Dievo sąmonę mūsų tautiečiuose ir ruošė jų širdis dieviškajam Žodžiui. 
Tiesa, -ir šioje srityje dar daug ko stigo. Ir religiniuose savo darbuose mes 
pasilikome žmonės, su savo silpnybėmis ir ydomis. Tačiau šios sukakties dieną 
galime pasidžiaugti religiniais trisdešimties metų laimėjimais ir gilią pagarbą 
pareikšti visiems mūsų apaštalams, kurie mums nesiliovė skelbę Dievą. Jų 
pastangos ateityje turi dar labiau sustiprėti, rasti kuo daugiausia pritarimo ir 
paramos, kad mes visi susitelktume aplinkui Viešpatį ir kad Jis taptų Di
džiąja Gaire visam tolimesniam keliui.

Trisdešimties metų mūsų valstybės kelias rodo, kiek daug mes įstengėme 
sukurti, kokių didelių kilūčių nugalėjome ir kokių sunkių pavojų išvengėme. 
Tuomet jnums netrūko ryžties ir dvasios jėgos. Neturi jos trūkti nė dabar. 
Neapsipraskime su mintimi, kad jau esame pasmerkti amžinai klajoti pasau
lyje! Nepasiduokime per greitai dar nematomų pavojų baimei! Palaiky
kime ir stiprinkime tremtyje sukurtas lietuviškąsias institucijas! Padėkime 
jaunimui lavintis mūsų mokyklose ir universitetuose! Neapleiskime kultūri
nių mūsų pareigų laikraščiams, organizacijoms, mokslo ir meno įstaigoms! 
Dievas budi viršum mūsų ir stebi mūsų žingsnius. Jis žino, kada ateis diena, 
kurią Jis lieps mums pakilti ir grįžti į senąją savo tėvų žemę. Jeigu tik mūsų 
širdys bus atviros Jo žodžiui ir Jo valiai, Jis išklausys mūsų maldų ir išva
duos mus iš šios skaudžios nelaimės, kaip išvadavo iš nuodėmės visą žmoniją 
per savo Sūnų Jėzų Kristų, visų mūsų Vienintelį ir Tikrąjį Gelbėtoją. Amen!

KANAUNINKAS FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje
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auta ir' dx.unijas '
nekunigiski mąstymai apie kunigą

DR. PRANAS GAIDAMAVIČIUS

kiekviena tauta, pasak Dostojevskio, esanti Dievo nešėja. Posakis 
turi galvoj pirmiausia rusus, tą beistorę tautą, kurios metafizinis polė
kis toks gajus. Dostojevskio akimis, rusų tauta savo kančiomis tam
panti christoforine tauta. Josios likimas panėši Izraelio likimui, kurio 
pradai išplaukia istorijos paviršiun, tačiau jų šaltiniai pasilieka meta
fizinėj gilumoj.

Kiekvienos tautos likimas yra daugiau ar mažiau izraelitinis, ku
riame ryškūs du pradai: paviršinis ir gelminis. Pirmasis reiš
kiasi konkrečios kasdienybės rūpesčiais, jos organizavimu, visuomeni
nio gyvenimo apipavidalinimu. Prie šios kategorijos priklauso ir valsty
binis gyvenimas su visu savo komplikuotu apartu. Cią viskas plaukia 
nustatytomis formomis ir vėžėmis, čia stengiamasi viską pajungti or
ganizaciniam darnumui. Tai romėniško stiliaus gyvenimas, kur teisinė 
išmintis yra konkretaus gyvenimo reguliatorius ir formuotojas.

Salia šio pastebimas gelminis pradas, kuris tiesiogiai pats neiš
plaukia paviršiun, neapsireiškia objekyvinėm formom, tačiau jo for
muojanti galia yra tikrai kūrybinė. Tai daugiau impulsas, įkvėpimas, 
kurio balsan rikiuojasi konkrečios formos, plaukia paviršiun ir apsi
reiškia jau ryškiu pavidalu. Gelminis pradas yra tas nuolatinis šalti
nis, iš kurio liejasi energija ir gema tautos apraiškos įvairiose srityse.

Tiedu pradai, kad ir labai skirtingi teorinėj plotmėj, yra stipriai 
įaugę į vienas kitą praktiniam pasireiškime. Jiedu sudaro tam tikrą 
pilnatį: paviršinis pradas išblėsta netekęs energijos, einančios iš gel
minio prado, gelminis gi pradas lieka kurčiai dunksoti savo gelmėj, 
neprasimušdamas iki konkrečių apraiškų, jei neįsijungia paviršinis api
pavidalinąs pradas. Tik harmoningoj tų pradų pilnaty apsireiškia tau- 

- tos likimas.
Gentis, tapusi tauta, nenustoja tapti ja ir toliau. Jos tapsmas 

yra gyvas ir nuolatinis. Ta prasme Ibsen ir sako, kad tauta neegzistuo
ja, ji tampa: „Volk ist wesentlich Volkwerdung“. Josios tapsmas, ku
ris ir sudaro likimą, yra fizinio ir metafizinio pobūdžio. Tauta, 
kaip bijologinis pagrindas, savo gyvybę apreiškia daugėjimu. Tuo būdu
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ji pratęsia save iki visos tautos fizinės gyvybės slenksčio, pergyven
dama pavienius individus. Savo metafiziniu tapsmu tauta kopia dva- 
sinės sferos viršūnėn, kurdama konkrečias kultūrines apraiškas kaip 
meną,, literatūrą ir pan., tuo būdu išsiskirdama iš kitų tautų savo sa
vitumu. Reikšdamasi savitom formom, tauta neatsiriboja betgi nuo 
universalinio turinio, bendro visai žmonijai. Tą turinį ji išreiškia tik 
savitais pavidalais, kurie yra ne kas kita kaip tautos „žodis“ apie save, 
žodis, kurį taria kiekviena tauta istorijoj ir kurio aidas lieka net ir 
tada, jei ji, kaip alsuojanti gyvybė, būna jau užgęsusi (M. H. Boehm).

Savo nuolatiniame tapsme arba tautėjime, tauta siekia būti ne tik 
savarankiška individualybe, bet ir bendruomenine asmeny- 
b e. Ten kur nėra asmeninio prado, negali būti nė bendruomenės. Indi
vidai gali sudaryti įvairius junginius, bet negali rasti bendruomeninio 
sąlyčio. Tik bendruomenė, anot minėto Boehm’o, yra saitas, perduo
damas iš kartos į kartą. Tuo būdu tautinis — bendruomeninis ryšys 
glūdi ne tiek bijologiniam prade, kiek asmeniniame. Tauta šia 
prasme yra dvasinė ir net egzistencinė bendruo- 
m e n ė. Tuo tarpu valstybė taip toli nesiekia. Tiesa, ji apjungia pilie
čius, bet nepaliečia jų asmeninėj gilumoj, o jeigu ji ir bando tai pa
daryti, įsiveržia ne savo sritin. Valstybės funkcija, anot Berdiajevo, 
tėra objektyvinė, o ne personalinė, kuri paliestų egzistencines gelmes.

kūrybiniame tautos tapsme ne visa bendruomenė reiškiasi vienodu 
kūrybingumu. Paprastai iškyla žmonės, tautos genijai, kurie tą vyksmą 
paspartina, jį išjudina, uždega, kad tauta tuo būdu atrastų save ir pa
kiltų iki asmenybės. Tai žmonės, kurie pakirsta iš tautos pasąmonės ir 
eina kitų žadinti. Jų šauksmas kartais būna toks nepaliaujamas, kad 
veda iki įkarščio ir revoliucijų.

Tautos žadintojų eilėje nekartą rikiuojasi ir kunigas. Jo funkcija 
bundančioj tautoj yra kaip aukuro tarnyba. Apie aukurą spie
čiasi žmonės, lenkiasi Kūrėjui tardami „mes“: mes lietuviai ir 1.1. Au
kuras tampa integraline šito „mes“ dalimi. Apie jį rikiuojasi nešamos 
aukos, išreiškiančios ne tik atnašavimą Viešpačiui, bet ir vienijantį 
centrą, kur susitinka giliausi žmonių troškimai. Tos atnašos yra ne 
tik konkretūs daiktai, bet ir dvasinis žmonių pasiaukojimas, jų hero- 
jižmas. Aukuro šviesoj herojizmas įgauna metafizinės prasmės ir rim
ties. Pasak Renano, tauta esanti didis solidarumas, išaugąs iš aukos 
jausmo, aukos jau padarytos ar dar padarysimos.

Kunigas — stovi ties tuo aukuru kaip tarpininkas, priimąs auką, 
ateinančią iš profaninės srities ir perteikiąs sakraliniam centrui -- Die
vui. Kunigas, kaip pašvęstoji asmenybė, yra profaninės ir sakralinės 
sričių jungėjas ne tik formaline prasme — ex opere operato, bet ir 
asmenine. Kaip aukos žmogus, jis yra tas, kuris kartu aukojasi, 
aukojasi kentėdamas. Jo kančia, giliai įsiveržia profaninėn sri
tin, ją lenkdama aukuro tarnybon. Tai pastebėjęs yra ir Nietzsche. Jis 
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sako apie kunigus: „Jie rąžė kraujo ženklus kelyje, kuriuo ėjo, ir jų 
paikumas mokė, kad tiesą galima krauju įrodyti“. Reiktų gi sakyti ne 
„įrodyti“, o liudyti, nes kentėjimas, kaip pasiaukojimas ir kaip he- 
rojizmas, nėra tik {rodymas, o gyvenimo suesminimas regimy
bės plotmėj.

Tuo būdu kunigas atveda besiaukojančią tautą prie ją apjungian
čio aukuro, jos suesminimo, jos metafizinio pašaukimo.

Tauta, kad ir valstybinėmis formomis besireiškianti, negyvena vien 
„duona“: ji yra kupina dvasinių — kultūrinių siekimų. Šie siekimai 
betgi nėra tokie, kad veržtųsi bijologinio instinkto jėga. Juos reikia 
puoselėti ir duoti jiems atitinkamą turinį. Dvasinis — kultūrinis tau
tos gyvenimas, kuris jau tiek yra pakirdęs, kad gali savaimingai žengti, 
visuomet yra linkęs išsekti. Jis lengvai nutolsta nuo savo gyvy
binio šaltinio ir suplokštėja, užmiršdamas tikrąją savo paskirt}. Kuni
gas ir čia yra tas asmuo, kuris stovi prie sveikųjų tautos šaltinių kaip 
šventosios ugnies. vaidila. Būdamas savo siela giliausiai suaugęs su 
dvasinėm tautos gelmėm, jis instinktyviai pastebi visus nukrypimus ir 
pavojus. Kunigas tuo būdu yra šauklys ir įkvėpėjas. Jis sten
giasi kalbėti j tautos gyvenimo gelmės. Jis lieka ir toliau šito gel
minio prado saugotojas, perdaug neiškildamas paviršium. Jj betgi ima 
stipri pagunda kilti j tą paviršių, ypač tada, kai tautinio gyvenimo for
mos, atitrukusios nuo gelminio prado, ima išsigimti ir siekti tautos 
gyvenimo sveikąsias šaknis. Tada puola jis nekartą "paviršiaus sūkurin, 
stengdamasis pasukti gyvenimą atgal, tačiau greičiau jis pats išsieikvo
ja ir lieka nublokštas šalin. Jei kunigas nepajėgia {kvėpti x 
tautos gyvenimui gelminių pikadų, pervėlu būną tą 
gyvenimą laužti iškerojusiose paviršiaus formose. .

• Iš tų suvėlintų pastangų-'kyla vadinamasis „klerikalizmas“, kuris pri
verstiniu valdymu, pasinaudodamas politine jėga, stengiasi išlaikyti 
tautą religijos saistomame kely. Patirtis betgi nekartą yra parodžiusi, 
kad šis kelias neatsveria kunigo kaip įkvėpėjo vaidmens, priešingai — 
susilaukia piktos reakcijos, kuri palaužia, apskritai, kunigo {kvėpian
čią galią.

Kunigo kaip tautos įkvėpėjo vaidmuo siejasi su pranašo funk
cija. Tai nėra ateities pranašavimo vaidmuo, bet šauklio ir pramatančio 
žmogaus uždavinys. Kunigo šauksmas yra tas pats pratęstas {kvėpi
mas. Kunigas, kaip pranašas, nesiima jokios prievartos, o tik kalba 
tautos sąžinei, kuri kartais nukrypsta nuo gelminių pradų. Jis šaukia 
ją paklydusią atgal kelin. Jo dvasinis regėjimas plaukia“iš giliai su 
tauta suaugusios širdies ir intujicijos ir remiasi ne tiek praeities pa
mokų prielaidom, kiek vidiniu pramatymu.

p Ypač kunigo vaidmenį reikia pabrėžti kalbant apie tautos pa
siuntinybės supratimą. Kiekviena tauta slepia savo sąmonėje vie
nok} ar kitokį mesijanizmą. Jo autentinė interpretacija turi eiti iš
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kuniginės sąmonės. Gali ji eiti ir iš filosofų, kaip įkvėpimas iš dainių, 
bet tai labai, artimos sritys kuniginiam pradui. Šitas pradas yra apdo
vanotas specijaliu pašaukimu — charisma: ex hominibus sumptus, pro 
hominibus constitutus. Būdamas arčiau Kūrėjo — Dievo savo religiniu 
pašaukinimu, jis tai misijai yra labiausiai skirtas.

Kultūriškai subrendusi tauta turi savo mitą. Pastarąjį 6ia supran
tame kaip siekį, kaip paveikslą, kurį tautėjanti tauta kuria iš savęs ir 
stato jį sau prieš akis (Boehm ir Schelling). Tai daugiau tautos idea
las, atsiremiąs į savo praeitį ir pasiuntinybę. Štai čia, tautos mito kū
rime, ir yra reikalinga kunigo — pranašo prezencija, nes tauta, be- 
kurdama savo mitą, lengvai gali nuklysti ir nueiti svetimiem dievam 
tarnauti. Ji ne tik gali tuo būdu prarasti savo autentinę pasiuntinybę, 
bet ir save sumitinti t.y. sudievinti. Pranašo gi vaidmuo ir 
yra rodyti tautinei sąmonei tikruosius kelius.

Iš to kyla veik neišvengiami konfliktai tarp tautos ir pranašo. 
Pastarasis savo tolregiškumu toli pralenkia tautą, kuri, neįstengdama 
prilygti pranašo regėjimui, labai sunkiai leidžiasi jo vedama. Pranašo 
likimas yra todėl beveik visuomet lydimas akmenų ir kančios. Kai 
trunTparegiai. praregi pranašo misiją, tada panie
kos akmenys tampa jo garbės paminklu, v

Kunigo, kaip' pranašo ir įkvėpėjo, vaidmuo yra apsaugoti tautą 
nuo suracijonalėjimo, dėl kurio kenčia visa dabartinė Vakarų 
(ir jos sekėjų) kultūra. Apšvietos meto pažadintas racijorializmas, siekia 
viską išaiškinti empiriniu priežastingumu. Jis taip užvaldė visą žiniją, 
kad pasidarė visiškai užkastu priėjimas prie tikrųjų dvasios vertybių.

. Šiandien sugriauta vertybių hierarchija pamažu ima vėl atsistatyti 
mintytojų galvosenoj. Tačiau senasis sluoksnis yra toks masyvus, 
kad tikroji išmintis tebėra dar valdoma žinijos. Anot M. H. . 
Boehm’o, tai esąs bekuniginės kultūros ir bendruomenės prakeiksmas. 
Išbujojęs mintijimas pasirodė esąs aklas pats vienas suvokti jautriuo
sius dvasios turtus. Harmoningam tautos gyvenimui reikia tat visų 
dvasinių galių pabudimo. Sacerdotinis pradas, ateinąs iš gilaus santy
kio su/Dievu, kaip tik teikia impulsų, kurių neduoda racijonalizmas. 
Nuostabusis gi raktas yra'ne mintijimas, o gerai suprasta malda (P. 
Wust, O Milašius), malda kaip galutinis atsidavimas, kaip visiškas 
dvasios „humilitas“. Didi būties dalykai atsiskleidžia tik besimeldžian
tiems.

KunigaSfskaip tautos dvasintojas ir įkvėjas, yra kartu ir jos jun
gėjas, bendrinto ja s. Nežiūrint tautos vienalytiškumo, visuomet 
yra išcentrinių pradų, kurie ją drasko iš vidaus. Tuo būdu tauta, kaip 
bendruomenė, yra reikalinga įcentrinio prado, kuris nuolat jungtų 
ją, nugalėdamas ardančius elementus. Kuniginis pradas ir yra čia ta- 
įcentrinė jėga, kuri ne prievartjngom priemonėm, o savo vidiniu veiki
mu teka kaip apjuosianti srovė. Platonas tai įžvelgdamas norėjo net
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TREMTIES PRASME
Dr. Jonas Vaišnora

„Ideo dispersit vos Deus . . .“ Skryningo metu, kai patiekiamas 
klausimas, kodėl apleidai savo kraštą, kunigui stoja prieš akis jo trem
ties problema. Pasisakyti, kaip daro pasauliškiai, jog bėgau gelbėdamas 
savo gyvybę, yra maža. Kunigas nėra sau žmogus. Jo gyvenimas, taigi 
ir gyvybė, nuo to momento, kai buvo ištarta: „Tu es sacerdos in aeter- 
num“, yra ne jo, o Bažnyčios, tikinčiųjų. Jis yra pastor, o bonus 
pastor guldo galvą už savo avis. Didelė dalis ganomųjų liko anapus. 
Kunigą, tik savo galva besirūpinantį ir bebėgantį nuo mirties, vejasi 
Kristaus žodžiai: „Mercenarius autem vidit lupum venientem, et fugit, 
quia mercenarius ėst.“

Reikia tad paieškoti gilesnės kunigo tremties prasmės. Daugelis lie
tuvių kunigų buvo prievarta išvaryti iš savo parapijų, atskirti nuo ga
nomųjų. Kiti sekė tikinčiųjų būrius beslenkančius į vakarus, su min
timi neapleisti jų sunkiose tremties dienose. Jie ėjo patys į nežinią ten, 
kur atsidūrė dalis lietuvių tautos. Vienintelis tad kunigo tremtyje buvi- 

- mo pateisinimas — tikinčiųjų lietuvių globa tremtyje. Štai kodėl yra

- valstybės vadovybę patikėti išminčiams ir kunigams. Bendruomenėse, 
kur kuniginio prado veikimas yra išblėsęs, išcentrinių elementų pasi
reiškimas yra labai ryškus. „Priežastinio proto mašinerija gali viską 
sudarkyti — asmenį ir bendruomenę, Bažnyčią ir valstybę. Bendruo
meninio gyvenimo apsaugai nuo dvasinio užnuodiji- 
mo skaudžiausiai pasigendam tikros kunigystės“ 
(M. H. Boehm, m. pabr.).

Šitokį vaidmenį turėdamas tautoje, kunigas neužsidaro betgi tau
tinėj izoliacijoj. Jis stovi kartu ant visuotinės plotmės, šiuo atveju 
krikščionybės, ir tuo būdu su savąja ir per savąją tautą išeina plačio- 
jon tautų bendruomenėn. Išeina jis su tautiniu savitumu, kuris, būda
mas įkvėptas didžiųjų virštautinių idėjų, praturtina gyvenamąją visatą.

Šiuos mąstymus pavadinau nekunigiškais. Tradicinė teologija ne
kalba apie tos rūšies mąstymus. Jai kunigas yra antgamtinės tarnybos 
žmogus, Dievo malonių dalintojas, pašauktas sielų išganymui ir sakra
mentu pašvęstas. Tai yra tiesioginė kunigo tarnyba, kuri betgi šakojasi 
gyvenime ir savo pasiuntinybe paliečia tas sritis, apie kurias nekalba 
teologija. Yra betgi neišvengiamai tikra, juo aukščiau kunigas stovi 
savo teologiniam pašaukime, juo pajėgesnis jis yra kaip tautos įkvėpė
jas bei pranašas. Juo didesnis yra jo Dievo artumas, juo 
stipresnis yra jo veiksmingumas. Ir Nietzsche taikliai yra 
pastebėjęs: „Geresnes giesmes turėtumėt man giedoti, kad išmokčiau 
tikėti į jūsų Išganytoją: išganingesni turėtų atrodyti jūsų mokiniai!“
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keista ir skaudu, kai' kunigas susiradęs šiltą vietelę, apsirūpinęs atei- ' 
čiai, laukia valandos vėl grįžti į tėvynę, visai nesidomėdamas trem
tinių dvasios reikalais. Ačiū Dievui, tokių yra nedaug ir jie nesudaro 
taisyklės, o tik išimtį. Apie juos galima pasakyti: „Dormite iam et re- 
ųuiescite.“

Didelė dauguma lietuvių kunigų suprato savo tremties prasmę ir 
stojo į darbą. Šiame darbe Dievo Apvaizda parengė specialias sąlygas ir 
uždėjo ypatingų uždavinių.

Nors mes nepajėgiame Dievo planų suvokti, tačiau valia spėlioti 
ko Jis iš mūsų nori. Jis leido atsidurti kunigams tremtyje, tikriausia ta 
mintimi, kad iš tos tremties išeitų gera. Dievo planuose kunigui iškyla 
specialūs jo uždaviniai tremtyje:

1. Ištobolinti savo asmenybę. — Atsidūrus tremtyje atkrito tas visas 
onus diei: ūkio reikalai, plati parapija, sunkus susisiekimas su žmonė
mis. Čia yra tiek laiko skaitybai, maldai, tiek progų išmokti svetimų 
kalbų ir pasinaudoti pasauline religine literatūra. Tremtyje kunigas ne
gali skųstis, jog nėra laiko paimti' knygą į rankas, nėra laiko mąsty
mui, pamoklsams pasirengti. Tremtis yra didelė mokykla, kur kunigas 
turi galimybės gilinti savo protą ir intensyvinti savo dvasios gyvenimą.

2. Parodyti Kristaus dvasią gyvenimu. — Kunigo gyvenimas — pa
sauliečių skaitoma knyga. Šią knygą jie skaito su pamėgimu. Iš jos 
mokosi. Mūsų tautiečiai yra suburti į stovyklas. Jie suburti apie kunigą 
mokytoją, tiesos ir dorovės atstovą. Auditorija gausi ir įvairi. Jei tėvy
nėje padėjuodavom, kad sunku prieti prie žmonių — čia jie patys siū
losi. Turime ne tik kaimiečius, bet ir inteligentus. Kunigas yra ne ša
lia, bet jų tarpe. Dėlto tremtinio kunigo apaštalavimas šiandie yra ne 
tiek žodinis, kiek pavyzdinis. „Ut videant vestra bona opera et glori- 
flcent Patrem, qui in coelis ėst“. Tremtyje žmonių vedimas į Dievą 
vyksta ne pašaukimu, bet kunigo gyvenimo šventumu.

Kunigas tremtyje atsidūrė į tokias pat sąlygas, kaip ir visi pasau- 
liškiai. Jis yra eilinis stovyklos gyventojas ir turi tenkintis tuo pat, 
kaip ir visi. Tačiau ir tokiose gyvenimo sąlygose kunigas turi parodyti, 
kad jis gyvena kitaip, negu pasauliškis. Jo kunigiškasis charakteris turi 
atsispindėti visoje gyvenimo kasdienybėje. Gyvendamas tokiose pat 
sąlygose kaip pasauliškis, jis turi visa daryti kitaip — kunigiškai. 
Bažnyčia yra pastatyta iš tokių pat akmenų, kaip ir profaniški pasta
tai; taip ir kunigo gyvenimas, susidedąs iš kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų, yra gyvoji Dievo bažnyčia.

3. Parodyti normalų žmogaus santykį su Dievu. — Žmonėms dažnai 
kartojame: „Nebūkite bailiai susirūpinę ką valgysite ir kuo apsideng
site . . .“ Pirmas, kuris nėra bailiai susirūpinęs, turi būti kunigas. 
Ak, netolima praeitis įrodė, kiek šie Kristaus žodžiai yra teisingi ypač 
kunigo atžvilgiu. Kai bolševikmečiu kunigų nuosavybė buvo nusavinta, 

14

16



patys išmesti iš nuosavaus kampo, o vis tik badu nė vienas nemirė. 
Bažnyčios istorija nežino tokio atsitikimo, kad kunigas, besirūpinęs 
savo pašaukimo pareigomis, būtų miręs badu. Dievo Apvaizda budi. 
Būtų tikras pasityčiojimas iš Apvaizdos, jei kunigas mestųsi į vaiz- 
būnystę. ar kitaip imtų užsitikrinti sau medžiaginę ateitį. Jis turi būti 
ne tik šauklys šito pasitikėjimo Apvaizda, bet ir pavyzdys.

Pasauliškiai dažnai kartoja, kad kunigų celibatas yra fikcija, bet 
ne tikrovė. Bažnyčia skelbia, kad celibatas yra reikalingas ir galimas. 
Tremtyje kunigas turi įrodyti, kad skaistus celibatas yra galimas. Jis 
savuoju skaisčiu gyvenimu turi sugriauti tas fantastiškas ir pikantiškas 
istorijas apie kunigų privatų gyvenimą, kurias sukūrė arba išpūtė Baž
nyčios ir dvasininkijos priešai. Tremtis tam yra geriausia proga, o ku
nigo gyvenimas tvirčiausias argumentas. Jei sunku buvo žmones įti
kinti užsidarius klebonijoje, tai labai lengva padaryti apsigyvenus 
stovykloje.-’ ' - ' „

- 4. Pamokslai — žodinė kunigo gyvenimo forma. — Tremties gy
venimo sąlygos reikalauja imtis ir kitokių’ (ideališkesnių pastoracijos 
formų. Tremtis turi atpratinti lietuvį kunigą dogmatizuoti tai, ką pats 
buvo išmokęs, kas pas mus buvo praktikuojama. Protingas kunigas, 
rinkdamas lyg bitė medų iš įvairių žiedų, tremtyje gali prisižiūrėti gra
žių pavyzdžių kitų tautų katalikų gyvenime ir pasisavinti tai, kas tei
giamo, kas lietuvio dvasiai pritaikomo. Skirtingos tremties sąlygos turi 
išmokinti ir pastoracijos priemones parinkti tokias, kurios laiko ir vie
tos sąlygoms yra tinkamiausios, kurios gali daugiau sielų laimėti. Ypa
čiai pamokslai. Jie turi būti kunigo išgyventi. Čia tremtyje kunigas pa
mokslą sako ištisą savaitę (savo gyvenimu), o sekmadienį tik žodžiais 
išreiškia, kas per savaitę išgyventa. Dabartinėse sąlygose klausytojai 
labai greitai gali griebtis argumento: „Medice, cura teipsum“. Šio ar
gumento nereikia jiems duoti į rankas. Tremties kunigas būtų laimin
gas, jei kaip Kristus, galėtų pasakyti: „Kas gali man įrodyti nuodėmę.“

5. Įprasminti mūsų tautos tragediją. — Jau kelintiems tremties me
tams beslenkant, kai-kas nustoja vilties, nes nemato savo vargų galo. 
Kunigas lieka vienintelis šviesesnės ateities kelrodis. Per aspera ad 
astra. Jis vienas gali išaiškinti krikščioniškų kentėjimų prasmę. Dievo 
planuose kančia yra atpirkimas, atsiteisimas. Šią tiesą mūsų trem
tiniams reikia stipriai pabrėžti, kad tautos iškentėtos dabartinės ir bū
simos kančios nežūtų veltui.

Lietuviui religija buvo ramstis sunkiausiais laikais, kada ant 
svarstyklių būdavo dedamas visos tautos likimas. Ir šiandie religija yra 
stiprus tautybės ramstis tremties gyvenime. Kunigas čia turi būti va
dovas ir šauklys.

Visi gyvena vis mažėjančia grįžimo į tėvynę viltimi. Kunigo pa
reiga skelbti, kad tas grįžimas yra įmanomas tik per dvasinį atsinau
jinimą. Tolstant nuo Dievo, tolstamą ir nuo tėvynės.
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Kai apima visus karštligė išemigruoti, kunigas turi priminti dar 
vieną šalį — amžinąją tėvynę, kurios taip pat nereikia išleisti iš akių. 
Norime, ar ne, o ten visi pateksime. Svarbu, kad laimingai. Žodžiu — 
kunigas turi pakelti žmonių širdis nuo "kasdieninių smulkių rūpesčių 
į amžinuosius. „Jieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisybės, - 
o visa kita bus jums pridėta“.

6. Išlaikyti tautos moralę. — Naujos sąlygos padiktuoja naujas 
problemas. Mokėti jas spręsti krikščionybės šviesoje didelis uždavinys. 
Kristus ir Jo Evangelija tie patys šiandie ir vakar ir rytoj. Žmonės 
greitai linkę viską pateisinti sunkiais, pasikeitusiais laikais; kunigas 
turi parodyti kaip krikščioniškoji moralė yra pastovi principuose 
ir lanksti sprendimuose.

Tauta tiek bus atspari sunaikinimo siekimams, kiek bus stipri savo 
dvasia. Dvasiai stiprinti, sieloms laimėti kunigas nesigailės nieko: laiko, 
sveikatos, vargo, nemalonumų. Jis nelauks rankas sudėjęs, kada bus 
pakviestas, bet veršis pats pirmas. Jei bus išmestas per duris, jis 
įsiverš per langą. Savo tautiečių sielos — jo visas turtas. „Da mihi ani
mas, cetera tolle“.

Keista, kad atnaujinti mūsų tautiečių dvasią Kristui, reikia būti
nai misijonieriaus. Kodėl kiekvienas kunigas negali būti tuomi misi- 
jonieriumu. Juk jis savo rankose turi visas tas dvasines priemones, kaip 
ir geriausi misijonieriai. Ar čia netrūksta tik noro, pasišventimo, meilės?

To iš mūsų nori Dievas! Būsime Jo rankose įrankiai didžiajam Jo 
planui vykdyti ir pasidavę Jo vedimui, arba nesuprasime savo laiko 
dvasios ir Dievo planų — liksime mutui canes, qui latrare non posunt. 
Tada vargas mums!

Tremtis uždėjo naujų pareigų. Atliksime jas su mintimi: „Non no
bis, Domine, non nobis, sėd nomini ,tuo da gloria“.
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lietuviu įiMatcfat
KUN. KAZIMIERAS JENKUS

Apie žymiausiąjį Amerikos lietuvį, daugelio vadinamą patriarchu 
— prelatą Kazimierą Urbanavičių, prirašyta yra daug. Jo biografija ir 
jo’ gausūs darbai Amerikos lietuviams gerai žinomi. Lietuvoje ir čia, 
tremtyje, jis mažai pažįstamas. Maža kas žino retus jo gabumus, jo 
nuopelnus Bažnyčiai, Tautai, raštijai. Čia noriu kai ką pasakyti apie šį 
šviesų ir veiklų kunigą. Neturėdamas literatūros po ranka, negalėsiu 
tačiau patiekti nei skaičių nei vardų. Bet pirmai pažinčiai gal to ir 
nereikės. Prelatas Urbanavičius žymus kaip kunigas, patrijotas, visuo
menininkas ir rašytojas.

Kaip kunigas, Urbanavičius pernai atšventė 50 metų jubiliejų. Tai 
ilgas ir vaisingas kunigystės kelias. Šio kelio pradžia siekia Lietuvą. . 
Baigęs’ Seinų seminariją, Urbanavičius keletą metų dirbo parapijinį 
darbą toj pačioj vyskupijoj. Persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstybes, 
jis klebonavo Mount Carmel (Pensilvanijoj), Broktone, Lowellyje ir S. 
Bostone, kur išbuvo 10 metų. Paskutinė jo, kaip klebono, vieta buvo 
Norwoode; iš. čia, po operacijos netekęs kojos, 1931 m. jis persikėlė 
atgal į S. Bostoną gyventi kaip emeritas.

Kiekvienoje šių vietų jis paliko tvarkingai sukurtus ar atnaujin
tus parapijų židinius, su sava bažnyčia, mokykla, ir gyvą tradiciškai 
lietuvišką religinę dvasią. Parapijų tvarkyme jis turėjo retus adminis
tratoriaus gabumus; kur tik jis atvyko, ten parapijos skolos buvo lik
viduotos ir trobesiai pavyzdingai sutvarkyti. Amerikoje, kur materia
linis pagrindas yra pirmaeilis, šita kunigo savybė yra nepakeičiama. 
Tačiau medžiaginių ir administracinių reikalų tvarkymas jam ne
buvo viskas. Jis kūrė parapijos dvasią, pavyzdingai organizavo pamal
das, daug 'dėmesio skyrė pamokslams,* katechizacijai, bažnytinėms or
ganizacijoms. Pamoksluose jis tiesos dėstytojas — nuoseklus, logiškas. 
Katechetinės ir homiletinės temos labiausiai jo mėgiamos. Nors ir ne
vartodamas retorinių priemonių, jis buvo mėgiamas ne tik savo parpi- 
jose, bet ir kitur. Jis visur kviečiamas į atlaidus kalbėti. Urbanavičius
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tačiau jautė, kad savas pranašas pabosta, dėlto dažnai kvietėsi pas save 
misijonorius iš Lietuvos ir kitus tautiečius pamokslininkus. Jis didelis 
punktualumo ir tvarkingumo šalininkas; jo bažnyčioje viskas tviska 
ir viskas savo vietoje. Kad tautiečiai neatitrūktų nuo savo krašto, jis 
palaikė parapijų gyvenime ir pačioje bažnyčioje lietuviškas tradicijas. 
Naujovėms jis neskyrė didesnės reikšmės ir savo pastoracijoje. Tačiau 
tradicijos nebuvo sustingdomos. Prisitaikyti prie modernaus gyvenimo 
jis mokėjo. ' . .

Jis nesitenkino kūręs bažnytines draugijas, bet jas .ugdė ir jų vei
kime pats dalyvavo. Jų susirinkimuose prabūdavo ištisas valandas, ne
paisydamas gaišto.

Urbanavičius mėgiamas visų žmonių, net vadinamų bedievių, bet 
ypatingai mylimas mažųjų lietuviukų. Jis toks tėviškas, malonus, šposi
ninkas, pasakorius. Kur tik vaikų susirinkimas, ten žiūrėk ir Ui-Vėna- 
vičius. Jis suvokia vaikų pasaulį, moka į vaiko sielą įsijausti.

Pastoraciniai reikalai prel. Urbanavičiui visada yra pirmaeiliai. 
Tais reikalais ateina pas jį pasitarti, ne vienas kunigas. Jis ramiai iš
klauso ir padeda dalyką išspręsti. Jis žiūri principo ir tokiu atveju 
neina į kompromisus. Kitais, ne principiniais klausimais, jis palieka 
laisvę pasielgti, kaip kam geriau atrodo. (Ilgą laiką jis buvo Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybės pirmininku).

Jo kunigišką uolumą ir pareigingumą gali pavaizduoti dabartinis 
jo gyvenimas. Jis yra invalidas ir jau senyvo amžiaus; esant blogam 
orui, galėtų būti atleidžiamas nuo pareigos laikyti mišias. Bet, žiūrėk, 
ir lietui lyjant, lazda pasiramsčiuodamas jis vis tiek eina į bažnyčią. 
Kartą buvo pašąlę ir slidu, o jis eidamas mišių paslydo ir smarkiai 
susitrenkė. Tačiau ir tada, pakeltas, nuėjo į bažnyčią ir atliko savo 
pareigą.

Urbanavičiaus uolumą ir išmintingumą aukštai vertino jo vysku
pai. Amžiną atilsį kardinolas O’Conell visada jį kviesdavo lietuvių 
kunigų reikalais pasitarti ir jo žodis būdavo lemiamas. Jis iškeldavo 
gerąsias kunigo puses, kad atsverti kokią nors ydą. Numojęs ranka, 
jis sako: tai niekis, mes visi turime savo ydų! Ir dabartinis Bostono 
arkivyskupas Cushing, jį vertindamas, pernai pakėlė į prelatus, kaip 
pavyzdingą kunigą, daug nusipelniusį vietos arkivyskupijai ir . savai 
tautai. Arkivyskupas pats dalyvavo Urbanavičiaus kunigystės jubilie
jaus iškilmėse, pagerbdamas jį ir pastatydamas pavyzdžiu jaunesnie
siems kunigams.

Jaunieji Amerikos lietuviai kunigai Urbanavičių laikę aukštoje 
pagarboje. Nežiūrint žymiai prašoksiančio amžiaus, jis mėgsta jaunus 
kunigus, domisi jų vargais i? yra jiems draugiškas. Jaunieji kunigai 
laiko savo pareiga pas jį atsilankyti, kaip pas patriarchą. Ir kiekvienas 
prirhicijantas kviečia jį į savo primicijas, o prelatas niekad neatsisako 
atvykti. Daugelis jaunųjų levitų turi būti jam dėkingi už savo pašau-
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kimo išugdymą. Ne vienam jų Urbanavičius yra nurodęs kelią j semi
nariją ar vienuolyną. Ir šelpdavo jis juos kiekvienu atveju, kai tik 
jie buvo reikalingi paramos.

Urbanavičiaus vardas yra surištas ir su lietuviškų vienuolynų isto
rija. Jis yra vienas didžiausių seselių kazimieriečių rėmėjų (pats Kazi
mieras). Gal dėl to, kad jos buvo pirmosios lietuvaitės vienuolės Ameri
koje ir jų uždavinys — palaikyti lietuviškas mokyklas.- Remdamas jas, 
jis tuo būdu norėjo remti ir lietuvišką kultūrą. Kai vėliau ėmė kurtis 
kiti seselių vienuolynai, jis padėdavo ir jiems patarimais ir aukomis. 
Jis siuntė kandidates ir į šiuos bažnytinius lietuviškumo židinius. Mer
gaitės, kurios nori tapti vienuolėmis, labai dažnai atvyksta pas jį pasi
tarti, atlikti išpažinties ir jo palaiminimą gauti. '

Kaip patriotas, prel. Urbanavičius išaugo lietuviškoje žemėje. Jau 
Seinų seminarijoje jis buvo susipratęs lietuvis, rašė į lietuvišką slap
tąją spaudą ir ją žmonėms platino. Amerikon jis atvyko su tvirtu 

—nusistatymu dirbti ne tik Bažnyčios, bet ir Tautos labui. Joks lietuviš
kas reikalas čia nebuvo pravestas be jo vadovavimo ar dalyvavimo. Jis • \ • 
organizavo lietuvių manifestacijas pripažinti Lietuvai de jure. Jis visa A.; 
savo energija įsijungė į Tautos Fondo organizavimą. Jis kūrė ir pa
laikė lietuviškas mokyklas. Kai buvo kuriama Marijanapolio Kolegija 
:— tas lietuviškumo židinys, jis morališkai ir medžiagiškai įsijungė į 
pirmųjų jos rėmėjų eiles. Šią instituciją laikė jis lietuviškumo tvirtove 
ir reprezentaciniu lietuvių reikalu. Pats pradžioje dėstė joje lietuvių 
kalbą ir literatūrą. ■ .

Norėdamas lietuviškąją Amerikos darbininkiją apsaugoti nuo sveti- ■ 
mos įtakos, jis su kunigu Kemešiu įsteigė Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Sąjungą. Ilgus metus jis redagavo ir šios sąjungos organą „Dar
bininką“.

Amerikoje gimusiam jaunimui grėsė didesnis pavojus nutolti nuo 
savo tautos, negu iš tėvynės atvykusiems. Kiti ėmėsi organizuoti šį 
jaunimą į Vičių organizaciją, simbolizuojančią giliausią lietuvio ryšį ». 
su savąja tauta. Urbanavičius įsijungė į šią organizaciją, buvo nepa
keičiamas jos veikėjas ir rėmėjas.

Suprasdamas sporto reikšmę Amerikoje gimusiam jaunimui, jis pats 
pasidarė sportininkas, kad galėtų arčiau to jaunimo būti. Su dideliu 
pamėgimu jis sekdavo baseball. Jis rėmė tautines lietuvių sporto 
komandas, atmintinai žinojo jų sąstatus ir visus jų rekordus. Sporti
ninkams jis yra autoritetas, su juo jie gali diskutuoti ir rasti gražios 
kalbos. Tai padarė jį populiarų jaunimo tarpe. Ir angliškai kalban
tieji jaunuoliai laiko, sau garbe su juo susitikti ir pakalbėti. Urbana- 

. vičius tokiomis progomis pasistengia į kalbą įterpti vieną kitą lietu
višką žodį, kad juos pratintų nepamiršti tėvų kalbos.

Anglų kalbą Prelatas vartoja lygiai gerai, kaip ir ten gimusieji. 
Būdamas apdovanotas specialiu gabumu kalboms (vartoja rusų, lenkų,/ 
prancūzų ir iš dalies vokiečių kalbas), jis, vos atvykęs į Ameriką, taip
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gerai išmoko angliškai, kad galėjo versti net jų klasikus į lietuvių 
kalbą. Jauniesiems Amerikos lietuvių kunigams jis yra pavyzdys, kaip, 
mokant tobulai vietos kalbą, nereikia užmiršti ir savo tėvų kalbos. Ir 
ne kas kitas, kaip tik jis, galėjo čia gimusiems kunigams suorganizuoti 
Marijanapolyje vasarinius lietuvių kalbos kursus. Jiems vadovauda
mas, Urbanavičius mokėjo sudominti taip, kad jo klausytojai imdavo 
lenktyniuoti, kas geriau lietuvių kalbą išmoks. Vienas jaunas kunigas 
pasiryžo net patį kursų vadovą sugauti lietuvių kalboje. Jis išsirašė iš 
Lietuvos įvairių vadovėlių, „Gimtosios Kalbos“ sąsiuvinių. Po vienos 
pamokos jis paklausė Urbanavičių, kaip reikia kirčiuoti ligoninė. 
Ir reikia pasakyti, Urbanavičių pavyko „suklupdyti“. Siam pasisakius 
už ligoninę, mokinys įrodinėjo, kad reikia tarti ligoninė. Savo teigimui 
patvirtinti, jis atskleidė kirčiuotą vadovėlį ir parodė jį mokytojui. Ur
banavičius nesuglumo, bet pagyrė, kad jo mokiniai stengiasi dar geriau 
išmokti, negu jis. Urbanavičius pats stengėsi neatsilikti lietuvių kalbos 
pažangoje: visą laiką sekė Lietuvos spaudą ir studijavo kalbinius lei
dinius.

Būdingas Prelatui vienas paradoksas. Niekas negali abejoti, kad 
Lietuvą jis mylėjo ir myli, kaip retai kas.' Tačiau kartą atvykęs į 
Ameriką, jis niekad daugiau Lietuvos nelankė, nors tiek daug progų 
buvo tai padaryti. Antra vertus, taip ilgai išgyvenęs Amerikoje, jis 
nepasidarė ir jos piliečiu, lyg nenorėdamas laužyti ištikimybės savo 
gimtojo krašto pilietybei.

Įvertindama Prelato nuopelnus lietuvybei, Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė suteikė jam Gedimino ordeną.

Kaip visuorųeninkas, Urbanavičius yra pasidaręs populiariausias 
asmuo visoje Amerikos lietuvių visuomenėje. Visuomeninkas jis yra 
savo prigimtimi. Visur jo pilna, viskas, kas iškyla visuomenėje, jam 
rūpi, į viską jis reaguoja ir kur tik gali stengiasi pribūti su savo 
pagelba ir sprendimu. Nė vienas svarbesnis įvykis Lietuvoje ar Ameri
kos lietuviuose nebuvo išleistas iš jo akių. Jis stengėsi ginti kiekvieną 
reikalą, kuris lietė Tautą ir Bažnyčią. Jis pats dirbo visuomenei ir rėmė 
kitus, jai dirbančius ne tik Amerikoje, bet net Lietuvoje (prof. Dovy
daitį ir kt.).

Dėl savo visuomeninės veiklos jis ir yra pasidaręs žinomiausias 
žmogus visiems Amerikos lietuviams. Nėra nei vieno, kas nežinotų Ur
banavičiaus. Jis taktiškas, nors ir principus gindamas. Dėl to ir idė
jiniai priešai nelaiko jo asmenišku priešu. Visi jam pripažįsta nuopel
nus lietuvybės gynimo srityje ir už tai visi jį gerbia.

Nesikarščiuodamas jis prieina prie kiekvieno klausimo. Niekas jo 
nematė visuomenės reikaluose neišlaikius reikiamo saiko ar tono. Jo 
būdas švelnus, malonus — su mažu jis paprastas, su inteligentais jis 
turi kalbos mokslinėmis ir visuomeninėmis temomis. Iš dalies ir tame 
glūdi jo populiarumas. Jis turi ir labai artimų prietelysčių, kurios
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tačiau pagrįstos ne tiek asmeniniu, kiek bendro visuomeninio darbo 
pagrindu.

Urbanavičius turi brangių visuomenininkui gabumų. Jo protas gana 
aštrus ir įžvalgus. Jis turi gerą orientaciją, moka įvykiuose įžvelgti 
gilesnes priežastis, spaudoje jis meistriškai skaito kas parašyta tarp 
eilučfų. Domisi jis ir seka pasaulio politikos įvykius ir juos mo
ka taikliai vertinti. Jo atmintis stebinanti: tam tikra prasme jis 
yra enciklopedininkas. Jis gali iš atminties pakartoti ištisus Duone
laičio, Maironio, Puškino ir kitų autorių tekstus. Jis žino visų popie
žių vardus — nuo pačių pirmųjų ir, rodos, net jų viešpatavimo datas. 
Dėl savo išsilavinimo jis dažnai kviečiamas kaip paskaitininkas ir savo 
klausytojams visuomet turi ko pasakyti.

Kaip rašytojas, Urbanavičius yra seniausias ir iš katalikų tarpo 
žymiausias. Literatūrinė jo veikla reiškiasi kaip apysakininko, poeto ir 
publicisto. Gal stipriausias jis yra publicistikoje. Daugiausia jis rašo 
dienos klausimais. Du kartu į savaitę jis duodavo „Darbininkui" veda
muosius. Redagavo Kunigų Vienybės biuletenį (tada jis per du metu 
ėjo reguliariai kaip mėnesinis), „Studentų Žodį“,'tą patį „Darbininką“. 
Kaip publicistas jis yra itin mėgiamas. Jis polemikas, kultūringas pole
mikas; kartais nevengia ironijos ir satyros, kaip įprasta amerikoniškoje 
lietuvių spaudoje.

Poezijoje prasikiša jo visuomeniškumas. Kiek jis prirašęs savo 
draugams dedikacijų jubiliejų, vardinių, švenčių progomis! Tačiau 
daugiausia jo eilėraščiuose atsispindi patrijotiniai ir religiniai moty- 

" vai. Jis yra autorius populiarios Lietuvoje ir tremtyje giesmės „Prieš 
Tavo altorių“. Daug giesmių jis yra išvertęs iš anglų kalbos ir jos šian
dien giedamos Amerikos lietuvių bažnyčiose. Jo poezija yra išleista 
atskira knyga, pavadinta „Jono Kmito Eilės“.

Kaip apysakininkas jis žinomas dviem stambiais veikalais: istorine 
apysaka iš Lietuvos ir Lenkijos santykių „Vytis ir Erelis“ ir dabar 
„Darbininko“ skiltyse spausdinamu apsakymu „Partizanai“. Nemaža 
yra išleista ir jo vertimų: Dikenso Oliver Twist, Clemens — Tom 
Sawyer, kai kas iš Puškino, Lermontovo, Tolstojaus. Keletas jo verstų 
draminių veikalų, ypač vaikams, yra plačiai vaidinami Amerikos lie
tuvių scenoje. (Vertėjas jis yra ir oficialių dalykų, kaip Bostno Ar
kivyskupo pastoracinių laiškų ar kurijos raštų).

Amerikos - lietuvių visuomenė Urbanavičių — Kmitą laiko kaip 
vieną geriausių savo rašytojų. Dabar, kai nuvyko jaunesnių iš trem
ties rašytojų, jis gal jiems nebeprilygs.

Rašyti Urbanavičius pradėjo jau Lietuvoje. Amerikoje tačiau jo 
plunksna subrendo ir visu platumu išsiliejo plačiajame lietuvių gy
venime. Plunksna jam buvo priemonė ginti pirmon eilėn lietuviškus 
ir katalikiškus reikalus. Šitie reikalai padarė jį gal produktingesnį ir 
labiau šakotą rašto srityje. Jis jautė, kad čia jam reikia dirbti. Šitas
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K. JON. PETRĖNAS  Primicijų Rožės

Garbingasis mano primicijų Pamokslininke, 4
Norėčiau šiandieną aš Jus kur nors vieną susitiki ir gerokai galvą 

„išprausti“.- Perdaug prašau nesistebėti ir negalvoti: „Jeigu būčiau ži
nojęs, kad jis toks bus kunigas, verčiau būčiau nė žodžio netaręs“. Ar 
gi aš tada buvau Jums nemandagus? Po primicijų padėkojau už gra
žų pamokslą, prie stalo garsiai pagyrė Jus Konfratrai, pašventoryje 
čiauškėjo ir džiaugėsi žmonės, tylus pasitenkinimas glostė 
Jūsų paties širdį. Viskas ir būtų buvę gerai, jeigu ne tie „gražus, pa- , 
gyrė, džiaugėsi, pasitenkinimas“. Už tai šiandieną aš ir jjykstu, dėl to 
ir noriu su Jumis pasikalbėti „prie keturių akių“.

— Kunige Primicijante, tu laimingai užbaigei vargus ir šiandieną 
smagus džiaugiesi. Džiaugiasi tavo tėveliai, kartu džiaugiasi ir visa 
parapija“. Argi taip reikėjo kalbėti? Ką tada reiškė praleisti mano 
jaunystės ir mokslo dienų vargai?- Juk tai buvo tik gaivi gyvenimo 
rytmečio rasa, taip jautriai ir švelniai suvilgiusi rūpesčių nepažįstan
čių galvą. Mielasis Kun. Pamokslininke, o kad Tu būtum man tada 
priminęs šv. Kun. Jono Bosko motinos žodžius, pasakytus sūnui po 
primicijų: „Sūnau, pradėti laikyti šv. Mišias, tai reiškia pradėti ken
tėti“. O, dabar juntu, kad laikyti šv. Mišias, tai reiškia t) ū t,i K r i s - . 
taus kančios dalininku, dažnai vienišam- klūpoti 
Getsemani sode, tyliaisutikti įniršusią minią su* 
žibintais, būti geriausių draugų, išduotam ir laukti 
jų godaus sprendimo.

— Garbė tai šeimai, kurioje užaugai, pasididžiavimas giminėms, 
šlovingas vardas parapijai“ ... Ar gi tiko mano tėvus, gimines ir 
tėviškės parapiją sugretinti su Evangelijoj minima Zebediejaus sūnų 
motina, svajojusią apie garbę, kuri prašė savo sūnums Kristų gar
bingų vietų — sėdėti jo karalystėje dešinėje ar kairėje (Mt. 20,21)? 
Rodos, daug geriau būtų pritikę priminti tėvams, giminėms, parapijai, 
kad jie, užuot spindėję trumpa ir apgaulinga laimės ir garbės šviesa, 
būtų pasiryžę tylia malda ir nuoširdžiu supratimu padėti man pakelti 
Kristaus skirtąją taurę (Mt. 20,22). Kaip greit teko man pajusti tos 

jausmas net ir dabar, matyt, jį lydi. Nėra dienos, kad jis ko nors ne
sukurtų. Toks jo nusistatymas. Jis iš viso dienotvarkės žmogus: dirba 
pagal planą. Darbu jis yra laimėjęs savo stiliaus privalumus: lengvu
mą, paprastumą, kaltuos grynumą.

Už nuopelnus Amerikos Lietuvių raštijai Kauno Teologijos-Filo
sofijos Fakultetas jam yra suteikęs garbės daktaro laipsnį.
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taurės kartumas! Peržengęs pirmosios parapijos ribas, tuojau pa
jutau, kad didžiausia kunigo garbė ir puošniausi lau
rai — jo pareigų, darbo ir rūpesčių vainikas, kurio 
dygliai lydi jį nuo pirmojo vikarijafo durų iki pa
skutiniosios altarijos darželio. Ir taip manosios kunigystės 
taurę pats gyvenimas apipynė penkiais aštriais dygliais:

1) Nuolatine kova už dorini kunigo kilnumą, '
2) Juntama praraja tarp skelbiamo idealo ir matomos tikrovės,
3) Didžiu atsakingumu už sielas,
4) Dvelkiančiu šalčiu iš tų namų, kuriems nešama Viešpaties ramybė,
5) Pačiam nepažinus ramybės, kitiems laimę nešti.
O ar atsimeni, Mielasis Kun. Pamokslininke, tas mažytes gėlių 

.barstytojas, kurios lydėjo mus nuo klebonijos durų iki bažnyčios, bėrė - 
mums ant tako gėlių lapelius? Pavydžiom akim žiūrėjo tada parapi
jiečiai ir sakė: „Tai gera kunigu būti — visi jam gėles po kojom 
beria" ... Po pirmųjų Mišių Aukos grįžom iš bažnyčios ir take ma
tėsi praeivių kojų sumintos gėlės, kurios kėlė saulės švieson purvinus 
lapelius ir lyg tyliai sakė: „Kaip lengva gyvenimo take sumindžioti net 
ir gražiausios gėlės“. Tat argi nereikėjo primicijų, pamokslą taip už
baigti: „Jaunasis Kunige, greičiau už sapną praeis iškilmių nuotai
ka, smalsių žiūrovų kojos sumins take mažųjų mergyčių , 
pabertas gėles, ir tu suprasi, kad kunigauti tai nereiškia iškilmes 
švęsti, bet amžinai gaivinti, kelti saulės švieson per 
iškilmes praeivių sutryptus gėlių lapelius.“

Tai va kas visą laiką knitino man širdį, tai dėl to, Kun. Pa
mokslininke, aš norėjau su Jumis pasikalbėti „prie keturių akių“. Ne 
pesimistinė nuotaika, palūžimas ar nuovargis dilgino mane Jums Jaišką 
rašyti, bet ilgą laiką širdy nešiotas noras kolegiškai priminti, kad gra
žus Jūsų pamokslas, greičiau už sapną praėjusios primicijų iškilmės, 
mažųjų mergyčių pabertos gėlės ir gimtojo kaimo jaunimo padovano
tos rožės, visur mane lydinti kunigystės taurė žadina kas vakarą 
kartoti:

t „Omnipotens et misericors Deus, humilitatis meae preces benignus 
intende: et me famulum tuum, quern, nullis suffragantibus meritis, sėd 
immensa clementiae tuae largitate caelestibus mysteriis servire tri- 
buisti, dignum sacris altaribus fac ministrum: ut, quod mea voce de- 
promitur, tua sanctiflcatione firmetur. Per Dominum nostrum“-

Baigdamas dar kartą nuoširdžiai dėkoju Jums už gražų primicijų 
pamokslą ir maloniai prašau suprasti mano laiško atvirumą, nuošir
dumą, gerus norus, bet nepalaikyti jo nuovargio, palūžimo ar 
idealų išblėsimo aidu.

Primicijų rožės, nors ir dygios, tebežadina mane c ai i c e m salų- 
taris a c c i p e r e et nomen Domini invocare.

i
1948 — šv. Pranciškaus Salezo šventė.
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^^eucj-iAus i/i/^aL/Knas
TIESA — MOKSLINĖ, FILOSOFINĖ, RELIGINĖ

Dr. Petras Bačinskas . .

Brendimo amžius yra pereinamasis amžius iš tikėjimo autoritetu 
į tikėjimą sava patirtimi. Šitame amžiuje iškyla tiesos klausimas, kurs 
jau niekados nemiršta, kurį kiekviename šimtmetyje, kiekviename isto
riniame tautų gyvenimo posūkyje kelia vis iš naujo ir iš naujo suaugęs 
filosofas, menininkas, mokslininkas. Piloto klausimas, kas yra tiesa, lieka 
vienu žmonijos amžinųjų klausimu. Jis yra tikrai tragiškas. Net pats 
Dievas klausiamas atsakė tylėjimu; be abejonės Jis žino, kaip atsakyti. 
Šitaip pasielgė greičiausiai dėl to, kad į amžiną klausimą negalimas 
yra išsamus ir galutinis atsakymas laike, kada šis klausimas yra užda
vinys ne tik atskiram žmogui, bet ir žmonijai. Į tiesos klausimą ir mes 
norime žvelgti, kaip į mūsų uždavinį, kurį atsako dabarties mokslinin
kas, filosofas ir tikintysis. Kiekvienas jų tai atlieka • savaip, ir tuo būdu 
susidaro trejopa mokslinė, filosofinė ir religinė tiesa.

Mokslinė tiesa
Kas gi yra tas nuostabus mūsų laikų taumatūrgas — stebukladaris, 

mokslininkas? Su baime ir su didžia pagarba skaitome žinias apie atomo 
energijos tyrinėjimus. Atomo tyrimų laboratorija tampa slaptingojo ir 
baisaus dievo šventykla, kurią valdo „visagalis'" tyrinėtojas mokslinin
kas.''Visa gamta, jūra, žemė, atmosfera, pats žmogus ir gyvūnija, yra 
apsupta gausybės mokslininkų, kurie dieną naktį stebi, tyrinėja, kažko 
ieško. Jie nuolatos mums skelbia vis naujus ir nuostabius įvairiose 
srityse atradimus. Iš kur atėjo mokslininkas ant žemės? Kas parodė 
jam kelią į žvaigždynus ir per jūras? Niekas! Absoliučiai niekas. Žmo
gus pats surado mokslinį kelią. Jis pats, žmogus, nežino, iš kur jis 
atsirado čia, tačiau būdamas čia, pamažu, labai pamažu, su dideliu 
vargu, labai paprastai tyrinėjo, stebėjo gamtą, dangų, savo kūną ir, 
pagaliau, savo neramia kūrybine dvasia, savo didžiu intelektu'pasiekė 
tai, kad savo gyvenimą iš primityvaus žvėries lygio pakėlė ligi nuosta
biai ištaigingo turtuolio gyvenimo. Mokslas tad yra ilgų amžių patirčių, 
tyrinėjimo, pastangų vaisius. Mokslas yra sistematingai sutvarkytų pa
tirčių visuma. Tai, ką per šimtus tūkstančių metų įvairių tautų moksli-
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ninkai patyrė ir kuriuo nors klausimu išsiaiškino, visa tai sudėjus į 
krūvą, sudaro specialų mokslą. Taip gamtos mokslas tyrinėja gyvąją 
ir negyvąją gamtą. Iš negyvosios gamtos išsivystė chemija ir medicina. 
Žodžiu, mokslas suskilo į daugybę specialių mokslų, specialieji moks-- 
lai — į daugybę atskirų krypčių ir šakų. Kaip ten bebūtų, kiekvienas 
mokslas, gamtos ar dvasinis, turi savo sritį, tyrinėjamą daiktą, objektą. 
Tą patį gi objektą tyrinėja keli mokslai iš karto, kiekvienas savo 
atžvilgiu.

Tai, kas mus domina, yra mokslinė tiesa. Nuostabu, kad tai, ką , 
anuomet arabų mokslininkai nustatė matematikoje, galioja ir šiandien. 
Tiesa, matematika šiandien labai išaugo. Tačiau ji ir išaugo todėl, kad 
ką vienas mokslininkas surado, tai nepranyko, bet pasiliko ir galėjo 
kiti pasinaudoti. Mokslinė tiesa tad yra objektyvinė tiesa. Vieną kartą 
surasta ir objektyvuota, ji nemiršta, ji gyvena. Ji yra šalia mokslininko 
ir jam nepriklauso. Nuo to momento, kai mokslininkas ją suformulavo, 
ir užrašė, ji pradėjo savarankiškai gyventi. Ji tampa žmonijos tiesa, 
kultūros kėlėja, žmonijos laimės arba pražūties nešėja.

Mokslinė tiesa remiasi išorinio pasaulio daiktais. Kadangi išorinis 
pasaulis, palyginus jį su žmogumi, yra pastovus, mums reiškiasi kaip, 
pastovių savybių objektas, todėl ir mokslinė tiesa yra pastovi, neginči
jama, nepriklausoma nuo mūsų nusistatymo, tiesa pati sau, tiesa šalia 
mūsų, yra pastovi nekintanti tiesa.

Dabarties mokslo laimėjimai iškėlė mokslo autoritetą. Mokslas, ypač 
gamtamokslis ir matematika, gyvena savo žydėjimo metą. Ir nenuostabu, 
kad į gamtafnokslį ir jo pasisekimus, į matematiką ir jos apskaičiavimą, 
tikslumą nukrypo žmogaus akys, kaip visų akys nukrypsta į karalienę, 
nors ją lydi ir daug kitų gražių moterų. Dar daugiau, žmogus ne tik 
domisi gamtamoksliu ir matematika, bet iš jų laukia kažko naujo, ypač 
visokių problemų išsprendimo. Tikėjimą mokslo galybe sužadina ypač 
atomo suskaldymas.

Iš čia tad ir kyla mintis, kad vien mokslas išspręs visas problemas, 
kad filosofija, dorovė, religija tampa nereikalingos, arba bent nepajėgios 
dabarties problemoms spręsti. Atseit, kyla vadinamasis grynojo, objekty
vaus, egzaktinio, konkretaus mokslo kultas. Filosofija visagalio mokslo 
akivaizdoje pasirodo kaip fantazija, svajonės, įvairūs filosofų prieštara
vimai. Atseit, vadovauti gyvenimui, jį naujai perkurti ir žmogų jame 
padaryti laimingu esąs pašauktas tikrasis mokslas.

Ir taip pamažu objektyvi, šalia žmogaus esanti, mokslinė tiesa 
braunasi į žmogų, pavergia jį sau, susijungia su žmogumi, pasidaro 
žmogaus egzistencine tiesa, tiesa, kuri tobulina ir garantuoja žmogiš
kąją egzistenciją. Ar nenuostabu, kaip gamtamokslis, sausa matematika, 
fizika ir medicina gali tapti žmogaus egzistencijos tiesa. Čia ir paste
bime, kad šitie mokslai savo pasisekime nesitenkina savo sritimi, savo 
objektu, bet veržiasi į naują sritį, į žmogiškojo gyvenimo sritį, į jo 
gyvenimo stilių, į žmogaus laikyseną, kol pagaliau tiesiogiai ar netiesio
giai paliečia ir žmogaus gyvenimo prasmę.
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Ir vėl mes girdime balsų, kurie kalba apie gamtamokslininkų, matematikų, chemikų, fizikų, filosovimą. Neretas yra įvykis, kad tiksliųjų mokslų atstovai, k. a, Jaspers — biologas, Erismann — matematikas, Strokal — matematikas, imasi filosofuoti arba net kurti naują filo-- sofiją. Taį kalba mums apie kokį tai organišką ryšį tarp mokslų ir filosofijos, apie mokslų ilgesį ir nepasitenkinimą savimi, nepaisant savo laimėjimų gausybės, apie kokį tai ieškojimą ko tai gyvo, būtino žmogui, būtent, daiktų ir tiesų pagrindo, būties ir jos esmės atskleidimo.Tokiu būdu mes atsiduriame mokslo ir filosofijos santykio klausime. Filosofijos santykis su mokslais istorijos šviesoje yra tragiškas pačiai filosofijai, bet palaimingas mokslams. Dar pas Aristotelį atskiri mokslai yra įjungti į filosofinę sistemą. O jau 4 šimtm. su besivystančiu hele- nizmu mokslai išsiskiria iš filosofijos, kaip suaugę paukščiai palieka gimtąjį lizdą. Tačiau ar filosofija tuo atsiskyrimu tampa nebereikalinga?. Ar nebelieka jau jokių giminystės ryšių su savo kūnu ir krauju pagimdytais ir išaugintais vaikais? Ar filosofija turi mirti, ir ateitis — priklausyti mokslams? Atrodo, kad ne. Kaip tik dabarties mokslo domėjimasis būties klausimais rodo šaukimąsi į filosofiją.Mokslai tyrinėja atskirus objektus pagal savo metodus ir savo principus. Bet mokslai netyrinėja savo principų. Jie juos konstatuoja, priima ir jais remiasi. Matematika operuoja skaičiais; ji žino, kad 2X2 = 4. Bet matematika neklausia, kas yra skaičius, kas yra sudėtis. O jeigu ir klausia, tai atsakymo duoti ji pati negali. Tada ji kreipiasi pas savo motiną, pas filosofiją.■ Kiekvienas specialusis mokslas, koks jis bebūtų apima tik vienąkurią sritį, tyrinėja tik pasaulio dalį, tik atskirą konkretų objektą. Bet atskiras dalykas tik visumoje tėra pilnai suvokiamas. Ir štai čia pasigenda atskirieji mokslai visumos žvilgsnio, kuris nušviestų atskirų mokslų pagrindus, suvestų juos į sintezę ir nustatytų eilę kitų mokslų tarpe.Taigi filosofija patikrina atskirų mokslų pagrindinių tiesų metafizinę vertę, iš kitos gi pusės, pati naudojasi specialiųjų mokslų daviniais, kaip patobulintu žvilgsniu, kaip gilesniu įžvelgimu į daiktų esmę. Tad ir šiandien yra ta gili vidinė jungtis tarp mokslų ir filosofijos. Filosofija nemiršta, bet vis kaskart iš naujo gimsta ir gyvena.
Filosofinė tiesaĮdomu, kad tautų gyvenimo kūdikystėje, atseit, tautų pasaulėžiūros pradžioje, stovi ne filosofija, kaip norėtųsi laukti, bet kitos spontaniškos jėgos irracionalaus pobūdžio, kaip mitai, religija, poezija. Jos duoda atsakymus apie pasaulio kilmę ir prasmę, apie žmogaus, pasaulio ir dievų (Dievo) santykį, gėrį ir blogį, apie socialinio gyvenimo vertę ir formą. Veržimasis į pasaulėžiūrą yra tas pats, tik siekiamas skirtingom formom ir priemonėm. Filosofijoje pasilieka tas pats klausimų statymas, . tik kitas sprendimas: natūraliu pažinimu. Nefilosofinėje pasaulėžiūroje
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atsakymui vartojamas vaizdas, palyginimas', filosofijoje gi mokslinis pa
grindimas, sujungtas su mokslinės formos sąvoka, kritiniu sprendimu ir 
sistemine tvarka.

Filosofija čia ne faktų mokslas, bet esmės mokslas. Filosofija siekia 
ne faktų, bet esmės pažinimo. Esmė yra ypatingas objektas ir todėl 
tegali būti ypatingu stebėjimu suvoktas.

Iš čia tad aiškėja, kad filosofas yra visumos tyrinėtojas. Filosofas 
visa tyrinėja esmės žvilgsniu. Visuose daiktuose filosofas nori surasti 
tai, kas juose yra esminga; Betyrinėdamas daiktus ir dalykus esmės 
žvilgsniu, filosofas randa, kad visa, kas yra, yra būtis. Bet kurio daikto 
esmė taip pat yra būtis. Tokiu būdu būtis yra tas visumos žvilgsnis, 
tas bendras visiems daiktams ir dalykams pažymys, kuris visa jungia 
į vieną vienumą. Įsižiūrėjęs į būtį, filosofas randa, kad būtis turi savo 
dėsnius, savo ypatybes. Iš-čia tad aiškėja, kokiu būdu filosofas tampa 
mokslų pagrindų tyrinėtoju. Filosofas žvelgia į mokslinių prielaidų 
dėsnius ir tikrina, ar jie sutinka su būties ypatybėmis.

Filosofinė tiesa tampa giliausia tiesa, tiesa, kuri stengiasi 
atskleisti giliausią daiktų paslaptį, būtent: kas daiktas yra savyje, kokia 
jo esmė, kokios yra jo svarbiausios ypatybės. Filosofinė tiesa tad nėrą 
fantazija, nerealus dalykas. Filosofinė tiesa yra iš realios būties kilusi 
tiesa, ištryškusi iš daikto vidaus, iš jo esmės. Taip tiesa, kad tas pats 
daiktas tuo pačiau metu negali būti ir nebūti, yra pagrindinė tiesa, 
nusakanti, vieną iš būties ypatybių. Ši tiesa, nėra fantazija, nėra nerea
lus dalykas. Ji tarnauja ne tik filosofijai, bet ir kiekvienam mokslui. 
Ant jos turi remtis visų mokslų prielaidos.

Filosofija kalba ne vien tik apie daikto esmę, apie būtį. Filosofinė 
tiesa nori atskleisti ir būties vertę. Atskleidimas gi būties vertės nurodo 
jos prasmę. Vertė ir prasmė eina drauge. Tik ten galima kalbėti apie 
prasmę, kur yra vertė. Beverčiai daiktai, bevertė būtis, jeigu tokia iš 
viso gali būti, neturėtų mums jokios prasmės. Tačiau netenka manyti, 
kad būties esmės atskleidimas yra visai skirtingas nuo būties vertės 
išsakymo. Atskleisdami būties esmę, netiesiogiai, nurodome būties vertę 
ir tuo pačiu jos prasmę. Ir išsakydami būties vertę, papildome jos esmės 
atskleidimą.

Būties esmei atskleisti ir jos prasmei išsakyti nėra įstatymų. Būties 
esmės atskleidimas vyksta iš betarpiško žmogaus susidūrimo su būtimi, 
iš betarpiško jos esmės suvokimo, jos esmės ir prasmės išgyvenimo. 
Nors būtis yra ta pati, nors jos apraiškos vienodai veikia žmogaus po
jūčius,-tačiau žmogui būties esmės ir prasmės išgyvenimas yra ne vien 
tik vienodas, bet ir skirtingas. Būties esmės ir prasmės išgyvenime 
dalyvauja ne vien tik protas, bet visas žmogus su savo nuotaika, su 
savo individualia struktūra, su savo valios nusiteikimais, žodžiu, žmo
gus stovi prieš būtį ir ją išgyvena visa būtybe, visa •savo egzistencija.

Nepaisant to, kad objektyvi būtis, išorinis pasaulis visiems žmonėms 
reiškiasi taip pat, nepaisant to, kad žmogiškoji prigimtis visų žmonių 
yra ta pati, arba savo esme yra ta pati, nors turi ir individualių skir-

'27

29



tumų, nepaisant visų tų bendrumų, yra kilę daug Įvairių ir net viena 
kitai prieštaraujančių filosofinių sistemų.

Visa tai galime pasiaiškinti tik tuo būdu, kad būties esmės išgyve
nimas ir aiškinimas, ypač aiškinimas, tenka kiekvienam filosofui as
meniškai atlikti. Mokslininkas teturi tiksliai būties apraiškas suvokti ir 
patirties keliu nustatyti apraiškų dėsningumą bei priežastingumą. Filo
sofas gi eina toliau, giliau, negu daiktų apraiškos. Filosofas ne tik kon
statuoja daikto apraiškas, bet stengiasi suvokti ir tą, kas, taip sakant, 
neša tas daikto apraiškas, kurs jas vienija, atseit tai, kas yra anapus 
apraiškų. Dėl to filosoflui neužtenka turėti vien sveiku® po
jūčius ir sveiką sprendimo galią. Filosofui dar reikia ko tai daugiau, 
būtent: pajėgumo peržvelgti daiktų apraiškas, stipraus abstrakcijos ir 
spekuliacijos pasireiškimo, kad iš apraiškų, iš konkrečių savybių su
voktų tą slaptingą būties esmę, tą, kas sudaro giliausią būties esybę, 
kas išreiškia būties vertę ir prasmę. Šituo būdu filosofas, tampa poetu, 
menininku ir savotišku pranašu. Šituo būdu filosofui statomi didesni 
etiniai reikalavimai nei mokslininkui. Filosofas čia tampa prizme, per 
kurią lūžta būties šviesa ir jos. spektre mes išgyvename būties esmę ir 
prasmę. Iš čia aiškėja, kad filosofo individualybė, jo struktūra, asme
ninė vertė, jo asmens kilnumas, gili tiesos meilė, turi lemiančios 
reikšmės jo filosofijai. Filosofinė tiesa yra tampriau susijusi su filosofu, 
negu mokslinė tiesa su. mokslininku.

Filosofinės tiesos asmeniškumas, jos didelis priklausomumas nuo 
filosofo nereiškia dar filosofinės tiesos reliatyvumo. Filosofas negali ir 
neturi taip aiškinti būties esmės ir prasmės, kad ji prieštarautų moksli
niam patyrimui. Filosofas, jeigu jis nori užsitarnauti filosofo — moksli
ninko vardą, turi naudotis mokslo daviniais ir juos Įtraukti Į būties 
esmės ir prasmės atskleidimą. Tokiu būdu moklinę patirtis sudaro filo
sofui atramą, kuri jį saugo nuo fantastinio būties esmės ir prasmės 
aiškinimo.

Kad ir kaip realus bebūtų filosofas, tačiau jis nesileis visai paver
giamas mokslinių patirčių. Filosofui daiktas daugiau ar mažiau yra 
simbolis, ženklas, kurio gilesnė reikšmė vilioja filosofą sąvokomis iš
reikšti. Filosofas ir jaučiasi esąs pašauktas šią reikšmę išreikšti sąvo
komis. Jis tad ir yra pasaulio daiktų aiškintojas.

Mokslinė tiesa, būdama šalia žmogaus, nors jam labai naudinga, 
tačiau su žmogumi rišasi tik santykio ryšiu. Ji tiek tėra žmogui reikš
minga, kiek ji palengvina ar patobulina jo gyvenimą, duoda jam progos 
ir sukuria sąlygas lengviau ir patogiau pasinaudoti gyvenimu. Filosofinė 
tiesa liečia ne tik žmogaus santyki su gamta, su pasauliu, bet ir patį 
žmogų. Ji imasi atskleisti žmogui jo paties gyvenimo prasmę ir prasmės 
šviesa nušviečia žmogaus santykį su gamta, kultūra ir Dievybe. Tuo 
būdu filosofija Įsiskverbia Į patį slapčiausią žmogaus gyvenimo kampelį. 
Filosofinė tiesa tampa žmogaus gyvenimo prasmės tiesa. Ji ne tik išori
niai, bet ir vidiniai visu gilumu paliečia žmogų ir verčia jį vienaip ar 
kitaip apsispręsti.
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Iš čia filosofinė tiesa yra žmogaus egzistencinė .tiesa. Žmogus negali būti 
filosofinei tiesai abejingas. Jis turi arba už ją, arba prieš ją apsispręsti. 
Žmogus negali pasilikti šalia filosofinės tiesos, nes ši būdama egzistenci
nė tiesa, yra jame, žmoguje. Šita prasme filosofija paliečia tą sritį, 
kurią iki šiol valdė religija. Religija turi teisę, Aukščiausios Tiesos 
akivaizdoje, reikalauti žmogų, kad jis apsispręstų už, arba prieš. Dabar 
filosofinė tiesa įeina į religinės tiesos sritį ir stato tokį patį reikalavimą 
apsispręsti, Itaip ir religinė tiesa. Ir kas būdinga dabarties filosofijai, 
kad ji nesitenkina likti mokslu, bet ji nori tapti savarankiška sritimi, 
dargi religija. Ir ji yrą tapusi religija. Dabartinė filosofija arba sutinka 
su religija ir eina su ja lygiagrečiai, sudarydama atramą, arba yra 
nesuderinama, ir tampa jos pakaitalu.

Religinė tiesa

-Religija vienu atžvilgiu yra tas pats kaip mokslas ir filosofija, antru 
atžvilgiu — visai kita. Religija, kiek ji yra žmogiškai išreikšta sistema, 
yra tas pats, kaip mokslas ir filosofija. Religija, kaip žmogaus jungtis 
su transcendencija — su Dievybe, yra jau visai kas kita. Tikrąja prasme 
religija yra šia antrąja prasme, būtent: žmogaus santykis su Dievu ar 
dievais. Ji yra tad žmogaus šauksmas į anapus, į aną kitą tikrovę, 
į tą metafizinę tikrovę, kurios mes savo pojūčiais, savo tyrinėjimais, 
savo apskaičiavimais ir stebėjimais negalime pasiekti. Aną tikrovę mes 
suvokiame ne betarpiškai, ne eksperimentu, ne betarpišku susidųnmu. 
Mes ją suvokiame tarpiškai iš daiktų esmės, iš jų struktūros, iš juose 
glūdinčios tragikos, iš jų veržimosi, iš jų baigtinės esmės. Ant šitokio 
daiktų esmės svarstymo rymo vadinamieji protiniai Dievo įrodymai, 
natūralioji teodicija. Šitaip suvokta religija mums nurodo, jog iš ^io 
pasaulio esmės svarstymo matyti, kad turi būti šio pasaulio priežastis, 
būtis su būtinumu egzistuojanti, būtis, davusi pirmąjį judesį, įnešusi 
tvarką, tikslingumą, pašaukusi į egzistenciją pirmąją gyvybę. Bet tai 
yra filosofinė religija. Šitoji religija jungia žmogų su Nežinomuoju Dievu, 
su neapibrėžtu Dievu, su loginių sprendimų pievų. Tai yra, sakytume, 
tiktai šauksmas, transparentinis, neaiškus regėjimas, transparentinis 
nuvokimas. Loginis su Dievu ryšys gali būti loginiais argumentais ginči
jamas. Ir iš tikro yra filosofinių sistemų, kuriose tradicijos visai nėra, 
kurioje bet kokia transcendencija yra užginčijama, kur žmogus yra 
aukščiausia būtybė.

Ir taip žmogus atsiduria skaudžioje kryžkelėje, didžiame tragizme. 
Iš vienos pusės žmogus jaučia betarpiškai iš savo vidinės sąmonės iš
gyvenimo ir iš aplinkos, pasaulio svarstymo, kad turi būti kas nors, iš 
ko visa plaukia, iš kur visa savo pradžią semia. Iš antros pusės žmogų 
kankina nusivylimas, tad tai, ką jis norėtų matyti kaip priežastį, kaip 
pasaulio versmę ir šaltinį, kad ta ieškomoji versmė, nujaučiamasis šal
tinis tėra tik suvokiamas, tik sprendimais pasiekiamas nežinomasis. 
Nusivylęs ieškojimas, varžius realumo ir konkretumo teigimas parbloškia 
žmogų į visišką nusiminimą, į abejonę, į neigimą.
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Visai kitoje šviesoje- mes žvelgiame j religiją, įvykus apreiškimui. 
Apreiškimas yra transcendencijos atsakymas į metafizinį žmogaus 
šauksmą. Apreiškimas yra Dievo atsakymas į ilgesingą žmogaus šauks
mą: „Aš esu čia, tavo ieškomasis Dievas“. Apreiškimas yra patvirtini
mas filosofinės religijos, yra trykštančiais spinduliais iš apsireiškiančios 
Dievybės nušvietimas vargingų filosofinės religijos pastangų. Apreiš
kimo religija atneša absoliutinį tikrumą. Apreiškimas paties Dievo pa
sirodymu, Dievo pasireiškimu laike galutinai su absoliutiniu tikrumu 
patvirtina Dievo egzistenciją. Jis yra, nes Jis į mus kalbėjo, mes girdė
jome Jo balsą ir supratome Jo žodžius. Apreiškimas atskleidžia mums 
ne tik Dievo egzistenciją, bet ir Dievo išvidinį gyvenimą, ko nepajėgia 
filosofinė religija.

Jeigu apreiškimo religija yra absoliutinė religija, jeigu apreiškimo 
tiesa yra absoliučiai tikra tiesa, kokiu tad būdu yra galima abejonė 
religine tiesa, kokiu būdu yra galimas netikėjimas? Su šituo klausimu 
mes atsiduriame vėl naujoje kryžkelėje. Tai yra tiesos pažinimo kryž
kelė. Kad žmogus apreiškimą suprastų, apreiškimas turi būti užtenka
mai aiškiai ir konkrečiai patiektas. Bet tuomet apreiškimo tiesos paži
nimas atsiduria apskritai tiesos pažinimo plotmėje. Todėl ir Dievui 
pačiam pasireiškus, -kaip ir tiesai, žmogus kartoja tuos pačius žodžius, 
pilnus iš vienos pusės tikėjimo, tikrumo, teigimo, iš kitos pusės — abe
jonės, nedrąsos, nusivylimo, neigimo.

Apreiškimas, kaip Dievo pasireiškimas žmogui, laike yra istorinis 
faktas ir tampa istorijos mokslo objektu. Apreiškimas, kaip Dievo egzi
stencijos ir išvidinių savybių atskleidimas, yra filosofinė problema. Tikė
jimas apreiškimo tiesa, apsisprendimas visa savo būtybe už. apreiškimo 
tiesą yra esminis religijos dalykas. Šita prasme religinė tiesa yra aukš
čiausia egzistencinė tiesa, giliausiai susijusi su žmogumi.

Religinė tiesa kalba mums apie aną, būtą tikrovę, apie tikrovę ’ 
į kurią mes patys vieni negalime įeiti. Tik religinė tiesa atskleidžia 
mums transcendencijos vidų, parodo jos esmę. Tuo būdu religinė tiesa 
yra visai naujo objekto tiesa, objekto, kurio mes nei pojūčiais, nei 
tyrimais, nei loginiu svarstymu negalime pilnai pasiekti. Religinė' tiesa 
savo objekto atžvilgiu yra mums neįprasta, nauja ir nevisada pilnai 
peržvelgiama. Žmogus pratęs visa tai, ką jis sutinka, tyrinėti ir aiš
kintis, nesitenkina vien religinės tiesos pažinimu. Jis nori religinę tiesą 
suprasti ir išsiaiškinti. Šis vertės ir prasmės ieškojimas, pastangos su
vokti galutinę religinės tiesos esmę yra kilęs iš filosofijos ir eina’ iš 
begalinio žmogaus veržimosi į tiesą, iš filosofinio būtinumo.

Tokiu būdu filosofinė tiesa susiduria su religine tiesa. Religinė tiesa 
atskleidžia transcendenciją, paskelbia ją žmogui, taip sakant, apreiškia 
ir tik iš dalies paaiškina. Transcendencija stovi prieš žmogų ne kaip 
visiškai aiškus objektas, bet kaip tikėtina misterija, kaip paslaptis. 
Todėl filosofinės — religinės tiesos suvokimas yra nepilnas, keliąs žmo
guje nepasitenkinimą ir nerimą. Filosofinė tiesa savo esmėje remiasi 
evidencijos išgyvenimu, evidenciniu tikrumu, betarpišku tikrumu. Kad
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A yra = A, mums betarpiškai aišku. Bet, kad Dievas yra vienas tri
juose asmenyse — nėra betarpiškai aišku. Filosofinės evidencijos, be
tarpiško aiškumo žmogus ieško ir religinėje tiesoje. Bet čia ir iškyla 
esminis skirtumas tarp religinės- ir filosofinės tiesos, kad religinė tiesa 
iš savo esmės neturi betarpiško aiškumo, jai trūksta filosofinės eviden
cijos. Jeigu filosofinė tiesa pažinimo tikrumą remia evidencija, tai reli
ginė tiesa savo tikrumą remia tikėjimu. Tikėjimas ir žinojimas tampa 
dvejopu pažinimu. Filosofinėje tiesoje aš žinau, nes man tai betarpiškai 
aišku. Religinėje tiesoje aš tikiu, nes tai pasakė Dievas. Religinės tiesos 
evidencija yra tikėjimas autoritetu. Vatikano Visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas tikėjimą vadina antgamtine dorybe, per kurią mes, pade
dami dieviškos malonės, visa, ką Dievas apreiškia, laikome tikru ne 
todėl, kad savo natūralia proto galia tiesą įžiūrėturrffe, bet dėl Dievo 
autoriteto, kurs tai apreiškė, kurs pats neklysta ir negali mūšų klaidinti.

Įdomi yra vaiko pasaulio pažinimo ir tikinčiojo transcendencijos 
pažinimo paralelė. Vaikas, pirmą kartą pamatęs daiktą, tikrai nustemba, 
kurį laiką stebi jį. Si kūdikio nuostaba tęsiasi gana ilgai ir išmintinga 
motina nekliudo vaikui pilnai, įsamiai išgyventi tą nebylį susidūrimą 
su nauju daiktu. Ir tik tada, kai šis nuostabos išgyvenimas pasibaigia, 
vaikas klausią: „kas čia“. Vaikas stovi prieš naują reiškinį, jis išgyvena, 
bet šis reiškinys yra jam mįslė, paslapŲs, kurios nei paskirties, nei 
vardo jis nežino. Ir suaugusio pasakymas' atskleidžia vaikui naująją 
paslaptį, pasako jps vardą ir paskirtį. Ir vaikas tiki, tiki absoliučiai pil
nai. Ir ant šio tikėjimo auga jo pažinimas. Vaiko tikėjimas autoritetu 
yra būtina sąlyga pasaulio ir daiktų pažinimui. (

Tarytum kūdikis ir suaugėlis stovi prieš transcendencija, ją iš
gyvena kaip misteriją, kaip priešybių vienybę. Šis išgyvenimas ypač 
aiškus pas mistikus ir giliai tikinčiuosius. Ir žmogus, stovėdamas prieš 
transcendenciją, laukia, laukia apie ją paaiškinimo, laukia jos pavadi
nimo. Bet nėra nė vieno žemėje autoriteto, nė vieno mirtingojo, kurs 
ką nors pats iš savęs galėtų su tikrumu pasakyti apie transcendenciją^ 
Todėl transcendencija — Dievybė pati prabyla į žmogų. Ji prabyla taip; 
kad žmogus aiškiai supranta, kad čia kalba transcendencija, ir kad kalbą 
apie save. Ir žmogus, kaip kūdikis, tiki tuo, ką jam transcendencija 
kalba apie save.

Esminis skirtumas tarp kūdikio ir suaugusio yra tas, kad kūdikis 
tiki visa, kas jam sakoma, nes kūdikis nepažįsta apgaulės nei apsivyli
mo. Kūdikio tikėjimas yra absoliutus tikėjimas, duodąs jam absoliutų 
tikrumą. Suaugusis gi jau yra išgyvenęs apsivylimo ir žino apgaulę. 
Todėl jis ne tiktai nelengvai tiki, bet nori tik tą priimti, ką jis gali 
patikrinti. Atseit, yra linkęs atmesti tikėjimą ir pasilikti tik žinojimą, 
nors pats žinojimas irgi yra pagrįstas tikėjimu, tikėjimu žinias bei pa
tirtis perteikiančiojo autoritetu, kiek tos žinios bei patirtys pačiam yra 
neprieinamos. Nusivylimas žmogiškuoju autoritetu pakerta kūdikišką 
tikėjimą ir dieviškuoju autoritetu.
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Tikėjimui autoritetu reikia gyvenimą teigiančių šviesaus pasitikėjimo skleidžiančių jėgų. Ir dėl to, kad religinė tiesa būtų priimama, reikia pergalėti abejonę, reikia surasti savyje gyvenimą teigiančio optimizmo. Su nusivylimu, su abejojimu, su kritika ir pesimizmu palaužiamas yra pirminis santykis su būtimi ir negalimas yra tikėjimas transcendencija.
Išvados

f !1. Mokslas, filosofija ir religija yra trys savarankiškos sritys, turinčios savus objektus ir savus metodus. Kadangi mokslą, filosofiją ir religiją išgyvena žnįogus, tad per jį visos trys sritys jungiasi viena kitą paremdamos, viena su kita kovodamos, viena kitą aiškindamos ir gilindamos.2. Mokslinė, filosofinė ir religinė tiesa — kiekviena jų turi savą tikrumą. Mokslinė tiesa remiasi daiktų apraiškomis ir jų dėsningumu, filosofine tiesa — būties esme ir prasme, ir religine tiesa — transcendencija ir Dievybe. Mokslinės tiesos tikrumas iš pojūtinės patirties, eksperimento bei stebėjimo, filosofinės tiesos tikrumas iš betarpiško aiškumo ir evidencijos išgyvenimo, religinės tiesos tikrumas iš tikėjimo į autoritetą, neklystantį, absoliučiai teisingąjį Aukščiausiąjį Autoritetą.3. Nė viena šių tiesų viena pati negali būti pakankama žmogaus gyvenimui. Vien tik mokslinė tiesa neatskleidžia žmogaus gyvenimo prasmės, viena filosofinė tiesa neužtikrina kasdieninio gyvenimo ir nepergali subjektyvizmo žmogaus gyvenimo prasmės klausime, viena religinė tiesa per aukšta ir per abstrakti. Pilnutiniam žmogaus gyvenimui reikia visų šių tiesų sintezės. Mokslinė tiesa pagilina filosofinį pažinimą, filosofinė tiesa pagrindžia mokslinį pažinimą ir padeda suprasti religinę tiesą, religinė tiesa įprasmina mokslą ir atbaigia filosofiją, suteikdama ■Jai objektivų tikrumą., Visas šių tiesų kompleksas negali būti kokiu nors būdu žmogui iš viršaus perteiktas be paties žmogaus. Mokslinė, filosofinė ir religinė tiesa stovi prieš mus kaip uždavinys, kurį išspręsti ir atsakymus gauti turime mes kiekvienas asmeniškai.Kalbant vaizdu, galima butų taip nusakyti mokslinės, filosofinės ir religinės tiesos santykį: mokslinė tiesa yra žvilgsnis pro langą iš didžiųjų žmogiškojo gyvenimo rūmų. Tai dalinė tiesa. Filosofinė tiesa yra laisvas žvilgsnis aukštoje visatos kalno viršūnėje. Tai visumos žvilgsnio tiesa. Religinė tiesa — žvilgsnis į viršų ir atsakymas iš anapus, iš transcendencijos. Tai kitos tikrovės tiesa.
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RELIGIJOS MOKYMAS
Prof. Antanas Maceina

Religijos dėstymo faktas, jos buvimas švietimo programoje dar 
nepadaro jos lygiareikšme su kitais dėstomaisiais dalykais. . Mes jau
čiame, kad religija yra kažkas kita, negu bet kuris programoje įrašy
tas objektas; kad ji yra daugiau, negu tik rinkinys žinių, kurias reikia 

X mokiniui atsiminti. Kuo religija, kaip dėstomasis dalykas, skiriasi nuo 
kitų ir kokios reikšmės šitas jo skirtingumas turi pačiai mokyklai ir 
mokiniui? Tai klausimas, j kurį mėginsiu šioje vietoje atsakyti.

Religijos pažinimas liečia žmogų ir jo gyvenimą

Fr. X Eggersdorferis savo didaktikoje teisingai kalba apie dvi 
pažinčių rūšis, kurias mokinys įsigyja mokymosi metu, būtent: apie 
prūsinimo pažintis (Schulungswissen) ir lavinimo pažintis 
(Bildungswissen). Prusinimo pažintys yra tokios, kurios lavinimo vyksme 
tarnauja tiktai priemonėmis paruošti žmogaus dvasiai, kurios tačiau 
nepriklauso prie tikrojo ir pasiliekančiojo turinio, todėl savaime vėliau 
pamirštamos. Tokių pažinčių turi kiekvienas dėstomasis dalykas. Kiek 
daug šiandien mės esame pamiršę iš matematikos, iš literatūros, iš 
istorijos ir iš įvairių kitų sričių. Ir vis dėlto pagrindinis mūsų nusi
teikimas šiose srityse yra pasilikęs. Neatsimindami daugelio dalykų, 
mes turime suprantimą apie svarbiausias matematikos, literatūros ir 
istorijos problemas. Negalėdami pasakyti atskirų formulių, atskirų 
vardų ir datų, mes sugebame rastį ryšį tarp matematinio vaizdo ir tikrovės,— 
tarp dailiojo žodžio srovių, tarp istorinio žmonijos gyvenimo tarpsnių. 
Tai reiškia, kad mumyse yra kažkas pasilikę, kažkas sutapę su mumis 
pačiais, kažkas neišnaikinima ir nepamirštama. Šituos pasilikusius ir 
neišnykstančius, dalykus Eggersdorferis ir vadina lavinimo pažintimis. 
Jos jau nebėra priemonės išsilavinti, bet pats išsilavinimas, pats 
turinys, pati toji pastovi nuotaika, kuri išsilavinusį žmogų skiria nuo 
neišsilavinusio. Ir juo giliau šitos pažintys yra įaugusios į mūsų dvasią, 
juo labiau jos yra su mumis sutapusios, juo labiau mes esame išsila
vinę. Tikrasis išsilavinimas nėra daug žinoti, bet gi
liai suprasti. Ne atskirų ir palaidų žinių gausumas yra išsilavinimo 
ženklas, bet sugebėjimas įžvelgti į gyvenimo ir būties sąryšius. Išsila
vinimas visados yra gilus sintetinis žvilgis. Kiekvieno tad dėstomojo 
dalyko skyrium ir visos švietimo programos tikslas kaip tik ir yra 
paruošti žmoguje tokį žvilgį, tokį sintetinį supratimą. Visa kita yra tik 
priemonės. Jos yra reikalingos. Bet jos atkrinta, kai tikslas yra pa
siektas.
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Jeigu dabar nuo šių bendrų didaktinių dėsnių pereisime prie religi
jos, kaip dėstomojo dalyko, galėsime greitai pastebėti pirmąjį ir, gal 
būt, patį ryškiausią jos savotiškumą, būtent: religijos objektas 
mokykloje neturi prusinimo pažinčių. Kitaip sakant, visa, 
kas religijos pamokų metu~yra dėstoma ir kas iš mokinio reikalaujama 
išmokti, yra ne tam, kad būtų priemone, o paskui atkristų, bet tam, 
kad jame pasiliktų, kaip sudedamoji jo religinio gyvenimo dalis. Tiesa, 
religinis sintetinis žvilgis yra pagrindinis siekimas religiniame lavinime, 
kaip ir visur kitur. Tačiau čia šitas žvilgis atsiremia ne į atskiro 
žmogaus pastovią nuotaiką, ne į jo individualinį supratimą, bet į objek- 
tyvinio gyvenimo tiesas, kurių gilus įžvelgimas ir sintetinis suvokimas 
sudaro religinio išsilavinimo turinį.w Tuo tarpu tai šitos tiesos yra dės
tomos religijos pamokų metu. Tai jos sudaro religijos objekto programą. , 
Jų tad žmogus negali, laikui bėgant, pamiršti, kaip yra pamirštama * 
literatūra, istorija, matematika. Galima po keliolikos metų neatsiminti, 
kokius veikalus parašė Sofoklis ar Horacijus; galima neatsiminti, kaip 
vyko Kanų mūšis; galima neatsiminti, kaip išlogarimuoti kokį nors 
skaičių ar ištraukti kubinę šaknį? Tačiau negalima pamiršti nei kiek 
yra sakramentų, nei kaip mirė Kristus, nei kas sudaro Krikšto medžiagą 
ir formą, nei kas yra sunkioji ir lengvoji nuodėmė. Visų kitų moky
klinių objektų pažintys yra daugiau ar mažiau abstrakčios, paimtos iš 
teorinio pasaulio. Tuo tarpu religijos pažintys yra tokios, kurios liečia 
kiekvieną žmogų skyrium, jį užangažuodamos. Religijos pažintys yra 
mano gyvenimo reikalas. Jeigu aš į jas tikiu, aš negaliu jų pamesti 
ir pamiršti. Visi kiti, dalykai stovi šalia manęs. Mokinys mokykloje 
nėra dar nei literatas, nei istorikas, nei matematikas. Šie objektai jam 
ateina iš viršaus, kaip ne jo paties. Gal būt kada nors jis pasidarys 
literatas, istorikas ar matematikas. Tada jis bus šių dalykų užangažuo- 
tas ir savo asmenybėje. Tačiau mokykloje tokio užangažavimo dar 
nėra. Tuo tarpu religija gyvena manyje. Mokinys nesiruošia tikėti: jis 
arba tiki, arba netiki. Tikintis mokinys jau yra religingas. Todėl 
religijos dėstymas jam turi visai kitokios prasmės, negu literatūros ar 
istorijos. Religijos pamokos jam aiškina ne kažką svetima ir tolima, bet 
jo paties gyvenimą, jo paties rūpesčius ir viltis, jo paties 
paklydimus ir kaltes. -Todėl suprantama, kad šitie aiškinimai yra ne 
tam, kad būtų vėliau pamiršti ir pamesti. Jie yra tam, kad žmogaus 
gyvenimas religijoje pasidarytų labiau subrendęs, labiau pagilintas, 
labiau sutapdytas su objektyvinėmis tiesomis. Šiuo atžvilgiu religinis 
žmogaus brendimas yra panašus į fizinį brendimą. Kaip kūnui augant, 
viskas formuojama į vieningą pavidalą, nieko nepametant, bet išvystant 
ir išplečiant, taip ir religijai bręstant, visos mokykloje įgytos pažintys 
yra telkiamos aplinkui religinę asmenybę, kad ši, kaip šv. Povilas, yra 
pastebėjęs, išaugtų ligi Kristaus amžiaus pilnybės. Be abejo, religijos 
dėstymas nėra vienintelė religinio brendimo forma. Tačiau ji yra inte
gralinė. Religinis susipratimas eina ranka rankon su religiniu praktika
vimu. Religinė teorija niekados nėra teorija profanine šio žodžio prasme. 
Ji yra tik protinis įsigilinimas j paties žmogaus asmeninį gyvenimą.
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Štai dėlko šita teorija niekados negali būti tiktai priemonė.. Ir štai 
dėlko religijos dėstyme negali būti prusinimo pažinčių.

Religijos mokymas žadina asmeninį veikimą

Faktas, kad religijos mokymas visa savo pilnatve įsijungia į lavi
nimo pažintis, suteikia religijos pamokoms visai kitokio pobūdžio, negu 
literatūros, istorijos ar matematikos pamokoms. Lavinimo pažintys, kaip 
buvo sakyta, yra tos,- kurios žmogaus dvasioje pasilieka, virsdamos 
formuojamomis ir organizuojamomis jėgomis. Jeigu iš įvairių kitų mo
kykloje dėstomų dalykų tokių pažinčių atsiranda gana nedaug, tai religi-' 
joje tokios yra visos. Visa religijos programa yra ne prusi
nimo, bet lavinimo reikalui. Jeigu kartais pasitaiko, kad religi
jos programoje įvedama dalykų prusinimo reikalui (sakysime, kai kurie 
Izraelio tautos istoriniai įvykiai), tai tas tik rodo, kad tokios programos 
statytojai gerai nesuprato religijos dėstymo prasmės. Religijos 
dėstymas yra ne tam, kad formaliai išmiklintų augan
čio žmogaus protą, bet tam, kad jam e- sudarytu reli
ginio susipratimo pagrindus ir turinį. Kitaip sakant, 
religijos dėstymas visa savo esme ir savo pilnatve tarnauja pasaulė
žiūrai susikurti ir jai sustiprinti bei pagilinti. Tiesa, pasaulėžiūrai 
tarnauja ir kiti mokyklos objektai, kaip literatūra, istorija, gamtos moks
lai ir tt. Tačiau jie tarnauja tik/ tomis interpretacijomis, kurias duoda ' 
mokytojas, o ne pačiais faktais, kurie yra buvę tikrovėje. Tuo tarpu 
religijos dalykas tarnauja visu kuo. Religijos mokslas yra pasaulėžiūri
nis /ne dėl to, kad jis taip ar kitaip yra aiškinimas, bet dėl to, kad 
patys jo faktai yra iš pasaulėžiūros kilę ir pasaulėžiūra pagrįsti. Reli
ginių faktų nė negalima kitaip aiškinti, kaip tik pasaulėžiūriškai. 
Jeigu, neitralus istorijos ar literatūros dėstymas yra įmanomas bent 
teoriškai, tai neitralus religijos dėstymas yra nesąmonė savyje.

Pasaulėžiūrinis religijos mokslo pobųdis padaro, kad ir pedagogi
niu atžvilgiu jis įgyja kitokios prasmės bei vertės, negu bet kuris kitas 
dalykas. Tas pats Eggersdorferis, ’išskaičiuodamas išsilavinimo sudeda- 
muosis pradus, šalia žinojimo stato norėjimą ir galėjimą. Kitaip sakant, 
išsilavinęs žmogus yra tas, kuris ne tik žino, bet kuris nori ir sugeba. 
Išsilavinimas tuo būdu apima visą žmogų: ir jo protą, ir jo valią, ir jo 
sugebėjimus. Ir štai, religijos mokymas kaip tik kuo labiausiai krypsta 
į abu pastaruosius momentus — { norėjimą ir į galėjimą, arba į valią 
ir į konkrečias pastangas. Jau anksčiau buvo sakyta, kad religija nie
kados nėra tik teorija. Religija yra gyvenimas. Todėl ir jos mokymas 
niekados negali virsti tik teoriniu dėstymu, o jos mokymasis — tiktai 
išmokimu. Jeigu literatūros mokytojas gali būti visiškai patenkintas, 
kad jo mokinys gerai atsimena tai, kas jo buvo sakyta ir kas vadovėlyje 
parašyta, nors šitas mokinys nebūtų parašęs nė vieno eilėraščio, tai 
religijos mokytojas turėtų labai nusiminti, jeigu jo mokinys puikiausiai 
atsimintų dogmatikos puslapius, bet nesimelstų ir netikėtų. Asmeninis 
kūrybiškumas literatūroje nėra sudedamasis literatūros mokymo ele- 
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mentas. Tuo tarpu asmeninis veikimas religijoje yra neatskiriamas nuo 
religijos mokymo: religijos mokymas ir yra tam; kad paža
dintų veikimą. Kur šitokio pažadinimo nėra, ten religijos pamokos 
yra betikslės ir bevertės. Kitaip sakant, religijos dėstymas tuo išsiskiria 
iš kitų dalykų, kad jis yra esmingai nukreiptas j asmenines moki
nio religines pastangas ir jo apsisprendimą. Religinis išlavinimas es
mingai yra religinis veiklumas, ne religinės žinios. Kapelionas klasėje 
pratęsia tik tai, ką jis pradeda klausykloje, sakykloje ar prie altoriaus. 
Religijos dėstymas yra iš esmės pastoracinė.funk- 

' c i j a. Tik iš viršaus ji yra pedagoginė — savo priemonėmis ir savo 
metodais. Bet galinėse ji yra tas pat kunigiškasis apaštalavimas, kaip ir 
visas religinis veikimas.

Religijos veikmė visame mokyklos gyvenime

Tačiau jeigu taip, tuomet religija yra ne tik dėstomasis 
mokykloje objęktas, bet ir mokomasis principas. Tai 
yra trečias jos savotiškumas, palyginus ją su kitais dalykais, einamais 
mokykloje. Kitaip sakant, religija negali apsirėžti tik pa
čiomis pamokomis. Ji turi būti išplėsta visam moky
klos gyvenimui. Literatūra, matematika, istoriją yra toki dalykai, 
kurių vaidmuo paprastai pasibaigia su jų pamokomis. Mokyklos nuo
taika, jos mokytojų sąstatas, šitų mokytojų elgesys klasėje ir už jos 
sienų nėra derinamas su literatūros, matematikos ar istorijos reikala
vimais. Šie objektai yra tik dėstomieji dalykai. Visai kitaip yra su 
religija. Būdama susijusi ąu pačiu išilavinimo turiniu ir dėl to virtusi 
esmine pasaulėžiūros dalimi, religija reikalauja, kad jos įtaka nesi
baigtų su pertraukos skambučiu. Religijos dėstymas pamokų metu, kaip 
buvo sakyta, yra tik asmeninio religinio gyvenimo pažadinimas ir pagi
linimas. Todėl religija negali sutikti, kad tai, kas buvo pamokų metu 
patirta ir pergyventa, būtų griaunama arba bent silpninama už klasės 
ar už mokyklos sienų. Priešingai, pa mokose patirtas religi
nis supratimas ar pergyvenimas privalo būti palai
kytas ir sustiprintas praktinio gyvenimo, kurį mokinys 
patiria tiek pačioje mokykloje, tiek ir šalia josios. Tai ir yra mokomojo 
principo reikalavimai. Mokomuoju principu pedagogikoje yra vadinamas 
toks dalykas, kuris apsprendžia visą mokyklos gyvenimą, visus 
dėstomuosius objektus, ir kuris yra realizuojamas ne vienu kuriuo 
veiksmu, bet visa pedagoginio gyvenimo visuma. Religija kaip tik ir 
priklauso prie tokių mokomųjų principų. Klaidinga tad manyti, kad reli
gijos pamokų įvedimas į švietimo programą jau patenkina religijos rei
kalavimus ir sudaro sąlygas religiniam ugdymui. Pamokos gali paten
kinti literatūrinį, matematinį, istorinį išlavinimą, bet niekados ne reli
ginį. Religija yra žymiai platesnis dalykas, negu kiti dėstomieji objektai/ 
platesnis ne tuo, kad turėtų daugiau teorinių žinių, bet tuo, kad jis 
apima visą žmogaus būtybę ir visas objektivinio gyvenimo sritis.
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Religija skverbiasi į žmogaus asmenybę ir ją ugdoVisi šitie religijos, kaip mokyklinio objekto, savotiškumai padaro, kad religijos dėstymas organiškai įsijungia į auklėjimą. Jis nėra tik grynai lavinamoji. funkcija, vadinasi, tokia, kuri liestų tik žmogaus protą, duodama jam pastovių mąstymo formų. Ji yra sykiu ir auklėjamoji funkcija, vadinasi, tokia, kuri skverbiasi į pačią asmenybę ir ją keičia pagal aukštesnius principus. ■ Lavinimas nuo auklėjimo skiriasi tuo, kad pirmasis paliečia tik žmogaus būtybės paviršių. Jis visados yra tik formalinė pedagoginė funkcija. Lavinimas yra apipavidalinimas, suformavimas, davimas pastovios krypties ir pastovaus pavidalo. Todėl jo objektas visados yra atskiros galios, atskiros sritys, net atskiri organai, pav. akis, ranka. Jis yra reikalingas ir būtinas, nes žmogus iš prigimties tokių pastovių ir vienprasmiškų veikimo formų ir linkmių negauna. Jis jas turi susikurti pats. Lavinimas jas ir sukuria. Tačiau kaip tik dėl to lavinimas niekados nepasiekia žmogiškosios būtybės gelmių, žmogiškojo centro, kuris šitomis formomis bei kryptimis naudojasi, jas pripildo turiniu ir suteikia joms prasmę. Lavinimo suteiktos formos yra tik priemonės anam aukštesniam centrui veikti. Jos yra tik įrankiai, kuriais naudojasi pats žmogus. Tuo tarpu šitą centrą sukuria auklėjimas. Auklėjimas padaro, kad prigimties užbrėžtas žmogiškasis vaizdas išsivysto ligi pilnutinio žmogaus paveikslo. Asmenybe arba tikruoju žmogumi žmogus virsta tiktai auklėjamas. Todėl auklėjimas jau nebėra formalinė funkcija. Ji duoda ne formas, bet turinį aukštesnių principų ir normų pavidalu. Išlavintas žmogus yra tasai, kuris sugeba pastoviai veikti. Išauklėtas žmogus yra tasai, kuris save yra sutapdęs sp šitais principais. Nėra abejonės, kad auklėjimas atsiremia į lavinimą. Aukštesniųjų principų įvykdymas savyje reikalauja formų pastovumo bei tikslumo. Tačiau pats vienas lavinimas šitų principų nerealizuoja. Todėl išauklėtas žmogus turi būti ir išlavintas. Bet išlavintas žmogus dar nebūtinai yra išauklėtas.Religija, siekdama į pasaulėžiūrinio žmogaus apsisprendimo gelmes, tuo pačiu eina į jo asmenybę ir savaime virsta vienu iš auklėjamųjų veiksnių. Jos paskirtis nėra suteikti žmogui pastovių veikimo formtį, bet sutapdyti jo asmenybę su tais aukštesniais, tikrai žmogiškais principais, kurių jis neranda nei gamtoje nei savo paties sukurtoje kultūroje. Religija ugdyme iš esmės yra turininė funkcija. Štai dėlko visa, kas religijoje yra teoriškai mokoma, tarnauja ne gryna lavinimo priemone, ne prusinimo pažintimis, bet stengiasi įsiskverbti į patį žmogaus būtybės centrą, sutapti su juo ir virsti neatskiriama jo dvasios dalimi. Tuo pačiu religijos dėstymas niekados nėra grynas lavinimas, bet visada auklėjimas, vadinasi, žmogaus asmens keitimas pagal antgamtines idėjas. Tai paskutinis ir gal pats giliausias religijos, kaip dėstomojo objekto, savotiškumas. Kiti dalykai priklauso grynai lavinimo sričiai. Jie į mokyklų programas yra įvesti dėl to, kad turi savyje jėgos sukurti mokinio išsivysiančioje būtybėje pastovių veikimo formų. Todėl37
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DR. JONAS GUTAUSKAS - .

. ' RELIGIJOS MOKYTOJAI
TIPOLOGINIU POŽIŪRIU

Kiekvienas mokytojas turi individualų ir tipišką savo charakterį. 
Vienuose persveria viena ypatybė ar būdingas bruožas, kituose — ki
tas. Ideali būdo harmonija ar palinkimų pusiausvyra yra retas dalykas 
žmonėse, o taip pat ir pedagoguose. Tačiau jos reikia siekti, turint gal
voje tikslą, kurį' sau stato pedagoginis darbas, būtent — išugdyti pil
nutines mokinių asmenybes. Šito tikslo turi siekti ypač religijos mo
kytojas ir kapelionas.

Mes norim parodyti kraštinumus. kurie pasireiškia įvairiais ka
pelionų tipų pavidalais.

Asmeninis ir dalykinis

Kaip apskritai mokytojo, taip ir religijos mokytojo-kapeliono pa
stangos turi apimti du polius — mokomąją medžiagą ir patį 
mokinį (mokinių bendruomenę) Praktiniame darbe vienas kapelio
nas daugiau kreipia dėmesio į vieną dalyką, kitas — į kitą. Iš čia du 
priešingi tipai — asmeninis ir objektyviai dalykinis. Ne tik atskiras 
mokytojas, bet ir ištisos mokytojų kartos vienu laiku labiau krypsta i 
vieną pusę, kitu — į kitą. Dabartiniame „vaiko amžiuje“ labiau ma
doje asmeninė kryptis.’ 

savo konkrečiose pažintyse jie gali ir net privalo būti pamiršti. Svarbu, 
kad jie patarnauja šitoms formoms susikurti. Tuo tarpu religija į 
mokyklų programas įvedama anaiptol ne šitam grynai lavinamajam 
reikalui. Jos paskirtis yra žymiai gilesnė. Ji siekia ne apipavidalinti 
žmogaus paviršių, bet perkeisti jo gelmes. Todėl ir jos veikimas į šitas 
gelmes eina. Ji mažiau lavina, bet užtat nepalyginamai daugiau auklėja, 
negu bet kuris kitas mokykloje dėstomas objektas.

Suvedant religijos dėstymo savotiškumus j vieną vietą, galima būtų 
pasakyti, kad 1) religija neturi prusinimo pažinčių, 2) religija pažadina 
asmeninį veiklumą, 3) religija yra ne tik dėstomasis dalykas, bet ir 
mokomasis principas, 4) religija organiškai įsijungia į auklėjimą. Visi 
šitie savotiškumai padaro, kad religijos vieta švietimo programose yra 
visai kitokia, negu bet kurio kito objekto, ir kad jos dėstymo prasmė 
taip pat yra visiškai kita. Tai turi įtakos ir religijos dėstymo meto
dams bei priemonėms, ir pačiam religijos mokytojui arba kapelionui.

38

40



Asmeninis tipas deda didelių pastangų sueiti i asmenini sąlyti 
su mokiniais ir ji palaikyti. Tai teigiamas dalykas. Tačiau nepamiršti
nas ir galimas pavojus. Yra jaunuolių, kuriems mokytojo draugystė 
sunki, kurie nenori, kad kas svetimas veržtųsi i jų vidaus pasaulį. 
Juos lengviau laimėti einant per dalyką, o ne tiesioginiu,* asmeniniu 
būdu. Asmeninis tipas nepakankamai paiso mokymo ir auklėjimo 
gėrio, jj dažnai nuvertindamas iki paprastos priemonės.

Antrajam tipui gręsia pavojus netekti ryšio su mokiniais, virsti 
svetimu mokyklinėje bendruomenėje, kalbėti ne i mokinius, bet pro 
mokinius. Tada objektyvi pedagoginė vertybė netampa subjektyvia ir 
naujai nejsikūnija; mokymo ir auklėjimo gėris pasilieka svetimu kū
nu, mokinių sielos nepraturtindamas, jų neauklėdamas, neugdydamas 
jų charakterio.

Dalykinis tipas, jei imsime religijos mokytoją, turi tris parūšis. 
Religinis mokymo gėris yra pilnutinis gėris; jis apima savyje logišką 
— protinę, dorinę — valinę ir grožinę .— jausminę pusę. Logos, Ethos 
arba Eros duoda toną. Kapelionas, kaip ir apskritai mokytojas, gali 
vienoj šitų trijų auklėjimo-mokymo gėrio krypčių labiau pasireikšti, 
kitose — mažiau., Vienas išsiskiria mąstymo aiškumu, kitas doriniu 
rimtumu, trečias širdies gerumu ir atjautimu. Vienon ir kiton pusėn 
persvara pateisintina, tačiau griežtai vengtinas kuris nors kraštutinu
mas. -s

Vadovas ir mokytojas

Mokykla ne vien moko, bet ir auklėja. Joje yra ne tik mokiniai, 
bet ir auklėtiniai. Mokinį auklėja ne tik šeima, mokykla, Bažnyčia, 
bet ir visas margasis gyvenimas. Šis pastarasis auklėjamąjį darbą kar
tais paremia, kartais griauna. Dėl to joks kapelionas negali iš akių 
išleisti laisvalaikio pedagogikos. Jam turi rūpėti pedagoginis auklėtinių 
laisvalaikio praleidimas, jo tinkamas panaudojimas, kad teigiama aplin
kos įtaka prisidėtų prie sėkmingesnio jų ugdymo. Tai galima padaryti 
organizuojant jaunųjų vakarus, keliones, ekskursijas, stovyklavimą, dir
bant moksleivių organizacijose.

Vieni kapelionai pasirodo stipresni kaip mokytojai mokyklinėje 
veikloje. Kiti reiškiasi kaip vadovai užmokykliniame darbe,-1, y. mo
kinių pedagoginiame laisvalaikio apipavidalinime. Pirmieji daugiau lai
mi geru mokymu, antrieji asmeniniu sąlyčiu, pasikalbėjimais, natūraliu 
auklėjimu. Abu kraštutiniai tipai turi daugiau neigiamų, negu tei
giamų pusių. Pranašusis mokytojas turi saugotis, kad nevirstų ne
prieinamu Zeusu, arba senovės persų karalium, pas kurį tik pašauk
tasis galėjo ateiti. Priešingai; prie kiekvieno kapeliono durų turi būti 
parašas: semper patent (visados atviros). Ir to dar maža — kapelionas 
pats turi lankyti mokinius, o ne laukti kol mokiniai pradės lankytis.
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Pranašusis vadovas turi žiūrėti, kad per mažai nevertintų paties 
mokymo, kad pats turėtų laiko pamokoms pasiruošti, o mokiniai jas 
išmokti.

Uolusis ir aptingėlis ■"
Kapelionas turi būti rūpestingas ir uolus, bet kartu protingas ir 

atsargus. Toks jis turi būt tiek savo sumanymuose ir jų vykdyme, tiek 
visame pareigų atlikime. Pirmasjs nusideda per excessum, antrasis per 
defectum. Uolusis religijos mokytojas įveda vis naujas religines prakti
kas, naujas pamaldas, įpareigoja priklausyti prie keletos brolijų, beveik 
verste verčia praktikuoti dažną komuniją, nors auklėtiniai dar nėra 
prie to priaugę. Jis skatina naujų šventųjų kultą, kalba apie naujus 
stebuklus, apsireiškimus. Dėl mažų apsileidimų ir nusikaltimų daro jis 
tragediją, iš laisvų dalykų — dogmą. Jis neina įprastu, viduriniu reli
ginio gyvenimo keliu, bųt metasi į kraštutinumus. Jį seka būrelis entu
ziastų, dauguma gi nespėja eiti su juo. Jiems atrodo, kad kapeliono 
pastangos gal jr geros, bet perdėtos, kartais net juokingos. Iš devynių 
„amatų“ dažnai esti dešimtas badas. Susidaro tiek sumanymų, darbų, 
kad nebeįmanoma kaip, reikiant jų pravesti ir atlikti.

Uolusis kapelionas — karštas reformatorius. Jis nori būti pažangos 
priekyje. Ką išskaitė, ką nugirdo kitur darant, tuoj bando pas save. 
Nepasisekus, susidūrus su kliūtimis, kaltina vadovybę, atsilikėlius 
draugus, nelemtas aplinkybes.

Dar skambučiui nesuskambinus jis jau klasėje. Jam pamokos per 
trumpos, pertraukos per ilgos. Jis nori viską išsakyti, kas guli ant 
širdies. Trumpiausiu laiku nori mokinius matyti ir mokytus ir gražiai 
išauklėtus. Uolusis religijos mokytojas dažnai yra jaunas, tik pradedąs 
dirbti kapelionas.

Priešingai, antrasis tipas į viską žiūri pro pirštus. Reikia atlikti 
pamokas — atlieka, reikia ateiti į posėdžius — ateina, neš tai neišven
giama. Bet jam galva neskauda dėl darbo sėkmės. Jis nesisieloja mo
kinių gyvenimu, jų vargais, rūpesčiais, elgesiu.^ Juk tais dalykais rūpi
nasi tėvai ir mokykla. Jis ramus, sugyvenamas, „taktiškas“, nes neturi 
dėlko karščiuotis, nesugyventi. Jam nebėra nei idealų, nei kūrybišku
mo, nei entuziazmo — jam „vis tiek pat“. Tai kapelionas virtęs ama
tininku.

Šposininkas ir rimtuolis

Kapelionas turi būti džiugi, bet kartu ir rimta asmenybė. Tikrasis 
džiaugsmas kyla iš antgamtinių šaltinių: harmoningo dvasinio gyvenimo, 
krikščioniško optimizmo, artimo ryšio su Dievu. Sposiškas linksmumas 
yra daugiau išorinis, dirbtinis. Kartais jis yra egoistinių pastangų vai
sius: šposais norima patikti, būti populiariu. Mokytojui, o ypač religi
jos mokytojui, neturi būt svarbu kaip jį ir jo darbą vertins mokiniai 
dabar: daug svarbiau, kaip atsilieps ir įvertins būdami suaugę ateity. 
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Apgailėtinas būna linksmumas, susietas su ironija, pajuoka arba klou- , 
niškumu. Tai daugiau tinka cirko artistui, o ne kapelionui. Netinka 
auklėtojui būti ir niūriam, mizantropiškam.

Materialistas ir formalistas

Didaktinis materializmas vienšališkai kreipia dėmėsi tik i moko
mąją medžiagą. Mokytojas siekia, kad mokiniai tik tą medžiagą pa
sisavintų, kalte ją iškaltų. Jo idealas, kad jie daug ir plačiai žinotų? 
Jis pamiršta, kad aukštesnioji nėra aukštoji mokykla, kad gimnazistas 
nėra studentas. Iš didaktinių materialistų ypatingai išsiskiria tie, kurie 
mechaniniu tikslumu suskirsto programą mėnesiais, savaitėm, net va
landom- ir kurie aklai šito laikosi. Jų mokymas būna monotoniškas, ne
turi nei darbo ritmo, nei meniškai sukurtų gilesnio išgyvenimo pa
kilimų. Toks mokytojas ypač svetimas ir nepriimtinas mergaitėms. Jos 
reikalauja aiškumo ir tvarkos, bet nepakenčia to, kas negyvenimiška 
ir neasmeniška.

Didaktinio materialisto priešingybė yra didaktinis formalistas. Jis 
serga metodomanija. Metodinis švarumas, smulkmeniškumas, pilnumas 
yra svarbiausias jo rūpestis. Jis pamiršta, kad metodas yra priemonė, 
būtina priemonė, bet ne sakramentas, kuris veiktų ex opere operato. 
Metodas tiek veikia, kiek veikia žmogus, kuris ji vartoja8) Dėl formos 
kartais pražudoma mokymo esmė.

Gerasis ir griežtasis
Ir griežtumas ir gerumas turi savo ribas. Klasė nėra kariuomenės 

pratybų aikštė, mokiniai nėra kareiviai, o kapelionas — ne puskari
ninkis. Atmestinas karinis griežtumas, kaip ir netvarką nešąs nuola
tinis nuolaidumas. Bloga, kai mokiniai valdo kapelioną, bet taip pat 
negera, kai kapelionas valdo mokinius ir valdo netinkamu būdu.

Ne visados su griežtumu eina drausmė ir tvarka. Pažinau griežtą 
mokytoją, kuris negailėdavo kietų priemonių, nuolatos palikdavo po 
pamokų ir elgesį mažindavo, ir iš klasės varydavo, bet per jo pamokas 
mokiniai sugebėdavo net laužą iš laikraščių sukurti.

' Prisimenu kitą — silpnos sveikatos, švelnią, nedrąsią pradžios mo
kyklos mokytoją. Ji turėjo 50 mokinių, dirbo su keturiais skyriais. Jos 
valia, jos nurodymai buvo šventai vykdomi. Nieko vaikai taip ne
gerbė, kaip savo mokytojos. Net jos paskirtojo tvarkdario buvo taip 
klausoma, kaip jos pačios, be atsikalbėjimų, svyravimo. Ne tik poetai 
gimsta, gimsta ir tikrieji pedagogai; ir ji buvo gimusi mokytoja. Ar 
ji buvo griežta? Ne. Ar ji buvo gera? Taip. Ji mokėjo jungti griežtu
mą su gerumu ir jos mokykloje, rodos be jokių pastangų, buvo geriau
sia tvarka ir drausmė.

8) M. Pflegler, Der Religionsunterricht, 3. Teil: Die Methodik der 
religiosen Bildung, Innsbruck 1935, 191. . ,
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Estetas ir asketas
Religijos mokytojas turi būti ir estetas ir asketas kartu. Jis turi 

vesti gilų vidinį gyvenimą, bet ir išviršiniai neapsileisti. Bloga, kai 
estetas virstą frantu, blizgančiu ponaičiu, kai jis dažnai patš svečiuose, 
arba pas jį dažni svečiai. Jis neturi laiko pamokoms pasiruošti, susi
telkti, nekalbant apie reikalingą mokslinį darbą, žinių papildymą.

Asketas, paskendęs vidiniame gyvenime, gali .virsti atsiskyrėliu, 
knygos, kabineto žmogumi, mokytu kapelionu, bet mažai ryšių turinčiu 
socialiniame gyvenime.
Mokslininkas ir praktikas

Geras religijos mokytojas savo dėstomąjį dalyką giliai pažįsta ir 
stengiasi neatsilikti nuo mokslinės pažangos. Tačiau, kaip bendrai teo
logijos' mokslas, taip ir atskiros jo šakos, turi savo ilgį, plotį, aukštį 
ir gylį (plg. Efez. 3,18). Neįmanoma ir nėra reikalo jas pasisavinti visoj 

- pilnumoje, ar virsti siauru specialistu. Mokslininkas ir mokytojas du 
skirtingi tipai. Pirmasis turi atitraukto atidumo dovanu — nugrimsti 
į tyrinėjamąjį dalyką, antrasis .paskirstomojo dėmesio dovaną, t. y. 
kartu žiūrėti į mokinį ir mokomąją medžiagą*. Mokytojo žinojimas turi 
būti išgyventas, daugiau susijęs su patyrimu — ne vien proto, bet ir 
širdies dalykas. Jo kalba turi būt liaudies ir vaiko kalba, jo galvoji
mas — plastiškas, konkretūs, vaizdingas..* Mokslininkas galvoja ati
trauktai, šneka knygų kalba, kuri mokiniui svetima ir nesuprantama.

.Mokslininko vieta yra aukštoji mokykla, universitetas. Negerai, 
kai mokslininkas dirba vidurinėje mokykloje, o mokytojas — kuriame 
nors fakultete. Pirmojo nesupranta gimnazistai, ypač žemesniųjų kla
sių, o antrasis studentams atrodo per lėkštas, perdaug jau dėstomą 
dalyką iškedena, aiškius dalykus per daug aiškina. Jam trūksta pla
tesnių horizontų, mokslinio polėkio, platesnių, drąsesnių užsimojimų, 
originalesnės mokslinės minties, savarankiškesnių vertinimų, sprendimų.

Kapeliono mokslininko priešingybė yra kapelionas' „praktikas“. Jis 
tebesiverčia tuo žinių bagažu, kurį išsinešė iš vidurinės ar aukštosios 
mokyklos. Jis retai tepaima į rankas knygą arba žurnalą. Jam neįdo
mūs retesni jo specialybės klausimai, naujos problemos, nauji ban
dymai. Laisvą laiką jis praleidžia praktiškai, maloniai, linksmų draugų 
būry. Smerkdamas teoriją, visokį kūrybinį nerimą, idealus, jis ir savo 
praktiškame darbe ilgainiui darosi vis labiau atsilikęs, sustingęs. Pa
miršta jis, kad prie to, ką davė prigimtis ir mokykla, reikia pridėti ir 
tas vertybes, kurios gaunamos saviaukla ir savišvieta. Skaitymas peda- 
goiginių žurnalų, spaudos, lankymas pedagoginių kursų, veiklus daly
vavimas pedagoginiuose darbo ir studijų rateliuose — vis tai prie
monės ir galimybės, padedančias pilniau ir giliau išsilavinti ir subręsti.

Teologas ir kunigas
Apie mokslingąjį teologą leidžiame kalbėti Hans Wirtzui’, kuris 

1 rašo: „Tai buvo labai mokytas žmogus. Tikriąusiai visus savo egzami-

’) Der Laie sucht den Priester, Frankfurt a. M. 1946, 77—79.
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nūs išlaikė „labai gerai“. Be abejo, buvo jis ir sąžiningas dvasiškis. 
Bet nebuvo jis geras, malonus žmogus. Ir dar mažiau — geras auklė
tojas. Jo asmeny mes matėme vieną tų ypatingai nemėgstamų „virši
ninkų“, kurie, rodos, tik tam ir yra, kad jaunų, drąsių Jaunuolių gy
venimą apkartintų; apkartintų negyva moksline medžiaga, su kuria 
mes jokio vidinio ryšio negalėjome rasti. Ji mums visiškai nerūpėjo. 
Ką gi bendro mes turėjome su to mokyto kapeliono studijoniis apie 
gnostikus, montanistus, apie Origeną, atsiskyrėlius, Baž. santarybas. 
Nedomino mūsų ir jo vadinamieji Dievo buvimo įrodymai.

Dievas — taip, Dievas mus labai domino! Su Juo ir Bažnyčia iš
gyvenom nuolatinę įtampą. Domino, galima sakyt, deginančiai, bent 
kurį laiką. Bet kai į mūsų bent tada taip rodėsi, svarbius, gal kiek 
per drąsius priekaištus ir abejones kunigas kapelionas visai neatsi
žvelgė ir energingu gestu visa tai kaip „vaikiškas kvailybes“ nuo ka
tedros nušlavė, dargi su įžeistos didybės mina, ir toliau laikėsi Rau- 
schen’o („Katalikų tikybos vadovėlis aukštesnėms klasėms“), tada ir 
mes jo nebeklausėm. Ir nors dabar labai gėda prisipažinti, per tiky-. 
bos pamokas ruošdavome lotynų arba matematikos pamokas . . . Mums 
atrodė svarbiau lotynų kalba arba matematika, kaip moksliškas Dievo 
karalystės suskirstymas į 66 §§, 5 skyrius, keletą poskyrių, kurie dar 
skyrėsi į a, b, c. Ir tai vadinta tikybos mokymu! Iš tikrųjų tai buvo 
visiškai negyvas, moksliškas „fachas“, kuris jokio žmogaus, išskyrus 
poną kapelioną, neinteresavo“. Kas dar blogiau — toks tikybos moky
mas vietoj patraukti žmgnes prie Kristaus ir Bažnyčios — tik nuo jų 
stūmė tolyn.

„Visai kita nuotaika klasėje, kai prieš mokinius sėdi ne „Herr 
Professor“, kaip, mes vokiečiai vadinam kapelioną, bet Dievo žmogus 
— kunigas; ne tik mokytojų tarybos narys, direktoriaus draugas, bet 
ir jaunųjų sielų prietelius bei tėvas. Pirmoje eilėje kunigas, dvasios 
vadovas, >o tik po to mokytojas. Tarp jo ir mokinių nėra tarpo, nėra 
„geležinės uždangos“, nes meilė ir pasitikėjimas juos jungia. Su džiaug
smu jį sutinka, su liūdesiu palydi. „Gera mums čia būti“, tarsi sako 
jų besišypsančios akys, kai kunigas kapelionas kalba apie Dievą kaip 
Tėvą, Kristų kaip Brolį, Bažnyčią kaip geriausią Motiną; kai kiekvieną 
tikėjimo tiesą pritaiko gyvenimui, čia iškeldamas glūdinčią paguodą, 
čia viltį, čia užtikrintą kovoje' pagelbą, čia begalinę mylinčio Tėvo 
meilę. Ir tada tikybos pamokos nebėra negyvo pastato plytos, bet į 
pilnutinį krikščionišką gyvenimą vadovės — gairės, o kunigas kapelio
nas ne sausas racionalistas, teologijos mokslo dėstytojas, bet tikybos, 
gyvenimo formuotojas, aiškintojas — vadovas. Ir kaip gi tada švie
sesne galva, karštesne širdimi, ryžtingesne valia nevykdyti gyvenime 
tai, kas girdima pamokoje“. c •

Būkime atviri: tam tikri pavojai grąso ir šitam Dievo žmogui — 
kunigui. Pamokos gali virsti paviršutinišku tikėjimo skelbimu, o ne 
aiškiu, sistemingu, gerai pagrįstu dėstymu. Jis stovi prieš per didelio 
gerumo ir nesveiko demokratiškumo grėsmę. Klausimai, pasikalbėji-
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KATEKIZMO RAIDA
Kun. Kl. Razminas

Laiko pajautimas yra galinga jėga, kuri veikia į žmones ir jų santy
kius. Tačiau jį aptarti yra labai sunku. Kaip be veidrodžio negalima 
tiesog pažvelgti į savo veidą, taip lygiai į kiekvieną laikotarpį — be 
naujų įvykių atspindžių- Tik laikui prasilinkus ir, naujam laikotarpiui 
prasidėjus, pastebimos buvusio laikotarpio savybės, jos kritiškai supran
tamos ir teisingai įvertinamos.

Friedrich Wilhelm Faber, kuriam niekas negali prikišti bažnytinio 
nusiteikimo trūkumą, laikotarpio pajautimą ir laiko dvasios reikšmę 
auklėjamajam ugdymui šiaip pabrėžia:

„Kiekvienas laikotarpis turi savitą dvasią, kuri jį išskiria iš kitų. 
Jis turi savas dorybes ir savas ydas. Jis turi savitą mokslą, išradimus, 
savitą literatūrą, politiką ir pažangą. Kiekvienas laikotarpis laiko save 
ypatingu, kas iš tikro ir yra, ir įsivaizduoja, kad jis esąs geresnis už 
kitus laikotarpius, kas ne visada yra tiesa. Tikrumoje jis yra nei geres
nis, nei blogesnis. Esminiuose dalykuose įvairūs laikotarpiai stovi beveik 
vienokioje aukštumoje, tik kiekvienas jų turi savitą charakterį, pagal 
kurį ir reikia apie jį spręsti. Dėl to atrodo, kad ir Bažnyčia įvairiais 
laikais įvairiai veikia. Tam tikra prasme Bažnyčia eina su pasauliu 
ranka rankon. Tai ta prasmė, kurioje piemuo palieka savo nepaklydu
sias avis ir eina ieškoti vienos paklydusios.

„Kiekvienas laikotarpis yra tokia nuo Dievo paklydusi avis, kurią 
Bažnyčia turi surasti ir atgal parsivesti, kiek tai jai yra galima ir pri

mai, aplankymai gali perdaug užimti laiko ir visa tai gali eiti sąskaiton 
paklausimo, aiškinimo, pasiruošimo ar poilsio. Tačiau nepamirštiną, kad 
šitoks kapelionas turi ir labai gerą vadovą tai. Dievą ir nemirtingas 
sielas mylinčią širdį. Jo meilė ir nuolankumas pasidaro panašus į To, 
kuris pasakė: „Atėjau, kad tarnaučiau“ . .

Kontrastai išryškina spalvas ir tiesą. Per jų prizmę gėriau mato
mas auksinis vidurio kelias, kuriuo tenka eiti ir religijos mokytojui — 
kapelionui.
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valoma. Dėl to mes neprivalome per daug niekinti laiko skirtingumų. 
Kiekvienas laikotarpis reikalauja savito įvertinimo. Jis turi savas sun
kenybes religijoje, savas pagundas ir savas kvailybes. Dievo planas nie
kada nebus įvykdytas kuriame nors viename laikotarpyje.

„Kiekviename laikotarpyje vis reikia iš naujo pradėti. Seni argu
mentai lieka nereikšmingi, nes jie pasidaro neįtikinantys. Seni metodai 
pasirodo netinkami, nes dalykai pasikeitė. Dėl to Bažnyčia ieško naujų 
kelių. Vieni vienuolynai turėjo pirmiau pasisekimą, vėliau jau neatitiko 
tikslui. Pamaldumas taip pat turi savo madas ir pasikeitimus. Dėl to 
ir menas ir ritualai verčiami keistis. Lygiai keičiasi ir įvairios disci
plinos ..."

Laikotarpio keitimesi stovi ir kiekvieno naujo katekizmo autorius. 
Iš tikro gi naujas katekizmas rašomas ne senojo, bet t naiijojo laiko
tarpio žmogui. Dėl to jam ir yra daug svarbesnis klausimas: kuo ski
riasi šis naujasis laikas nuo senojo?

Luitas savo veikale „Darstellung dės katholischen Kultus“ duoda 
labai gerą charakteristiką apšvietus laikotarpio, kuris.dabar jau baigiasi: 
„Apšvietos laikai turėjo daugiau moralės, negu tikėjimo, daugiau garbi
nimo, daugiau mokyklų, kaip bažnyčių“. Vienintelė priemonė, kuria tas 
laikotarpis gyveno, viską matavo ir višką rėmė, buvo žinojimas. 
„Žinojimas yra galia“ — sakė priežodis. Gi naujieji laikai viską jaučia, 
mato ir stato pagal naują principą — gyvenimas. „Gyvenimas yra 
viskas“ — skamba naujasis šūkis. Kaip gi stovi Apreiškimas ir jo 
auklėjamasis mokymas to šūkio atžvilgiu?

Apreiškimas yra gyvenimas ir žinojimas kartu! „Jis yra 
šviesa, ir ta šviesa yra žmonių gyvenimas.“ Taigi vidinai jis stovi labai 
arti naujiesiems laikams; tačiau ir antgamtinį žinojimą perteikia jis ne 
dėl paties žinojimo. Evangelistas šv. Jonas tos minties buvo taip pa
gautas, kad ją padarė savo Evangelijos motto. Tuo būdu jo Evangelija 
ypač atitinka dabarties laikotarpio dvasią, Pas jį aukščiausioje plotmėje 
iškyla šūkiai, kaip „Šviesa, Gyvenimas, Tiesa“, kurie taip aktualūs 
šiandie.

Religiniam auklėjamajam mokymui svarbu tad iš vienos pusės at
sipalaiduoti nuo apšvietos laikotarpio įtakos, kuri įsiskverbė į kate- 
ketiškas knygas, pašalindama senąsias klaidas, ir iš kitos pusės prisi
taikinti naujųjų laikų dvasiai.

Pagrindinė besibaigiančio apšvietos laikotarpio žymė, kaip minėta, 
buvo besąlyginis tikėjimas į žinojimo galią. Buvo manoma, kad žmonės 
per mažai apšviesti. (Kad žmoguje slepiasi dar paslaptingų valios jėgų 
bei siekimų, nekreipta visai dėmesio.) Aukščiausiu tikslu laikyta — su
teikti žmonėms kuo daugiausiai žinojimo. Tiek pasauliniame, tiek reli
giniame mokyme buvo stengiamasi vaikui perteikti kuo daugiausiai 
žinių. .Tame matyta visuotinis išganymas.
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Šis nusistatymas turėjfi didžiulės įtakos ir religijos mokyme. Kate
kizmai, kurie buvo tuo laiku sukurti ar iš ankstesniųjų perdirbti, visą 
svorį teikė suprantamiausiam religinio žinojimo perteikimui. Tai 
savaimingai darė įtakos tiėk parinkimui perteikiamosios medžiagos, tiek 
jos perdavimo formai. To pasėkoje gauta:

1. Tų religinių tiesų, kurios savaime tiko protaujamam, logiškam 
svarstymui, ypatingas ir platus aiškinimas.

. 2. Tos tiesos, kurios nesidavė išskirstomos į klausimų bei atsakymų 
formą, buvo arba visai praleistos, arba tik pripuolamai paliestos.

. 3. Buvo stengiamasi visą mokomąją medžiagą suskirstyti į aiškius 
klausimus ir neperplačius atsakymus.

4. Išeities punktas perteikimo eilėje buvo aptarimas. Dalykų 
santykis buvo nusakomas filosofiškomis aptartimis, kad iš jų nuosekliai 
galėtų daryti plaukiančias išvadas.

5. Kadangi šv. Raštas kalba daugiau gyvenimui, o ne griežtajam 
mokslui, tai į šv. .Rašto žodžius buvo žiūrima kaip į medžiagą, kurią 
dar reikią perkurti. Klausimuose šv. Rašto žodžiai vartojami labai retai. 
Jie mielai petitu įrašomi kaip paaiškinimas, kuris tam tikromis aplinky
bėmis, kaip „nereikalingas“, buvo lengvai praleidžiamas.

6. Klausimai ir atsakymai tapo vien protavimo padariniai; vaizdingi
palyginimai, išsireiškimai visai prašalinami. Pvz., šv. Kanizijus maldą 
aptarė kaip „širdies pakilimą į Dievą“, o apšvieta iš to padarė „Dvasios 
pakėlimą į Dievą“. Šv. Kanizijus tikėjimą vadino „sielos šviesa, gyve
nimo durimis, laimės pagrindu ir tokia didele Dievo malone, kurios 
pagalba tampa apšviestas“. Jis tvirtai tiki, ką Dievas apreiškė ir ką 
liepa per Bažnyčią tikėti, nežiūrint, ar tai šv. Rašte aiškiai parašyta, 
ar ne. Apšvietoje visi palyginimai panaikinami ir sakoma: „Tikėti — 
reiškia laikyti tiesa visą, ką Dievas apreiškė ir ko moko katalikų 
Bažnyčia“. _ . •

' Iš tų išvadų aiškiai matome, kad naujųjų laikų katekizmui tenka 
svarbi pareiga išlaikyti tai, kas gera, ir nenukrypti į naujųjų laikų 
dvasios ydas. Dr. F. M. Wiliam, atižvelgdamas į pirmąsias išvadas, siūlo 
•atitinkamus naujus principus:

D Tos religinės tiesos, kurios yra lengvai protavimu suvokiamos, 
neprivalo būti ypatingiau propaguojamos.

2. Tos tiesos, kurios negalėdamos išsitekti klausimų ir atsakymų 
rėmuose ir kurios buvo praleidžiamos, turi būti naujai j katekizmą 
įjungtos.

3. Jei pasirodytų, kad... auklėjimui svarbi tikėjimo medžiaga ne
siduoda įrėmuojama į klausimus ir atsakymus, tai turi , būti panaudota 
kita įvaizdinimo forma. ‘ , 
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4. Pagrindinių tiesų aptarimai, jų. santykiai ir išvados reikia, kur 
tik galima, imti iš apreiškimo šaltinių, o ne iš fllozofų mokyklos.

5. Klausimuose ir atsakymuose, kur tik galima, pirmiausia vartoti 
šv. Rašto žodžius, o ne specialiai nukaltus atsakymų formuliarus.

. . . /
6. Katekizmuose labai naudinga įvesti naujus klausimus, kurie iki

šiol nebuvo naudojami. . _ .
Senieji vadovėliai, net garsiojo Gustavo Mey katekezės, kurios 

apėmė veik visą tuolaikinį vaiko pasaulį, negali šiandien išreikšti to, 
kas vaiko gyvenime pasikeitė. O t o yra labai daug! Kur yra vieta radi
jui, tai „dėžei, kuri gali kalbėti“ — net gi garsiau, negu tėvas ar mo
tina? Kur yra vieta traktoriui, kurio „ratai savaime sukasi“, nors vai
kas jaučia, kad tai nėra koks nors gyvulys? Kur elektors šviesa, kurią 
kiekvienas vaikas su dideliu pasitenkinimu gali uždegti ir užgesinti? 
Visas pritaikomosis technikos pasaulis turėtų būti kaip nors įtrauktas 
į katekizmo klausimų eilės. Nebuvimas šių klausimų priveda prie to,, 
kad daugelis žmonių, kai jie subręsta, šalia pasaulio, kurį sukūrė Die
vas, pamato naują pasaulį, žmogaus padarytą. Jie pamiršta, kad ir tos 
gamtos jėgos, panaudotos jų tarnybai, ir protas, kuris tas jėgas pavergė, 
ateina iš to paties Dievo. Tuo būdu klausimai, kurie visą technikos 
vyksmą įjungtų į pirmykštį Dievo kūrimą, priklauso prie pagrindinių 
klausimų, kurie šiandie reikalingi vaiko dvasiniam orientavimuisi.

Paskutiniu laiku pranykusius iš katekizmo klausimus su palygi
nimais ir šv. Rašto žodžiais lengvai galima atitaisyti, įvedant naują 

■ klausimų tipą. Jie turėtų aiškinti tais pačiais Viešpaties žodžiais, kuriais 
jis pats naudojosi, kalbėdamas apie svarbiausius gyvenimo įvykius 
Dievuje. Tokie klausimai, pvz., galėtų būti: Su kuo Jėzus palygino 
malonę? Kam prilygino amžinąją laimę? Kaip palygino dangiškojo 
Tėvo džiaugsmą dėl vieno nusidėjėlio grįžimo? Kam panaši Bažnyčia? 
Kaip palygino žmogaus mirtį? etc.

Panašūs klausimai labai giliai paliečia vaiko dvasią ir įveda į šv. 
Rašto skaitymą. Jų naujame katekizme negali stigti. Grįžimas religi
niame mokyme prie tikrojo Apreiškimo šaltinių- niekad nereiškia Bažny
čios minties pakeitimo ar savo principų atsisakymo.

Bet argi niekas to anksčiau nesuprato? Argi niekas nebandė eiti 
panašiu keliu? Taip! Kaip tik tų garsiųjų vyrų mintimis sekant, ir ban
doma nustatyti gaires naujajam katekizmui. Tai garsusis Solesmes 
benediktinų vienuolyno abatas Prosper Gueranger ir žymusis 
Anglijos kardinolas Jonas Henrikas Newman. Tie du vyrai 
jau senai pramatė kelią ir savo veikaluose jį nusakė, o šv. Tėvas Pijus X 
net praktijoje bandė taikinti savo išleistama katekizme. Tuo klausimu 
mūsų laikus vėl sudomino naujai pasirodęs šio karo metu naujasis 
Prancūzų Katekizmas, kuriame bandoma pritaikinti visus naujuosius 
mokslo laimėjimus.
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Naujais grėsmės ženklais kalba šiandien nukrikščionėjusi pasaulio 
civilizacija ir materialistinis, supagonėjęs žmogus. Nauji vilties šauks
mai kalba ir apie vienintelę moralinę jėgą, kurią dar turi krikščiony
bė. Kur gi ši jėga slypi? Padarykim apžvalgą reiškinių ir faktų, 
palygintų skaičiais, institucijomis, kraštais. Bet leiskim kalbėti ir s ą - 
žinės balsui, kuris nesitenkina nei skaičiais, nei institucijomis, o 
beldžiasi į pačias dvasines katalikų būties gelmes.

 FAKTAI IR IDĖJOS --------------
KATALIKYBĖ SKAIČIUOSE

„Katholisches Handbuch der Schweiz“ patiekia sekančią konfesinę, 
apžvalgą. Iš bendro žemės gyventojų skaičiaus, kuris šiuo metu sie
kia 2.122.688.000, krikščionių yra 770.798.000, vadinasi, 36,4%. Ir būtent, 
katalikų yra 398.277.000 (18,8%), protestantų — 201.868.000 (9,5%), 
ortodoksų — 161.305.000 (7,6%), kitų krikščionių — 9.348.000 (0,5 %). 
Vadinasi, kas trečias žemės gyventojas yra krikščionis, ir kas penk
tas — katalikas. Katalikai su 18,8% yra gausingiausia religinė' 
bendruomenė. Po jos seka mahometonai su 14%.

Europoje konfesinis pasiskirstymas toks: iš 530.000.000 europie
čių skaičiaus, katalikų yra 218.000.000 (44,8%), protestantų — 120. 
500.000, ortodoksų — 144.500.000, kitu krikščionių — 4.000.000. Be 
krikščionių Europoje yra dar apie dešimt} su viršum milijonų maho
metonų.

Smulkiau charakterizuojant, galima nurodyti, kad 8.177.000 kata
likų yra unitai, kurie vartoja rytų apeigas. Protestantus sudaro 
šimtai įvairių sektų (kurių ypač gausu Amerikoje),. susikūrusių refor
macijos ir vėlesniais metais. „Kitų krikščionių“ grupėje skaitlingiausi 
koptai-abesinai (beveik keturi milijonai) ir sentikiai (apie tris mili
jonus). Toliau seka tautinė čekų bažnyčia (800.000) ir kitos mažesnės 
grupės, atskilusios prieš 1054 m., pvz., „Tomo krikščionys“, kurių Indi
joje yra apie pusę milijono. 1870 m. atskilusių sentikių y13 100.000.
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AMERIKOS. KONTINENTAS

SIAURĖS AMERIKA: Katalikybės praeitis ir dabartis. — 
Žymus Amerikos konvertitas Teodoras Maynard savo studijoje „The 
Story oi American Catholicism“ rašo apie katalikų vaidmenį Amerikos 
atradime, jos kultūrinime ir kolonizacijoje. Pirmas Amerikos žemyno 
atradėjas Leif Eriksonas esąs katalikas. Atlanto vendenyną ir Ameri
kos pakrantes ištyrė katalikai Jonas ir Sabastijonas Cabot, Jonas Ponce 
de Leon. Katalikas Pineda parmasis atrado Missisipi upę ir ją pava
dino šv. Dvasios upės vardu; šią upę nuo jos versmių iki Meksikos 
įlankos ištyrė: Tėvas Hennepin OFM, katalikai du Lhut ir Joliet, Tė
vas xMąrguette SJ, La Salle ir jo kapelionai pranciškonai, ispanai de. 
Soto ir Tristan dę Luna. Šv. Lauryno upę atrado ir šiuo vardu pava
dino katalikas Cartier. Pirmieji Amerikos kankiniai yra jėzuitai Jo- 
gues, Verendrye, Champlain, Menendez. Šis pastarasis įkūrė seniausius 
Amerikos miestus: Šv., Augustino, Oriate, Sante Fe.

Apie katalikybės dabartį JAV-se duoda žinių „The World Almanac 
for 1946.“ Katalikybė kasmet laimi didelius skaičius tikinčiųjų. 1923 
metais Amerika skaitė tik 20 milijonų katalikų. 1933 metais ji turėjo- 
jau 22,5 milojonus. Vėl po 10 metų (1943) — 25 mil. Šio karo metu 
atsivertimai taip pagausėjo, kad per tris metus katalikų skaičius pa
šoko iki 27 milojonų. Vienais tik 1946 metais pačioje Amerikoje (ne
skaitant karių, išmėtytų po įvairius kraštus) buvo 84.908 atsivertimai.

Hierarchinė JAV-bių organizacija apima 22 arkivysku
pus, 134 vyskupus, 28 abatus, 38.451 kunigą, 21.523 klierikus (258 kun. 
seminarijose).

Katalikų mokyklų statistikoje randame: 210 koledžų su 92.426 
studentais, 1.599 vyskupijinių ir parapijinių aukštesniųjų mokyklų su 
278.619 mokiniais, 7.493 parapijinių pradžios mokyklų su 2.029.012 mo
kinių, 373 našlaičių prieglaudų su 68.254 vaikais, 685 bendros ir 101 
specialios ligoninės.

Prancūzų „Le Monde“ korespondentas praeitų metų vasarą konsta
tavo paskutiniu metu sparčiai didėjantį katalikų visuomeninį svorį 
Jungt. Amerikos Valsybėse. ^Amerikos katalikų aktingumą apibūdina 
jau tas faktas, kad N.C.W.C. žiniomis per pastaruosius dvejus metus 
jų spaudos tiražas padidėjo 2.840.662, arba 26,7 proc., ir 1947 -m. pa
baigoj siekė 13.495.580 egzrrtš“ viso Amerikos katalikai turi 396 perijo- 
dinius leidinius. Iš jų keturi dienraščiai, visi'neangliški: du leidžia len
kai ir po vieną lietuviai („Draugas“) ir čekai; jų bendras tiradas 
113.668 egz. Savaitraščių buvo 124, dvisaitinių 15, mėnesinių 142. Kiek 
su katalikais skaitomasi politikoj, rodo demokratų partijos vadovybės 
nutarimas nestatyti Byrnes kandidatūros viceprezidento rinkimuose: 
Byrnes (buvęs valstybės sekretorius) yra išstojęs iš Katalikų Bažny
čios, ir partijos vadovybė apsprendė, kad katalikai rinkėjai neatiduos 
už jį savo balso.
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Katalikų visuomeninio svorio augimas gąsdina nonkonformistus. 
Jie sudarė „Protestantų ir kitų amerikiečių susivienijimą Bažnyčiai nuo 
valstybės atskirti“, kuris šių metų pradžioj išleido atsišaukimą. Jį pa
sirašė New Yorko metodistų vysk. B. Oxnam, baptistų konvento pirm. 
Dr. L. Newton, „The Christian Century“ redaktorius Dr. C. C. Morri- 
sonas ir keli kiti. Jie Skelbia, kad „galinga (Katalikų) Bažnyčia kon
krečiais aktais pradėjo politiką, aiškiai griaunančią konstitucijos ga
rantuotą tikėjimo laisvę“. Šitoji kampanija ypač nukreipta prieš valsty
bės paramos teikimą katalikų parapijinėms mokykloms ir prieš JAV 
prezidento asmeninio ambasadoriaus pasiuntimą pas Popiežių. Tačiau 
už santykius su Popiežium griežtai pasisako — politiniais sumetimais 
— net tokie nekatalikai politikai kaip buvęs valst. pasekretoris Sumner 
Welles.

Religijos santykiai su viešuoju auklėjimu. — Amerikiečių Taryba 
Pedagoginiems Reikalams 1945 m. bendroje konferencijoje su krikš
čionių ir žydų organizacijų atstovais sudarė komisiją išstudijuoti reli
gijos santykiui su auklėjimu. Dabar ši Komisija paskelbė savo pra
nešimą, formuluodama aštuonius principus:

1. Atmetame sekuliarizmą, kaip gyvenimo filosofiją, ir negalime
pripažinti, kad amerikiečių tauta kada nors tokią gyvenimo filosofiją 
būtų priėmusi. • . .

2. Pedagogikos ir religijos istorija Amerikoje prieštarauja teigimui, 
kad mokyklos sistema, iš kurios pašalintas tikybos dėstymas, būtų ati
tikusi amerikiečių tautos nusistatymą.

3. Religinį auklėjimą visiškai pavesti Bažnyčiai ir Sinagogai kol 
kas kliudo kituose dalykuose vykdoma nepriimtina mokyklos politika, 
reiškiantį praktišką abejingumą religijai.

4. Religija privalo aukščiausios pripažinimo formos. Žmonės nuo 
neatmenamų laikų pagrindinei religinei tikrovei davė vardą Dievas. 
Religingas žmogus visas savo sąvokas apie vertę, teisę, pareigą ir žmo-’ 
gaus paskirtį semia iš savo santykio su šia pagrindine tikrove.

5. Daugelyje mokyklų ir mokytojų seminarijų yra dėstoma filoso
finė sistema, kuri priešinga milijonų ai»erikiečių tikėjimui. Tikintieji 
turi pilną teisę atmesti kiekvieną jų tikėjimo puolimą, dengiamą aka- 
demiškumo vardu.

6. Kas liečia religijos padėtį viešajame auklėjime, tai vietinės ini
ciatyvos pareiškimą dažnai sukliudo baimė nusižengti prieš valstybinę 
politiką ar prieš netikslų bendrąjį valstybės ir bažnyčios santykių su
pratimą. Palankiai sutiktume, kad būtų žmonėms daugiau reiškiama 
pasitikėjimo kurti savas mokyklas, prisilaikant nustatytųjų mokslo 
planų. z

7. Mes manome, kad bažnyčios nuo valstybės atskyrimas savo es
mėje reiškia, kad Bažnyčia nesiima politinių kontrolės funkcijų ir 
valstybė nesiima politino diktato bažnytinėje srityje, išskyrus viešojo 
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saugumo ir viešojo padorumo reikalavimus. Bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimas negali kliudyt viešąjį auklėjima, objektyviai spręsti ir reli
ginius mūsų kultūros klausimus kelti mokymo planuose.

8. Viešasis auklėjimas neturį mokyti jokių religinių dogmų ir 
spręsti apie religinius skirtingumus.

Dėl šių punktų realizavimo, konkrečiau nurodoma, kad bendruo
meninio gyvenimo formų mokyme turi rasti vietos ir religinės insti
tucijos bei papročiai; kad šv. Raštas būtų studijuojamas mažiausia bent 
tokiu uolumu ir dėmesiu, kaip ir didžiųjų klasikų raštai; kad istori
nėse, sociologinėse,, ūkinėse, filosofinėse', literatūrinėse bei meninėse 
studijose būtų iškeliamas religinis momentas. Tačiau pasisakoma prieš 
tai, kad šalia tokio bendro religinio orientavimo tikyba būtų dėstoma 
atskiru dalykus, nes tuo perlengvaiz religija būtų atskiriama nuo kitų 
dalykų ir būtų brandinama pažiūra, lyg ji būtų šalia gyvenimo esanti 
sritis. Katalikai, kurie dėl šios pastarosios pastabos kitaip pasisako, 
nurodo, jog ši komisijos baimė greičiausiai kilusi iš nenoro imtis šiuo 
metu karštai diskutuojamo formalaus tikybos dėstymo įvedimo į vie
šųjų mokyklų programą. Tokioje mokykloje, kurioje religinis orienta
vimas iš tiesų persunkia, visą mokomąją medžiagą, tikybos dėstymas 
jokiu būdu nebūtų savyje uždaras dalykas, o greičiau šio religinio 
orientavimo atbaigimas.

Holowoodas ir Religija. — Hollywoode pradėta gyvai domėtis reli
ginėmis temomis. Nepaprastas „Bernadetos Giesmės“ pasisekimas pa
rodė, kad, vaizduojant religinius klausimus, galima turėti ir didelį 
finansinį pasisekimą.

Senieji kino teatrų lankytojai atsimena keletą garsių filmų, kurios 
turinį ėmė iš religinės srities. Vienas iš pirmųjų tokių filmų buvo Ita
lijoje darytas „Pabiria“ iš anstyvųjų krikščionybės laikų. 1927 m. Ce
cil Ba DeMille pastatė išgarsėjusį filmą „Karalių Karalius“. Jis ir da
bar kartais rodomas. To paties režisoriaus buvo anksčiau padaryta 
„Dešimt Įsakymų“. Kiti pastatė „Ben Hur“, „Quo Vadis“, kur buvo 
vaizduojami ankstyvieji krikščionybės laikai. Žinomiausias iš tų visų 
filmų pasiliko „Kryžiaus Ženklas“, išleistas 1932 m. ir dabar iš naujo 
perdirbamas. Jį statė tas pats DecMille. Dar atmintini „Baltoji Sesuo“, 
„Ramoną“, „Alaho Sodas“ ir kiti.

Tų filmų negalėtume pavadinti tikrai religinėmis. Pirmoje vietoje 
tai buvo spektakliai kur Bažnyčia ir jos tarnai buvo atsitiktinis daly
kas. Bet 1934 m. pastatytame „The World moves on“ jau kunigas tu
rėjo pagrindinę rolę. 1937 m. filmą „sin Francisco“ kunigas irgi atli
ko svarbų vaidmenį. Čia vaidino Spencer Tracy, kuris .Vaikų Mieste 
— Boys Town’ vėl pasirodė kunigo rolėje.

Tačiau Hollywoodas smarkiausiai į. religines temas pasuko 1943 
metais. Iš. pradžių buvo įvestas vienas kitas religinis epizodas tokiuose 
paveiksluose kaip — „Ne Vienas Neištrūks“, „Lotaringijos Kryžius“, 
„Hitlerio Vaikai“, „Joan iš Paryžiaus“ ir kituose.

51

53



Iš visų kitų šiandien prasimuša du filmai. Vienas iš jų yra „Ber
nadetos Giesmė“, antras — „Savu Keliu“. Gražų kunigo vaizdą taip pat 
matėme „Guadalcanalo Dienoraštyje“; „Broliuose Sullivans“ irgi ne
trūko religinių vietų. Ten parodoma, kaip šie broliai buvo krikštijami, 
kaip ėjo prie pirmos Komunijos, kaip žaidė su savo klebonu.

„Bernadetos Giesmė“ yra tarsi kokia viršūnė šios rūšies paveik
sluose. Franc Werfel knyga yra viena iš įdomiausių apie Liurdą ir pa
prastą mergaitę Bernadetą. Minios žmonių, kurie matė šią filmą, prisi- - 
pažįsta, kad ji paveikia ne vien tik katalikus. Paveikslas „Bernadetos 
Giesmė“ pasieks daug daugiau milijonų žmonių, negu visos knygos, 
parašytos apie Liurdą.

„Bernadetos Giesmė“ yra kertinis akmuo visoje filmų istorijoje. 
Tai pirma filmą, kurioje Dievo malonės galybė ir tiesa sudaro pačią 
paveikslo esmę.

Antra filmą yra kitoniška. Tai — ,-,Savu Keliu — Going My Way“. 
Čia turime komediją. Du iš svarbiausių asmenų, surištu su šia filmą, 
yra katalikai: tai Biny Crosby ir režiorius Leo McCarey. Tačiau gra
žiausią kunigo rolę ten vaidina Barry Fitzgerald, kuris nėra katalikas. 
Fitzgerald sukūrė tokį gyvą ir malonų seno kunigo tipą, kad tai yra 
vienas iš gražiausių ir įdomiausių tipų visoje filmų pramonėje pasku
tiniais laikais.

Šiuo metu Hollywoode yra rengiamas ir trečias filmas, kuriame 
pirmoje vietoje yra kunigai. Tai „Karalystės Raktai“, pagal katalikų 
rašytojo A. J. Cronin veikalą. Jame vaizduojamas Šventos sielos škotų 
kunigas. Knyga katalikų tarpe buvo sukėlusi ginčų, nes joje buvo 
išreikšta gana savotiškų idėjų, o taip pat išvesta ir nesimpatingų kuni
gų. Filmoje bus praleista tie abejutini teologiniai samprotavimai, o taip 
pat nebus parodyti ir kai kurie nesimpatingi kunigai. Mat, šiaip ar 
taip, visiškai neįmanoma filmoje parodyti visa, kas atpasakota kny
goje. Todėl tenka pasirinkti tik svarbiausias vietas ir ryškiausi as
menys. Svarbiausią kunigą šiame filme vaidina Gregory Peck,' kuris, 
sakoma, pasirodęs taip puikiai, kad net keturios filmų bendrovės su 
juo pasirašė sutartis dvylikoje filmų vaidinti.

' Ir eilėje kitų naujų filmų bus religinių vietų. „Mes vėl Susi* 
tiksim“ paveiksle matysime vienuolę; filmą „Jean Valjean“ pabrež 
religinius šios istorijos atžvilgius, net „Medis Auga Brooklyne“ tu
rės kunigą. „Gerasis Vagis“ apsako kunigo Hyland istoriją. „The 
Rohe“ parodo pirmuosius krikščionis. Taip pat ruošiama palaiminto
sios Motinos Cabrini gyvenimo filmą. Arkivyskupo Spellmano knyga 
„Prisikėlęs Kareivis“ irgi bus filmuojama. - A. V.

Garsioji Amerikos moteris — konvertitė. — Neseniai «■ Amerikos 
visuomenė' buvo užklausta, kokią moterį ji laiko garsiausią ir popu
liariausią visoje Amerikoje. Antroji vieta, po Eleonoros Roosevelt, teko 
konvertitei rašytojai — Clare Boothe Luce. Ji dabar turi 43 me-
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tus amžiaus ir savo populiarumo yra pasiekusi tik savo asmenybės 
dėka. Jos motina buvo aktorė, ir' pati Clare Luce pradėjo savo gy
venimą scenos karjera. Vėliau ji įsitraukė į visuomeninį veikimą ir 
kovą už moterų teises. Įsigilinusi į filosofiją, ji perėjo iš protestantizmo 
į katalikų Bažnyčią. Prelatas Fulton J. Sheen laiko ją viena iš gabiau
sių savo konvertitų, o jis atvedė į Kat. Bažnyčią tokias garsenybes, 
kaip Ford II, redaktorių Budenz ir kit. Luce daug skaito ir reiškiasi 
kaip gabi publicistė. Kaip kongreso narė ji yra dalyvavusi aktyviam 
politikos gyvenime. Atsakydama į gausią korespondenciją, daug rašy
dama ir skaitydama, lankydama įvairias vietas su paskaitomis, ji ta
čiau kiekvieną vakarą rąnda laiko paskaityti ką nors iš religinės 
literatūros.

Kariuomenė reikalauja 125 kunigų. — Militarinis Ordinariatas, ku
riam yra pavesta rūpintis kareivių ir kapelionų dvasiniais reikalais, 
kreipėsi į visus JAV vyskupus ir vienuolyno viršininkus, kad buvusieji 
kapelionai savanoriai grįžtų į karo tarnybą, nes reikalinga 125 ka
talikų kapelionų ypač Vokietijoje, Japonijoje ir Korėjoje. Kapelionai 
gali pasirinkti pusantrų metų tarnybos terminą.

Kunigas — medicinos daktaras. — Yra retenybė, kad katalikų 
kunigas baigtų medicinos mokslus ir eitų gydytojo pareigas. Pernai 
Chicagoje kun. William Devlin SJ apgynė doktoratą ir dabar speciali
zuojasi psichiatrijos ligose. Jis turi tikslą įsteigti katalikų psichiatriįos 
kliniką. Dvidešimt dvejus metus kunigavęs, jis gavo specialų Popie
žiaus leidimą atsidėti medicinos mokslams.

Kongresmanai katalikai. '— Dabartiniame Amerikos kongrese yra 
18 atstovų, kurie yra baigę Georgetown katalikų universitetą. 158-tos 
metinės alumnų vakarienės metu jie buvo pagerbti už pasižymėjimą 
kongrese^

Katalikai indėnai. — Apskaičiuojama, kad Amerikos atradimo metu 
šiaurinėje Amerikoje gyventa apie 1.115.000 indėnų.. Bet ilgainiui jų 
skaičius žymiai sumažėjo. 1870 m. JAV-se ir Aliaskoje jų bebuvo likę 
291.000. Tas skaičius per 40 metų laikėsi nepakitęs. Panaudojus jų ap
saugai nuo išmirimo priemones anas skaičius dabar pakilo iki 379.000. 
Daugiau pusės jų yra katalikai.

PIETŲ AMERIKA: Tikinčiųjų ir kunigų koeficientas. — Visa 
Pietų Amerika nuo Meksikos iki Ugnies Žemės skaito 130 milijonų gy
ventojų, kurie visi, išskyrus gal tik 10 mil., yra katalikai. Tie 120 mil. 
katalikų sudaro trečdalį viso pasaulio katalikų. Visam šiam skaičiui 
tėra 23.000 kunigų ir tai labai plačiai išsiskleidusiems plotams. Imkim 
atskirus kraštus:

Čilė turi 2.000 kunigų 5 mil. gyventojų, Brazilija — 5.000 
kunigų 42 mil. gyventojų, Peru — 1.500 kunigų 7 mil. gyventojų 
(Puno srity, pvz., gyvena 750.000 gyventojų ir turi vos 28 kunigus),
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Panama — 80 kunigų i mil. gyventojų, Guatemala — 120 ku
nigų 3 mil., Jamaika — 65 kunigus 1 mil., Bolivijoj, misijono- 
rių tvirtinimu, 90—100 %. indijonų miršta be sakramentų; daug tūks
tančių tikinčiųjų jau kelinta generacija gyvena čia be normalaus aprū
pinimo sakramentais ir religinio mokymo.

Esant šitokiai padėčiai Pietų Amerikoje, gyventojai, nežiūrint jų 
prisirišimo prie tikėjimo, lengvai pasisavina nekrikščioniškus papro
čius 'ir, dėl nesusipratimo, pasiduoda revoliucinei komunistų propa
gandai.

Argentina: katalikiškosios akcijos programa 1948 m. — Buenos 
Aires 1947 m. pabaigoje įvyko parapijinių katal. akcijos komitetų su
važiavimas. Nutarta katal. akcijoje laikytis dviejų objektyvinių prin
cipų: darbo koordinacijos ir bendradarbiavimo su parapijiniais komi
tetais. Kalbamajam dalykui nustatytos sekančios gairės: 1. katal. akci
jos esminis bruožas yra jos vienumas, telkiant visas kataT. akcijos 
jėgas bendroms direktyvoms, 2. darbo paskrstyme laikomasi kon
centracijos principo, pagal vyriausios vadovybės direktyvas, 3. 
sutelktinis darbas, vadovaujamas vyriausio komiteto, paskirsto užda
vinius atskiriems’ padaliniams ir apjungia jėgas bendram 
tikslui siekti. Iš temų, kurias turi katal. akcijos padaliniai (vyrų, 
moterų, jaunimo ir vaikų) nagrinėti, priimtos šios: apaštalavimo ugdy
mas, pamaldumas, krkiščioniškas darbo supratimas, darbo apaštalavi
mas; jaunuolis, kaip veiklus katalikiškosios akcijos’ narys parapijiniame 
gyvenime; įtaka į aplinką; ko Bažnyčia ir šv. Tėvas tikisi iš katalikės 
moters šiais laikais („Osservatore Romano“ 1948. 2. 13).

Brazilija. — Tautiniame Katalikiškosios Akcijos kongrese buvo 
įsteigtas brazilų spaudos, radijo ir informacijos skyrius, kuris žymiai 
pagyvino ir praplatino katalikų spaudą. Vienoje vyskupijoje pradėta 
leisti du nauji katalikiški dienraščiai. Kitų miestų katalikų dienraščiai 
padidino numerius ir tiražą.

VAKARŲ EUROPA
ANGLIJA: Stiprėjantis katalikų vaidmuo. — Religinę laisvę 

katalikai Anglijoje laimėjo tik 1828 m., Jurgiui IV pasirašius „Catho
lic Emancipation Bill“, kuriuo buvo panaikinti prieš katalikus nukreip
tieji įstatymai. O priesaikos konstitucijai punktas, kuriuo kiekvienas 
karalius, užimdamas sostą, turėjo pareikšti netikįs į šv. Mišias, buvo 
panaikintas tik 1910 m.

Religinės priespaudos metais katalikų skaičius' Anglijoje buvo su
mažėjęs iki 60.000, šiandien jis siekia 3.021.000. Jei pirma katalikų su 
nekatalikais santykis buvo 1:150, tai šiandien — 1:16.

• 1914 m. Anglija buvo padalyta i tris arkivyskupijas: Westminster, 
Birmingham ir Liverpool, o po dviejų metų ketvirtąja arkivyskupija 
buvo pakelta Cardiff vyskupija. Škotija sudaro atskirą bažnytinę pro-
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vinciją su dviem arkivyskupijomis (St. Andrew ir 'Edinburg) ir 4 vys
kupijomis. (Tarp kitko, Škotijoje katalikai daug gausingesni, negu ki
tose srityse. Iš 4.907.619 gyventojų skaičiaus katalikų yra 621.398, t. y. 
12 %). Tuo būdu išviso Didžiosios Britanijos metropolijoje yra šešios 
arkivyskupijos ir aštuoniolika vyskupijų su 7.106 kunigais.

. Moterų vienuolijų yra 181, vyrų — 63 su šimtais vienuolynų, mo
kyklų ir ligoninių. Didžioji dalis vidurinių mokyklų ir daugelis pra
džios mokyklų yra vienuolių rankose.

Katalikiškų pradžios mokyklų Anglijoje (be Škotijos) yra 1345 (su 
379.000 mokiniais), vidurinių mokyklų — 559. Visas jas finansiškai re
mia valstybė. Škotijoje yra atskira švietimo organizacija: visų reli
ginių bendruomenių mokyklas, neišskiriant katalikų, ten finansuoja 
valstybė. Be pradžios ir vidurinių mokyklų gausu ir katalikiškų mo
kyklų, panašių tokioms protestantiškosioms pensionatinėms mokykloms, 
kaip Eton ar Winchester. Oxforde ir Cambridge įvairios viennuolijos 
turi savas teologines kolegijas, kurioms pripažįstamos visos oficialios 
teisės.

19 š. pradžioje dauguma anglų katalikų buvo kilmingieji ar apskri
tai pasiturintieji žmonės. Todėl tuo laiku anglų katalikai ir atstovavo 
stipriai konservatyvią linkmę. Bet augant katalikų skaičiui miestuose, 
socialinė tendencija žymiai sustiprėjo. Ypačiai didelį vaidmenį šita 
linkme suvaidino žinomasai kardinolas Manning, bendradarbiavęs su 
Leonu XIII enciklikos „Rerum Novarum“ paruošime. Jo dabartinis 
įpėdinis Westminsterio arkivyskupo soste, kardinolas Griffin, taip pat 
aktyviai remia katalikų socialinės minties ir veiklos plėtojimąsi.

Kadangi Anglijoje partinė diferenciacija negrindžiama pasaulė
žiūriniais skirtingumais, tai atskiros politinės partijos anglų katalikai 
neturi. Iš 23 katalikų, išrinktų į žemuosius rūmus, 14 priklauso kon
servatoriams, 7 — darbiečiams ir 2 — nepriklausomiesiems.

1915 m. užmegztus diplomatinius santykius su Vatikanu Didžioji 
Britanija palaiko ir toliau. Šio karo metu, įstojus Italijai į karą ir vo
kiečiams užėmus Romą, britų pasiuntinį Popiežius asmeniškai pakvietė 
apsigyventi Vatikane. 1935 m. Londone įsteigta apaštališkoji delega- 
tūra. Dabartiniu Apaštaliniu Delegatu Didžiajai Britanijai yra arki
vyskupas Godfrey — anglas.

Didžiausias anglų katalikų laikraštis yra žinomasai savaitraštis 
„Tablet“, einąs nuo 1841 m. Gausiai paplitęs ir savaitraštis „Universe“ 
(nuo 1860 m.), kurio tiražas siekia 145.000. Be šių dar leidžiami keturi 
savaitraščiai. Mėnesinių žurnalų anglų katalikai turi du: „Blackfriars“, 
leidžiamą' Oxfordo domininkonų, ir „Month“, leidžiamą jėzuitų. Kas 
metų ketvirtį pasirodo „Dublin Review“ ir benediktinų „Downside 
Review“. ;

Nuo 19 š. pusės anglų katalikų vaidmuo bendrajame krašto kul
tūriniame gyvenime tolydžio stiprėja. Ypačiai tai pastebima meno, 
literatūros ir muzikos srityse. Kelią šiai katalikų įtakai praskynė pa- 
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saulinio garso susilaukęs kardinolas Newman. Ji sekė šie žymesni ka- 
/ talikai rašytojai: Alice Meynell, Coventry Patmore, Francis Thompson, 

Gerard Manley Hopkins. Mūsų dienomis anglų katalikai didžiuojasi 
šiais žymiais rašytojais, essayistais ir filosofais: Gilbert K. Chesterton, 
Hilaire Beloc, Maurice Baring, Arnold Lunn, Christopher Dawson, 
Sheila Kaye-Smith, Algernon Cecil, Mgr. Knox, P. Martindale, E. I. 
Watkin, Compton Mackenzire, Evelyn Waugh, Grahame Green.

Garsusai anglų muzikas Sir Edward Elgars taip pat katalikas. Nuo 
1924 m. iki pat savo mirties jis buvo karališkosios muzikos kapelos 
dirigentas. Nesenai miręs Sir Richard Terry už savo nuopelnus anglų 
muzikai buvo pakeltas j ritieriūs.

Iš katalikų dailininkų minėtini: Lady.Butler, semianti savo kūry
bai siužetus iš legendinės anglų praeities, dekoratorius Sir Frank 
Brangwyn, portretistas Sir John Lavery ir pagaliau vispusiškasai Eric 
Gill,’ kurio paveikslais galima gėrėtis nuo Westminsterio katedros iki 
Tautų Sąjungos rūmų Ženevoje.

Žymiausias šių dienų anglų architektas Sir Giles Gilbert Scott irgi 
katalikas. \Tis sukūrė anglikonų katedros Liverpoolyje projektą. Dabar 
jam pavesta vadovauti parlamento rūmų, nukentėjusių nuo bombar
davimo, atstatymo darbams.

Nemaža katalikų užima aukštus postus politiniame bei diplomati
niame gyvenime. Lord Ripon savo laiku buvo Indijos generalguberna
toriumi, o Sir Eric Drummond — Tautų Sąjungos' generaliniu sekre
torium, Lord Tyrrell — pasiuntiniu Paryžiuje, .Lord Howard — pa- 

. siuntiniu Washingtone ir tt. Pagaliau anglų atstovu UNRRA Europos 
komitete buvo taip pat katalikas Sir George Rendel.

Kirkščioniškasis socializmas. — Anglijoje šeši aukštųjų rūmų ir 
penkiasdešimt žemųjų rūmų atstovų darbiečių sudarė. parlamentinę 
krikščioniškųjų socialistų grupę, kuriai priklauso ir katalikai. Šitos 
grupės uždavinys nėra naują partiją kurti, o' senosios partijos rėmuose 
atstovauti krikščioniškąjį požiūrį socialiniais, politiniais ir ūkiniais 
klausimais. Būdingai šitos grupės nusistatymą išreiškia antrasis šešia- 
punktės programos skyrius, įvardintas: „Žmogus, medžiaga ir dvasia“. 
Jame skelbiama: „Neatsižvelgiant dvasinių vertybių, negalima rasti nei 
individualinė, nei socialinė gyvenimo forma. Tai nereiškia, kad krikš
čioniškieji socialistai neįvertintų reikšmės, deramos materialinės aplin
kos . . . Bet: mes pirmiausia materialiniu pagerinimu sieksime etinių 
pagrindų, kad kiekvienas galėtų pasiekti pilnesnio ir turtingesnio gy
venimo dvasiškai, kultūriškai ir ūkiškai“.

Katalikiškoji Akcija. — Kaip praneša „Osservatore Romano (š. m. 
4 nr.) Londone įvyko metinis Sword of Spirit (Dvasios Kardo) metinis 
suvažiavimas. Suvažiavimą atidarė kard. Griffin. Atskiromis sekcijomis 
posėdžiavo: Profesinės Katalikų Sąjungos, Jaunimo Misija, Katalikės 
Moterys, Katalikai Žurnalistai. Šie pastarieji ta proga suruošė katali
kiškos spaudos Anglijoje parodą. Suvažiavimo proga susiorganizavo

56 »

r •

58



katalikų organizacija Žmogaus Teisėms ginti. Suvažiavime nepamirštos 
nei anglų kolonijos bei dominijos, nepraeita tylomis -nei pro vieną 
klausimą, kuris liečia šio meto anglų socialinius bei kultūrinius reikalus.

Suvažiavime, be' kard. Griffin, dalyvavo daugumas Anglijos vysku
pų. Osservatore Romano atkreipia dėmesį, kad vyskupai aktyviai 
dalyvavo visuose posėdžiuose, diskusijose ir iškeltų sumanymų spren
dime. ~ , . . 1

„Dvasios Kardo“ — katalikiškosios akcijos centrinės organizacijos 
pirmininku perrinktas dr.- O. Donovan, kuris šiame poste buvo ir prieš 
karą. Katalikiškosios Akcijos sekretoriumi perrinktas pulkininkas Ste
vens, žinomas radijo komentatorius.

PRANCŪZIJA: Pastangos išsprogdinti kliūtis, pastojančias ke
lią sėkmingam apaštalavimui. — Prancūzų kardinolas Suhard viename 
ganytojiniame laiške šaukia, kad neatidėliojant privalu kurti „krikš
čioniškąją besiformuojančio pasaulio summą“; jo žodžiais, „būtų di
džiausia XX-jo amžiaus krikščionių klaida, jeigu jie leistų pasauliui 
susiformuoti ir susivienyti be jų, be Dievo ir prieš Jį“.

Prancūzų katalikybė bene su didžiausiu polėkiu, drąsa ir origina
lumu metasi kurti tą „summą", turinčią atnaujinti nevilty besiblaškan
čio pasaulio veidą. Toji kūryba reikalaują veikimo, o svarbiausioji vei
kimo forma — apaštalavimas.

Andrė Fontaine „Le Monde“ laikrašty (spalių 2 ir 3 d. d.) duoda 
apybraižas prancūzų katalikybės pastangų išsprogdinti kliūtis, pasto
jančias kelią sėkmingam apaštalavimui pastoraciniame ir visuomeniš
kai socialiniame sektoriuje. „Ar pačios parapijos bažnyčios sienos nėra 
viena iš tokių kliūčių. Juk daugis baidosi į bažnyčią įžengti dėl jiems 
nesuprantumų ceremonijų; tūlą atgraso niūri susirinkusiųjų draugija, 
kurios nariai netiek meldžiasi, kiek žiūri į laikrodį ir stumdo kėdes. 
Kitus vėl atvėsina socialinis nelygumo perkėlimas prie altoriaus, nely
gumo, kurio, rodos, nė mirtis nepašalina“. Dėl to tad daugelis pran
cūzų kunigų orientuojasi į savo luomo dvasios ir metodų reformą, iš 
kurios jie laukia laimingesnių rgzultatų.

1. Pastoracinis sektorius. 1942 m. Lisieux buvo įsteigta centrinė 
kunigų seminarija, užsimojusi parengti kunigų jų daugiausia stoko
jančioms Prancūzijos sritims. 1934 m. joje buvo 30, šįmet jau apie 
160 auklėtinių, tarp kurių yra ir jau turinčių šventimus. Formalią, išo
rinę drausmę joje yra pakeitę aktyvūs metodai. Seminarijoj yra savi
veiklos būrelių, pasikeičiama asmenine patirtim, ir tuo būdu siekiama 
suformuoti apaštalaujamąjį kunigo charakterį. Toje seminarijoje gavo 
pradžią išgarsėjusi „Prancūzijos misija“, kuri įvairiausiomis formomis 
siekia viena — paversti tikru krikščioniškuoju židiniu kiekvieną ben
druomenę, ar ji būtų religinė, kaip parapija, ar pasaulietinė, kaip 
fabrikas ar sporto klubas. Siekdami vieno galutinio tikslo, „misijonie- 
riai“ išsiskiria metodų ir artimiausiųjų tikslų atžvilgiu. Vieni, kaip
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kun. Michonneau, nori parapiją padaryti „misijų bendruomenę“, kiti, 
kaip neseniai miręs kun. Godin, pradeda nuo visiškai naujų pagrindų.

a. Parapijos transformacija. — Pirmieji nori, kad para
pija nebebūtų vien sambūris žmonių, „kurie klauso Mišių“ — ji turi 
apimti visus gyvenančius jos plote. Nė vienas joj neturi jaustis sveti
mas, kiekvienas įtraukiamas į kolektyvinės maldos sąjūdį. Liturgija 
pagyvinama garsiai skaitomom maldom, paprastom, bet skoningom 
bendrom giesmėm. Mišios paaiškinamos gimtąja kalba. Šventės duoda 
progos liaudies manifestacijoms: pagerbiamos1 motinos, [darbininkai; 
aiškinami Sakramentai. Krikštas, vedybos, laidotuvės paverčiamos 
progomis sakramentinei ir liturginei prasmei aiškinti.

„Misijonierius“ kunigas daug dėmesio skiria propagandos priemo
nėms: atsišaukimams, parapijiniams biuleteniams, susirinkimams, šei
mų lankymui . . . Kunigas išnaudoja visas tiesioginio kontakto su 
žmonėmis progas ir pats jų ieško. Daugely parapijų buvo suorganizuo
tos „šv. Mergelės vaikštynės“:- apaštalavimo nariai nešioja pašventintą 
Marijos statulą iš namų į namus, šeimos kviečiamos ją laikyti pas 
save 24 valandas. Dažna, kad statula savaitėmis išlaikoma namuose, iš 
kurių nė vienas nevaikščiodavo j bažnyčią. Į šeimas ateina kunigas, 
atlaiko trumpas pamaldėles, pasako trumpą, gyvą pamokslėlį. Krikš
čioniškasis jaunimas jam gyvai talkina. Kun. Michonneau tai pavadino 
„gatvėm keliaujančia krikščionybe“, ir jos rezultatai daug kjir tiesiog 
nuostabūs.

Tos pastangos, pirmon galvom nukreiptos į proletariato priemies
čius, neaplenkia ir kaimo. Ir vienur, ir kitur teko nugalėti baimės, 
svyravimo,' kliūčių. Koordinuojamas kaimo klebonų veikimas, keičia
masi sumanymais, pravedamos diocezinės anketos dėl parapijinių rei
kalų, sunkumų, galimybių, laužoma tarpparapijinė izoliacija, išjudi
nama rutina. Tų kaiminių pastangų promotoris kuh. Boulard rašo: 
„Struktūros reformos tedarytinos po ištyrimo, nes tik dignozę nusta
čius tegalima gydyti“..

b. „Kunigų — darbininkų misija“. — Kitu keliu eina 
kun. Godin linkmės adeptai. Prancūzijoj jau daug kalbama apie kuni
gus— dabininkus. Tai nėra vien darbininkais persirengę kunigai: ku
nigų — darbininkų institucija (jei jau galima apie tokią kalbėti) kei
čia pačią dvasininkų ir pasaulininkų skirtumo prasmę, ir gal jau ne
betoli metas, kad tūlas darbininkas militantasjs sėkmingai apaštalaująs 
savo fabrike, skyriuj ar name, galės būti įšvęstas į kunigus ir toliau 
pasiliks dirbti toj savotiškoj savo paties sukurtoj parapijoj. Pav. Mar
selio fabrikuose bei dokuose jau auga skaičius kunigų — darbininkų, 
kurie yra išėję iš tradicinės parapijos rėmų ir dirba išoriškai pernelyg 
paprastoj, bet jaukioj ir, jų akimis, natūralioj savo darbo draugų 
krikščioniškoj bendruomenėj. Toji misija yra užregistravusi nemaža 
suaugusiųjų atsivertimų. Beje, tas užsimojimas dar labai ribotas; yra 
buvę ir iškrypimų. Toji akcija vengia garsios propagandos; kun. Godin
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žodžiais, j kiekvieną tešlos bliūdą stengiamasi įmesti raugo — kiek
viename proletariniame sambūryje norima sudaryti mažytį organi
zuotą ir kovingą apaštalavimo branduolį. <'

2. Visuomeninė — socialinė sritis. Į žemiškųjų reikalų, taigi į visuo
meninį — socialinio veikimo sūkurį krikščionys išeina meilės vardan. 
Bet praktiškai tame krikščionių veikime ryški kontraversija — konsta- ■ 
tuojamas nuolatinis buvimas dviejų, tendencijų: konservatyviosios, pa
sisakančios už nusistojusią tvarką, ir „sąjūdžio“, ieškančio naujumų. 
Tos dvi tendencijos vyrauja kiekviena iš eilės, viena antrą pakeisdamos.■ r

Kaip viso pasaulio, taip ir prancūzų „socialinės kątalikybės“ pa
grindas yra Leono XIII mokslas, Pijaus XI precizuotas „Quadra- 
gesimo anno“. Tą dvasią skleisti yra pąsiėmusios visa eilė organizaci
jų, tarp jų ypačiai žinomosios JOC (darbininkų jaunimo), JAC (kaimo) 
ir JEC (studėntų). • Tėvai domininkonai ir katalikai ekonomistai ne
seniai sukūrė „ūkio ir humanizmo“ grupę, kuri. vertingai tyrinėja bei 
sprendžia ūkines — socialines problemas.

Tačiau socialinė katalikybė siekia, kad pagrindiniai principai: žmo
gaus asmens ir šeimos židinio gerbimas, tarpinių grupių reikšmė, prof.

9 sąjungų laisvė, darbo vertingumas, ypačiai gi darbininkų dalyvavimas 
įmonės reikalų tvarkyme, — būtų priimti ne vien katalikų, bet ir ne
krikščionių. Katalikai tuos pradus stato kaip pluralistinės visuomenės 
bazę, kurioj ir tik kurioj tegalima žmoniška ir tolerantinga santvarka. 
Todėl nenuostabu, kad MRP, kurios socialinės doktrinos katalikiniai 
pagrindai labai aiškūs, griežtai kratosi konfesinės etiketės ir į savo 
militantus traukia protestantus, žydus bei agnostikus. CFTC (krikšč. 
prof, s-ga) priima į savo eiles visus laisvojo sindikalizmo šalininkus ir 
labai didžiuojasi, kad tarp jos 900.000 narių yra nemaža muzulmonų.

„Kyla klausimas (rašo „Le Monde“ bendradarbis), ar nekrikščio
niškoji visuomenė gali priimti socialinę bei politinę doktriną, kuri kad. , 
ir netiesiogai prileidžia, kad galutinis žmogaus tikslas yra ne šiame 
pasauly. Daugelis tikinčiųjų ir netikinčiųjų atsako neigiamai. Tačiau 
atrodo, kad suderinimas, sunkiai įmanomas teorijoj, dažnai realizuo
jamas praktikoje. Kaip pavyzdį tepaminėsim, kad kartais grynai lai
cistinėse organizacijose didžiulę įtaką turi žmonės, persiėmę katalikų 
socialinėm idėjom . . . Tačiau tuo reikalu patys krikščionys toli gražu 
nėra vieningi. Dar tebegyvas atsiminimas iš to meto, kada vienas prieš 
antrą stovėjo Action Franęaise ir Sillon. Nors pastarasis, po savo pa
smerkimo apsivalęs nuo perdėjimų, šiandien, rodos, galutinai trium
fuoja, tačiau netrūksta geros valios katalikų, kurie identifikuoja kon
servatyvumą ir religiją ir laukia, kad valstybė restauruotų tikėji
mą . . . Socialinių enciklikų nustatytieji principai praktinio pritaikymo 
požiūriu įvairiai interpretuojami. Ryškus pavyzdys — pernai prasidė
jusios diskusijos dėl nacionalizavimų, po to, kai Pijus XII parašė laišką 
socialinių savaičių pirmininkui ... ‘
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Prancūzų socialinė katalikybė flankuojama ne tik dešiniųjų, bet ir 
kairiųjų katalikų, kurie iš principų nori pasidaryti kraštutines išvadas. 
Taip yra su nedidele Emmanuel Mounier grupe, susispietusią aplink 

' „Esprit“ žurnalą. Jie nori užbėgti už akių oficialiajai Bažnyčios doktri
nai ir, kai kuriais atžvilgiais prieštaraudami dabartiniam jos nusistaty
mui, ieško marksizmo ir krikščionybės suderinimo, Tiesa, tam sambū
riui tepriklauso vos keli intelektualai. Tačiau erezijos priekaištas, ku
ris, rodos, pirštųsi, būtų bent jau per ankstyvas“.

„Le Monde“ bendradarbis, turėdamas po ranka vieną iš paskuti
niųjų Suhard ganytojinių laiškų, baigdamas rašo:

„Kokj socialinio bei pilietinio veikimo būdą katalikas bepasirinktų, 
Bažnyčia linki, kad jis tai darytų kaip krikščionis. Ji pati neketina 
pasisakyti, kard. Suhard žodžiais, nei prieš, nei už kurią nors konkre
čią bei ypatingą formą, kuriomis įvairios tautos bei valstybės stengiasi 
išspręsti didžiules vidaus organizacijos ir tarptautinio bendradarbia
vimo problemas, jeigu tik tie sprendimai neprieštarauja dieviškiesiems 
įstatymams . . . Tai yra ženklas, kad Bažnyčia, valdydama tiesos šal
tinius, rūpindamasi žmogum kaip laikine ir kartu amžinąja būtybe, 
nepabaigiamai vaidina žmonijos istorijoj vaidmenį, kurį jai yra sky
rusi Apvaizda ar, kaip kiti sako, likimas. Kard. Suhard rašo: „Siste
mos ir pažadai praeina, Bažnyčia lieka . . . Šiandien, kaip ir kadaise, 
pasaulis iš tvano neišsigelbės be arkos. Šiandien, kaip ir kadaise, Dievo 
dvasia, skrajojanti virš vandenų, jam siunčia balandį, gyvą simbolį, su 
alyvų šakute. Ir tasai gležnutis neištirtų žemynų liudininkas nieku ne
primena nudžiūvusios šakos: malonės dėka jis visada pavasariškai gy
vastingas“.

Katastrofišką kai kurių vyskupijų padėtis. — Kunigų trūkumas 
stipriai jaučiamas ir Prancūzijoje. Čia duodame raportą apie vieną 
prancūzų vyskupiją, kurioje padėtis yra katastrofiška. Tokių vyskupijų 
yra nemaža, ypač kai kuriose labiau nukrikšččionėjusiose krašto srityse. 
Tačiau šiuo metu į tokią padėti šuoliais artinasi ir kiti Europos kraštai 
(pv. Lenkija, Lietuva), kur kunigų prieauglis jau kelinti metai yra 
nepapankamas.

Kalbamoj prancūzų diocezijoj 1940 m. dirbo 265 kunigai, iš kurių 
67 buvo profesoriai ir kapelionai, taigi parapijoms aptarnauti liko tik 
198. Šitie turėjo aptarnauti 438 bažnyčias. Provincijos 422 parapijom 
teko tik 182 dvasiškiai. Tai reiškia, kad vienas dvasiškis turėjo aptar
nauti maždaug tris parapijas. Prie to dar tenka pridurti, kad kai kurie 
kunigai dėl savo amžiaus, sveikatos ar dėl didelio aptarnaujamų pa
rapijiečių skaičiaus negali valdyt daugiau, kaip vienos parapijos, taigi 
likusiems dvasiškiams tenka keturios, penkios, o kartais net šešios pa
rapijos. Šioj diacezijoj yra viena sritis, kurioj 1939 m. buvo tik 5 ku
nigai 25 bažnyčioms aptarnauti. Iš šių 5 du per tą laiką mirė ir nau
jais negalėjo būti papildyti. O iš likusiųjų trijų tik vienas yra 29 
metų, o' kitas 65 ir trečias 74 metų. Dvasiškių amžiaus vidurkis šioj 
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diecezijoj yra. stačiai bauginantis, nes iš 198 dvasiškių net 106 yra 
jau virš 60 metų amžiaus. Reikia maždaug skaičiuoti, kad iš visų 
265 dvasiškių šioj diecezijoj iki 1950 metų 140 bus jau mirę. Per tą 
patį laikotarpį numatoma įšventinti tik apie 60 naujų kunigų.

Taigi 1950 metais bus tik 118 kunigų 438 bažnyčioms aptarnauti.
Pati iš savęs tokia diecezija negali atsigauti, dėl to pagelba turi 

ateiti iš kitų diocezijų, kuriose yra dangiau kunigų.
Prancūzų katalikų žurnalistų sąjungos pirminiku išrinktas Ėtienne 

Gilson, Prancūzų Akademijos narys, pasaulinio garso viduramžinės filo
sofijos specialistas.

OLANDIJA: Darbininkų susiorganizavimas Olandijoje yra pa
siskirstęs šiomis sąjungomis: katalikų, protestantų ir socialistų. Kata
likų darbinikų sąjunga skaito 250.000 narių, protestantų — 100.000 ir 
socialistų — 270.000 Katalikai dabininkai leidžia vieną dienraštį ir vieną 
savaitraštį.

Tarptautinis Krikšč. Darbininkų Sąjūdis. — Praėjusiais metais 
Amsterdame įvyko devintasis Tarptautinės Krikšč. Darbininkų Fede
racijos kongresas. Apie šią Federaciją mažai kas žino ir iš pačių^ ka
talikų. Jr veikia jau daugiau kaip šimtmečio ketvirtį. Buvo ji įkurta 
1920 metais. Tuo laiku buvo dar neišpręstų daug pokarinių politinių 
problemų. Dėlto Federacijai vadovauti buvo išrinktas neitralaus krašto 
atstovas Juozas Scherrer. Nuo 1928 m. Federacijai vadovavo vokie
čių krikšč. ilarbininkų vadas B. 011 e, o prieš antrąjį pasaulinį karą 
buvo išrinktas prancūzas. J. Zirnheld.

Įsikūrusi federacija apėmė 3.366.400 įvairių kraštų darb—kų. Stipriausi 
junginiai buvo Italijoje ir Vokietijoje (po 1,5 milijono). Atėjus Musso- 
liniui ir Hitleriui į valdžią, šis darbininkų judėjimas tuose kraštuose 
buvo užslopintas. '

Sis pastarasis krikščionių darbininkų kongresas pasisakė prieš 
marksistų, liberalų ir kapitalistų daromas skriaudas darbininkams. Fe
deracija siekia suburti tikinčiąją darbininkiją į krikščioniškąjį inter
nacionalą, kuris prisidėtų prie atgaivinimo pokario Europos ir įvyk
dymo socialinių reformų. Naujuoju federacijos pirmininku išrinktas 
belgas Henrikas Pauwels.

VOKIETIJA: Dabartinė Bažnyčios padėtis. — Osservatore Ro
mano (1947 m. gruodžio mėn. 22 — 23 d.) atpasakoja prof. I v O Z e i - 
ger SJ konferencijos, pasakytos Frankfurte šv. Ignaco bažnyčioje, 
mintis, kuo dabartinė' Vokietijos katalikybės padėtis skiriasi nuo pa
dėties 1933 ir 1914 metais. Kai ankščiau kai kurios provincijos, kaip 
Bavarija ir Reino kraštas buvo visai katalikiškos, o kitos, kaip Sak
sonija, Mecklenburgas, Tueringija ir Slezvigas — visiškai' protestan
tiškos, tai šiandie čia yra 5 mil. katalikų, pabėgusių iš rytų ir rytų 
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pietų Vokietijos. Iš 25 vyskupijų dvi visiškai atpuolė. Ermlandas ir 
Schneidemuehlės prelatūra priklauso dabar Rusijai ir Lenkijai. Taip 
pat žymi dalis buv. Breslau arkivyskupijos priklauso lenkų* admini
stracijai, o likusi dalis, turinti 180 tūkstančių katalikų, yra admini
struojama iš Goerlitzo.

Kitose 23 vyskupijose padėtis, kiek tai liečia pastoraciją, yra ne
parastai kritiška, atsižvelgiant į Vokietijos padalinimą į įvairias oku
pacines zonas ir 17 sričių, nesiskaitant su istorine praeitinis išskyrus 
Bavariją. Daugelis kliūčių kyla iš nevienodų cenzūros įstatymų bei 
judėjimo laisvės aprėžimo. Jeigu anksčiau vyskupas turėdavo tartis tik 
su savo krašto atitinkama valdžia, šiandie jis yra priverstas skaitytis 
su įvairių valdžių įstatymais bei potvarkiais. Kaip pavyzdį galima nu
rodyti Osnabruecko vyskupą, kurio vyskupijoj yra šešios skirtingos 
valdžios, kurios veikia nepriklausomai, spręsdamos ypač kultūrinius 
(mokyklų) klausimus. Penki milijonai naujų katalikų iš diasporos yra 
paskirstyti į atskiras vyskupijas sekančiai: į Fuldos 800.000," Hildes- 
heimo — 700.000, MeissenO — 620.000, į Tueringiją — 720.000, į Meck- 
lenburgą — 400.000, į rytinę Regensburgo arkivyskupijos dalį — 800.000. 
Schleswig-Holsteino sritis, kuri prieš 1933 m. skaitė tik kelioliką ka
talikų šeimų, šiandie turi 250—300.000 katalikų. Osnabruecko vyskupija 
per. keletą savaičių padidėjo 1.200.000 katalikų.

Iš to galima spręsti, kiek toks žmonių pasiskirstymas neatitinka 
•normaliai pastoracijos organizacijai. Jau normaliais laikais reiktų 
keletos metų paruošti reikiamam šiai pastoracijai kunigų skaičiui. Ką 
bekalbėt api» esamas sąlygas! Šiandien vienam kunigui šitoj naujoj 
diasporoj tenka aprūpinti 30—50, o neretai ir 70 vietovių, su daugeliu 
tūkstančių sielų. Tekchniškos susisiekimo priemonės yra taip pat labai 
blogos. Vienas kunigas iš Schleswig-Holstein praneša, kad jam pa
vesta aprūpinti keturis miestus ir 221 vietovę; du.iš trijų jo bendra
darbių esamų sąlygų. ir nuovargio neatlaikė. Kai ankščiau vokiečių 
katalikai per šv. Bonifaco Draugiją pajėgdavo bent pačius būtiniausius 
diasporos reikalus patenkinti, šiandien jos darbas yra -beveik nebeį
manomas. Vyskupijos, kurios ankščiau turėdavo tam tikrą kunigų per
teklių, dabar pačios jų stokoja, nes ne viena iš • jų yra netekusi nuo 
200 iki 400 kunigų. Be šito realaus kunigų tūkumo, dar reikia įskaityti 
karo padarytą moralinį kunigų dvasiai nuostolį. Ten, kur būtų reika
lingi jauni energingi kunigai, jų visai nėra arba jų vietoj dirba seni, 
o prieauglis taip pamažu pribūva. ",

Tėvas Zeiger tvirtina, kad Vokietija šiandien yra tapusi misijų 
kraštu*tikra to žodžio prasme. Į protestantiškas sritis naujai atvykę 
katalikai nebėra tie senų laikų diasporos katalikai. Jie neturi naujos 
diasporos patirties ir patys yra patekę į didelį skurdą. Rusų okupuotoje 
zonoje dvasinės sąlygos yra dar baisesnės; žemieji instinktai tenai yra 
labiau piktnaudojami ir dėlto negalima reikalauti nuolatinio masės 
herojizmo. Galima įsivaizduoti kokios pasekmės plauks iš dabartinės 
padėties mišrių santuokų atžvilgiu. Atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas ir 
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ypač sovietinės teritorijos auklėjimo formas, kuriose neskirąma vieta 
moraliniam auklėjimui, dešimtimis tūkstančių tikinčiųjų, ypač vaikų, 
morališkai žūva Saksonijoj, Mecklenburge ir Tueringijoj. Be to, pasto
racijos sąlygos ten yra visai primityvios. Yra daugelis tokių, kurie apie 
Kristų supratimo neturi, o jeigu ir turėjo, prarado. Jeigu daugelis šių 
tikėjimo brolių nei savo gyvenimu, nei savo darbais savęs nebepatei- 
sina, tai visi kiti yra įpareigoti rūpintis jų sielų išganymu. Tėvas Zei- 
ger siūlo sudaryti naują pastoracijos sistemą šiam misįjų kraštui. Visos 
pastangos atstatyti seną pastatą būtų nevaisingos, jeigu nebūtų imamasi 
pakelti gigantišką 12 milijonų pabėgėlių kryžių. Todėl reikia jungti 
visą energiją, reikia uždegti šventą ugnį, ypač jaunime, nurodant pa
grindinį šių dienų vokiečių katalikybės uždavinį — rūpintis naujos 
diasporos pastoracija. _ . • ' .

AUSTRIJA: Naujos katalikų jaunimo pastangos grąžinti Dievą 
į gyvenimą. — Dviem paskutiniais šimtmečiais iš aukštųjų Austrijos 
mokyklų sklido nukrikščioninimo ir supasaulinimo mintys. Jos apėmė 
visas kultūrinio gyvenimo sritis ir kaskart labiau -skverbėsi į eilinį 
žmonių gyvenimą, griaudamos didžiąsias žmogaus dvasines vertybes. 
Dabar vos tik dviems metams praėjus po baisaus pasaulinio karo, kai 
rytojus dar- toks netikras, veikliai ima reikštis naujas akademinis 
jaunimas, kuriame atgimsta Austrijos Bažnyčia savo dvasia ir savo 
formose. Austrijos akademinis jaunimas yra pasiruošęs veikti į šių 
dienų gyvenimą ne vien tiktai kalbomis ar simboliais, bet ir asmeniniu 
pasiaukojimu bei asmenine rizika. Jų šūkis: kovoti už Kristų ir Jo 
karalystės atėjimą. , ■ ~-

Ši jaunimo kvyptis yra vaisius tylaus pastoracinio darbo aukštose 
Austrijos mokyklose, kurį vykdė kilnios dvasios kunigai, nevengdami 
ieškoti naujų formų ir naujų metodų. Šios veiklos didžiausi įkvėpėjai 
buvo ir tebėra prof. kun. Michael Pfliegler, kan. Karl Rudolf ir kiti 
iš „Neulando“ sąjūdžio išaugę vidurinės kartos kunigai. Šitoji inicia
tyva duoda pagrindą tikėti, kad katalikų Bažnyčios ateitis Austrijoj,’ 
krikščionybei esmiškai atsinaujinus apaštalavimo dvasioje, atneš Kris-; 
taus karalystės palaimą į skaudžių likimo bandymų paliestą kraštą.

Iš konkrečių austrų akademinio jaunimo darbų tenka paminėti - 
visą eilę kursų bei studijų dienų, įvykusių 1947 m. vasarą. Tokios tra
dicinės katalikų akademikų svaitės buvo suruoštos Salzburge keturiais 
kursais: teologijos, teisės, pedagogikos ir medicinos. Grąžo akademinė 
bendruomenė sukvietė Grąžo ir Vienos studentus bei studentes į Seckau 
abatiją keturiolikos dienų studijoms. Jų dalyviai turėjo progos melstis 
ir dirbti bendrai su abatijos vienuoliais bei pagilinti savo krikščionišką 
gyvenimą bei profesinį pasiruošimą. Studijose buvo svarstomi pagrin
diniai katalikiško ugdymosi klausimai ir skaitomos paskaitos iš svar
biausių krikščioniškosios kultūros sričių. Iš viso kursuose dalyvavo 
apie 1.000 sudentų vyrų ir mergaičių (Osservatore Romano, 1947. 12. 11).
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Liaudies jaunimo padėtis. — Austrų liaudies jaunimas yra šiaip 
susiorganizavęs: Socialistinė Jaunimo organizacija telkia apie 35.000 
narių, komunistiškai orientuotoji Freie Osterreichische Jugend — 20.000 
ir katalikiškoji Katholische Jugend — apie 100.000. Pastaroji atmeta 
bet kokj ryši su partijomis ir todėl yra pasiryžusi į savo ęiles priimti 
asmenis iš kitų organizacinių grupių, kurių programa bent nesudaro 
pavojaus jos narių religiniam ir doriniam gyvenimui. Iš antros pusės 
kapelionams yra leista savo pastoracinę įtaką kreipti ir į kitas jaunimo 
organizacijas, tačiau nesudarant įspūdžio, lyg tokiose organizacijose 
dalyvavimas būtų laikomas bažnytinio jaunuomenės auklėjimo dalimi. 
Tai visų pirma liečia Osterreichische Jugendbewegung (OJB), kuris tel
kia jaunuomenę katalikų partijos Osterreichische Volkspartei programos 
pagrindu. Iš šito susikryžiavimo kyla sunkenybių, nes ir OJB reiškia 
krikščioniškai orientuotos organizacijos pretenzijų. Austrijos vyskupai 
tačiau laikosi griežto dalykų skyrimo. (Herder-Korrespondenz, 1947, 10.)

Krikščionybė ir teatras. — Šita tema kalbėdamas, R. Aslan, austrų 
teatro direktorius, iškėlė krikščionybės ir vaidybos meno paralelinį gi
miningumą. Abiem atvejais, sakė jis, turime reikalą su asmenybės 
formavimu ir jos išreiškimu. Vaidybinis asmens vidinio gyvenimo at- 
skleidifhas yra tarsi simbolis, kaip yra galima, kad Dievas save apreiškė 
per Kristų: jei jau žmogaus talentui yra galima apreikšti asmenybę, 
tai kaip, turėjo būti Dievui negalima apreikšti mums savo Asmenybę 
ir mūsų žmogiškąją asmenybę sukurti savo panašumu. Pagaliau prele
gentas kėlė paralelę tarp kunigo ir atrišto: kunigas — Dievo liturgas, 
artistas — pasaulio.

, SKANDINAVŲ KRAŠTAI
Katalikybės atgimimo ženklai. — Anglų „Sword-of-the-Spirit“ są

jūdžio laikraštis (1946 m. gruodžio mėn. nr-y) paskelbė įdomią Skandi- 
. navų kraštų katalikų Bažnyčios padėties apžvalgą. Šie kraštai 16 ir 18 
šimtmety galutinai buvo palenkti reformacijai. Kai Anglijoj ir Ameri
koj nuo 19 š. katalikybė vėl pradėjo atgauti savo pozicijas, šie kraštai 
pasiliko stipriausiu protestantizmo bastijonu. Nuo Gusavo Adolfo laikų 
iki 19 š. katalikybė šiuose kraštuose buvo viešai užginta. Vienas kitas 
iš žymesnių rašytojų, kaip Undset Norvegijoje ir Jonas Jorgensen 
Danijoje, perėję į-katalikybę, drįso pradėti katalikišką atnaujinimą, bet 
tautos gelmių jų balsas nepasiekė. *

\ S u om i j o j e iš 3,5 milijonų, gyventojų, katalikų tėra 2000. Jie su- 
\ darė keturias parapijas, kurias aptarnavo 10 kunigų. Dvi iš jų po 
\1944 m. sutarties su sovietais atsidūrė Rusijos teritorijoje. Iš ten eva
kuoti atgal į Suomiją katalikai sudarė naują Lathis parapiją. Šiai 
mažai katalikų bendruomenei Suomijoje tam tikrą moralinį sustiprini
mą atnešė 1945 m. Helsingforse įsikūrusios amerikietės šv. Kraujo se
serys, įsteigusios anglišką mokyklą. ’ x' ,
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Šv. Sostas Suomijos karo metu parodė didelės paramos suomių- 
evakuotiems piliečiams. Šita aplinkybė buvo šiltai sutikta Suomių 
vyriausybės ir nuo 1942 m. ji ryžosi paskirti savo atstovą prie Vati
kano,'kuris ir ligi dabar tebėra. S. Maria Minerva bažnyčioje Romoje 
suomiai turi savo nuosavą koplyčią, kur kiekvieni metai suomių ne
priklausomybės šventė švenčiama iškilmingomis pamaldomis. šv. Sos
tas yra numatęs įsteigti Nordiškų Studijų Institutą, kurio vadovavi
mas pavestas domininkonams ir kuris turėtų būt perkeltas į Helsin- 
forsą.

Norvegijoje tūkstančiui gyventojų tenka 1 katalikas. Tačiau 
šiame krašte katalikų įtaka yra žymiai didesnė. Čia katalikų konver
titų tarpe esama žymių intelektualų, kurie krašto gyvenime turi stiprias 
pozicijas. Apaštalinis Norvegijos Vikaras vysk. Mangers yra luxem-. 
burgietis, o dauguma Norvegijoje dirbančių katalikų kunigų yra olan-. 
dai. Vokiečių okupacijos metu 1940—1945 m. katalikai patyrė didelių 
persekiojimų. Tačiau katalikų vyskupas Mangers kartu su protestantų 
vyskupais išėjo į atvirą kovą prieš Kvislingo pastangas palenkti na- 
cionalsozializmui norvegų jaunimą ir sunaikinti žydus. Šita bendra ir 
drąsi kova laimėjo daug simpatijų katalikams ir tai, tikimasi, sustiprins 
katalikybės padėtį. z

Danijoje katalikų bendruomenė yra stipriausia iš visų skandi- 
■» navų kraštų. Iš 4 mil. gyventojų katalikų yra 22.000. Vadinas, tūkstan

čiui gyventojų tenka 5,7 katalikų. 1849 m. pripažinus religijos mokymo 
laisvę, katalikybė šiame krašte pamažu, bet patvariai pradėjo atsi
gauti. Tuo metu katalikų skaičius tesiekė 800; 20 š. pradžioj jų skaičius 

. pakilo iki 5.000. Didžiausia kliūtis ir dabar Danijos katalikybei yra 
kunigų prieauglio stoka. Kunigų skaičius nepakankamas patiems ka
talikams aptarnauti, juo labiau imtis misijonariavimo darbo. Iš 90 
kunigų daugiau kaip ketvirtis yra ' danų kilmės. Ypatingos reikšmės 
katalikybei Danijoje turi ir tas faktas, kad katalikų vyskupas Suhr 
yra .pats danas. Po savo atsivertimo jis buvo įstojęs į bendediktifių 
vienuolyną ir kurį laiką buvo Romos šv. Jeronimo namų prioru. Pijus 
XII atkreipė į jį dėmesį ir 1939. m. paskyrė jį apaštališkuoju Vikaru 
savajam kraštui. Atsivertimai Danijoje nėra skaitlingi, kasmet po 
125—150 asmenų. Sunkenybių nestinga, ir viena didžiausių yra ta, kad 
atsivertę į katalikybę '’asmens palieka izoliacijoje. Įkurtoji katalikų 
studentų bendruomenė „Academicum Catholicum“ bando, kiek tai ga
lima, šitą izoliacionizmą apgalėti. Tačiau psichologinių kliūčių, kokių 
būta Anglijoje kardinolo Newmano atsivertimo metu, Danijoje nesu
tinkama. Veiksmingiausias atsivertimams pasirodo individualus kon
taktas, ypač šviesuomenės tarpe. Didelį kcftalikiškos misijos darbą at
lieka savaitinis katalikų laikraštis „Katolsk Ugeblad“ ir žurnalas „Ca- 
tholica“, kurie puikiai redaguojami ir mėgiami net nekatalikų skluoks- 
niuose. Ne tik katalikų, bet ir nekatalikų tarpe skaitomi vertimai tokių 
katalikų autorių, kaip Kari Adam, Romano Guardini, Maritain, Mau- 
riac, Georges Bemanos, Robert Hugh Benson, Chesterton, Hilaire Bel- , 
loc ir Christopher Dawson.
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Švedija yra vienintelė iš minėtų kraštų, kur katalikybė sunkiau
siai įsigali. Nuo 1939 iki 1946 m. atsivertimų buvo daugiau 200. Ka
talikų Bažnyčia atsitrenkia ne tik į stipriai įleidusios šaknis reformuo
tosios Bažnyčios sieną ir įsišaknyjusį neapsitikėjimą- tam, kas yra Ro
mos, bet ir į gilų tautos materializmą. Tačiau negalima pasakyt, kad 
švedai nesidomėtų dvasinėmis vertybėmis ir neturėtų dvasinių nusi
teikimų. Švedai domisi šio laiko sunkenybių problemomis, ir tai duoda 
katalikams gražios progos atskleisti Katalikų Bažnyčios socialinės ir 
moralinės dokrinos aktualumą. Į tai didelį dėmesį kreipia ir vienintelis 
švedų katalikų žurnalas „Credo“. Nuo 1939 m. šis žurnalas pasirodo 
keturis kart per metus ir tas retas jo pasirodymas sudaro minusą. Ta
čiau gilus ir gyvas turinys padaro jį įdomų ir labiausiai skaitomą reli
ginį Švedijoje laikraštį, net nekatalikų tarpe. Karitatyvinėje veikioje 
šio karo metu palyginti maža Švedijos katalikų bendruomenė yra pra
šokusi savo jėgas. Švedų katal. vyskupas Erik Johannes Muller, vokie
čių kilmės, sukūrė Pagalbos Komitetą Katalikams Pabėgėliams Švedi
joje, kuriam vadovauja kun. August Rademacher SJ. Komitetas šelpė 
ir šelpia visus, nežiūrint tautybės ir religijos skirtumų. Net religijos 
priešai, ypač iš dalyvavusių Ispanijos pilietiniame kare, buvo neiš
skiriami iš pašalpos akcijos. Ypatingai pastarųjų keletos metų tarpe 
šis Komitetas globoja daug nelaimingųjų, atsidūrusių Švedijoje. Lenkų 
ir baltiečių pabėgėliai, vokiečių kariai, pasitraukę iš Suomijos ir Nor-^ 
vegijos, politiniai kaliniai, išėję iš koncentracijos stovyklų ir atsidūrę 
Švedijoje, jaučia stiprią paramą ir globą iš katalikų pusės. Ši labda
ros akcija švedų katalikus privertė atsisakyti kitų savo planų, pirmon 
eilėn keletos koplyčių statybos. Tik viena jų prie Upsalos universiteto 
galėjo būti 1942 m. • baigta. Prie šios koplyčios įsteigta biblioteka su 
keletą tūkstančių knygų, vadovaujama kun. Josef Gerlach, kuris yra 
ir minėto katalikų žurnalo redaktorius. Įkėlę koją į Upsalą, dvasinį 
Švedijos židinį, katalikai tikisi daugiau padaryti ir savo tėvynės 
ąpaštalinėje misijoje.

PIETŲ EUROPA
/ ■ .

ITALIJA: Religinės ir politinės padėties netikrumas. — Dabar
tinę Italijos padėtį apibudina Milano kardinolo Schuster prieš me
tus pasakyta kalba šv. Vincento Pauliečio kongergacijos suvažiavime. 
„Religinė ir politinė Italijos padėtis, sako kardinolas, neteikia mums 
jokio tikrumo. Tai yra paažiausia, ką mes galime pasakyti. Šiandie 
prisimena mums vienas paskutiniųjų sakinių, kuriuos prieš mirdamas 
pasakė šv. Tėvas Pijus X: „Aš matau rusus Genujoje“. Kol kas ma
tome juos tik netoli Triesto. Bet, jei rytų pusiasalio vartai pasiliks ne- 
apginti, nebus sunku iš Triesto pasiekti Milaną, o iš čia Genują. Tegu 
Dievas leidžia Pijui X būti šventuoju, bet ne pranašu.“

, kardinolas dar pastabėjo, kad šiuo metu Italijos darbininkų ma
sėse vedama prieškrikščioniška ir priešreliginė propaganda. Šita pro-
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paganda paženklinta senu šaukiu, būtent, kad religija yra liaudies 
opiumas. Organizuota „laisvos krikščionybės“ akcija reikalauja religi
jos, „nepriklausomos nuo bet kokio oficialaus išpažinimo“. Ši akcija 
siekia visų pirma pašalinti kunigus iš jų postų ir, kaip kardinolas sako, 
sukurti kaimenę be ganytojų. „Tebūna mums visai aišku“, sako jis, 
„kad ši priešreliginė propaganda vedama prieš katalikybę, mūsų nesą
moningoje tautoje turės skaudžių pasekmių. O ji maitinama aukso sro
vės, kuri kyla iš tam tikro šaltinio, kurį nustatyti yra nebe mūsų 
dalykas“.

Religinio auklėjimo problema. — Praėjusiame šimtmety Italijos 
valstybinė mokykla buvo laicistinė. Religija, kaip ir šio tipo Prancūzi
jos mokyklose, buvo išskirta. Šalia valstybinių, turėjo susikurti kon
fesinės katalikų mokyklos, taip pat prancūzų katalikų pavydžiu. Ta
čiau 20 šimtmečio pradžioj idealistinė filosofija, vadovaujant Croce ir 
Gentile, pradėjo sudaryti persvarą pedagogikoje ir mokyme -prieš lais
vamaniškąją dvasią. Šitų dviejų vyrų, kurie stovėjo nuošaliai katali
kybės, dėka religija iškelta kaip reikšmingas auklėjimo veiksnys. Lai
kraščiai, suvažiavimai, organizacijos šitą mintj gilino. Tas pats Croce 
įsakmiai pabrėžė, kad neutralios mokyklos tikrovėje yra antireliginės, 
nes išskiriančios dieviškąjį pradą ir nuvertinančios išvidinės disciplinos 
ir savęs apvaldymo galią. Vėliau tapęs švietimo ministeriu, tas pats 
Croce religijos dėstymą įvedė į visas valstybines pradžios mokyklas. 
Po jo atėjęs į tas pareigas Gentile religiją įvedė ir į aukštesniąsias 
mokyklas. Po pirmojo pasaulinio karo įsigalėjęs fašizmas nebepajėgė 
ir nebedrįso sugriauti nusistovėjusios tvarkos, tačiau patį religinį 
auklėjimą stengėsi palenkti savo tikslams. Šitos totalizmo reminiscenci
jos šiandie atsirūgsta ėmus per nauja spręsti religijos mokymo klausi
mą naujoje ^valstybės santvarkoje. Kairysis blokas pasisako už religi
jos išjungimą iš mokyklos. -Neutralieji pedagogai pasisako už principą, 
kad valstybė nėra jokia auklėtoja ir joks moralinis-etinis veiksnys, 
dėlto ji .negalinti atstovauti jokios doktrinos; valstybinė mokykla, pa
gal juos, turinti būti neutrali.

Šitai padėčiai susidarius, katalikai atsistoja prieš naują uždavinį; 
tuo atveju, jeigu naujoji respublika nepasisakytų už .religijos, dėstymą 
mokyklose, jie steigia privatines katalikų mokyklas, bet iš valstybės 
reikalauja finansinės paramos.

— Prie Italų katalikiškosios Akcijos Centro sukurta „Katalikiškojo 
Auklėjimo Žinyba“. Jos tikslas sąmoninti katalikus, ypač tėvus ir mo
kytojus, kurių dauguma nesuvokia katalikiško auklėjimo pareigos ir 
prasmės. Ši Žinyba visuose žymesniuose Italijos centruose yra suruo
šus! „Auklėjimo ir Mokyklos Dieną“, sušaukusį Romoje mokyklų rei
kalu kongresą, numačiusi leisti specialų žurnalą ir kitus leidinius.

Antisemitizmas ir katalikybė. — Nesenai Turine du- katalikų kuni
gai, protestantų pastorius ir vyriausias Turino rabinas sudarė — komi
tetą kovai prieš religinę netoleranciją ir rasinę išdidybę. Panašus komi
tetas jau ankščiau įkurtas Romoje. Jų tikslas yra krikščionių ir žydų
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bendradarbiavimas kovoje prieš antisemitizmą. Naujasis komitetas 
perėmė vi?no žymaus kataliko aptarti, kad antisemitizmas yra materia
lizmas, nes jis remiasi rasės princįpu, ir kad todėl antisemitizmas yra 
atmestinas vien jau iš katalikiškojo požiūrio.

Emigracijos teisė. — Italijoje sudarytas katalikų komitetas emi
graciniams .reikalams paskelbė eilę principų, liečiančių emigracinę 
teisę. Emigracinė iškeliavimo ir įkeliavimo teisė,, nepakenkiant vieša
jai gerovei tiek tos bendruomenės, į kurią {keliaujama, tiek tos, iš 
kurios iškeliaujama, skelbiama prigimtinė žmogaus teisė. Toliau kon
statuojama, kad iškeliavimas šeimyninėmis grupėmis yra labiausiai 
prigimtį atitinkąs. Valstybėms keliamas reikalavimas ne tik emigraci
jos teisei palikti atvirą kelią, bet ir pozityviai emigruojančiaisiais rū
pintis. Pagalau pabrėžiamas reikalas sukurti aiškių normų ir sveikais 
moraliniais principais pagrįstą tarptautinę emigracinių problemų teisę.

Maldų savaitė už krikščioniškųjų Bažnyčių vienybę. — Ignio Gior- 
dani sausio 30 d. rašo „Osservatore Romano“ apie tikką pasibaigusią 
visuotinosios krikščioniškojo pasaulio maldos savaitę už krikščionių 
bažnyčių vienybę. Šis sąjūdis dar tebėra, palyginti, jaunas; jo pradžią 
tenka konstatuoti 1908 metais, kai prezbiterionų kunigas, Paulus Watt- 
son, iš anglikonų perėjo į katalikų Bažnyčią ir tapo Pranciškonų Vie
nuolijos nariu. Krikščionių Bažnyčios vienybės idėją jis buvo pradėjęs 
skleisti dar tebebūdamas prezbiterionų, sudarydamas krikščioniškosios 
vienybės sąjūdį, pavadintą „Atonement“ vardu. Popiežius Pijus X 1909 
metais mielai aprobavo šį sąjūdį, lygiai kaip ir sekantys Popiežiai: 
Bendiktas XV, Pijus XI ir dabartinis — Pijus XII; kurs pastaruoju 
metu sąjūdį praturtino gausiais atlaidais.

Šiems laikams ypač būdinga tai, kas pr. metų paskutiniosios sa
vaitės buvo iškelta konferencijoje. Tėvas Balic' OFM pašventė visą 
paskaitą nuodugniam komunizmo klausimo apsprendimui. Jis padarė 
toli siekiančių išvadų, nustatydamas pagrindinę šių dienų kliūtį, truk
dančią visuotinam krikščioniškųjų bažnyčių susivienyjimui.

Kalbamo sąjūdžio maldos oktavoje dalyvavo ne vien katalikai, 
bet ir kitų krikščionių bažnyčių atstovai, ne tiktai Romoje, bet vi
same krikščioniškame pasaulyje, nes bendroje krikščionių maldoje, 
kaip gražiausiame meilės pasireiškime, visiems atviros durys. Ir, tur
būt, iki šiolei nieko nėra tiek gražaus, kaip įsijungimas į tą Dievo ir 
bažnyčios meilės aktą bendroje maldoje už Bažnyčios vienybę.

ISPANIJA: Katalikiškasis aktivymas didėja. — Iš Ispanijos 
tragiškų kančių, ’ kurias ji neperseniai pergyveno civiliniame kare, nū
nai pražysta naujas katalikiškasis veiklumas. Galima tvirtinti, kad 
daugelio kankinių kraujas nebuvo veltui išlietas. Naujas entuziazmas, 
nuolatinis degąs veiklumas, įvairios iniciatyvos tai visu tikrumu pa
tvirtina. Visose Ispanijos gyvenimo srityse, kaip praneša Osserv. Ro
mano 25. 12. 47 pastebimas krikščionybės atgimimas. Taip pvz. Madride

68

70



karališkoje Teisės Akademijoje buvo atidaryti religinės kultūros kur
sai. Jie tęsis iki š. m. balandžio 29 dienos. Kursuose gvildenama tema: 
moderniosios klaidos religijoje. Pirmose paskaitose buvo kalbama apie 
materializmą ir panteizmą, plačiai išdėstant šias dvi pasaulėžiūras ir 
palyginant jas su krikščionybės principais, Kitose paskaitose svarsto
mi deizmo, deterimizmo, indiferentizmo, racionalizmo, hedonizmo, spiri
tizmo ir kitos klaidos. •’ .

Ypatingo dėmesio vertas katalikų mokytojų suvažiavimas, įvykęs 
Madride. Suvažiavime, tarp kitų temų, buvo iškelti ir kristocentrinės 
pedagogikos klausimai. Vienas paskaitininkas iškėlė, kad geriausias 
krikščioniškoje pedagogikoje vadovas yra Kristus; į Jį reikia * žvelgti, 
kaip į pažangios pedagogikos modelį.

Mallorkos arkivyskupas įsteigė diecezinį Katechetikos Institutą. 
Savo rašte tuo reikalu jis iškelia dabarties apaštalavimo reikalą. Jis 
pabrėžia katechetinio mokymo trūkumus vaikų ir suaugusiųjų paruo
šime, Remdamasis Popiežiaus Pijaus XII atsišaukimu į Barcelonos ka
techetų kongresą, sako: gyvenamo momento svarbumas reikalauja sti
printi katechetinę veiklą mūsų vyskupijoje; Institutas veiks mūsų var
du, telkdamas tam reikalui visas pajėgas.

Madrido — Alcalo vyskupo iniciatyva sušauktas pasitarimas pa
ruošti programą katalikiškos akcijos jaunimui. Iškelti šie pagrindiniai 
būsimos veiklos punktai: 1. pamaldumas —■ reikalas ruošti mėne
sines rekolekcijas ir apskritai rekolekcinio sąjūdžio sugyvinimas, 2. 
studijos — savienodinimas temų,* svarstytinų atskiruose katalikiš
kosios akcijos studių rateliuose, 3. dorovė — išsiaiškinimas dorovės 
ir vykdymas vyskupo duotų instrukcijų katal. akcijos jaunimui. Pasi
tarime apsvarstyta esama padėtis ir diskusijose prieita nuomonės — 
skatinti didesnį x iniciatyvinį veiklumą, ir veikti į visus gyventojų 
sluoksnius pavyzdžiu, darbu, malda ir auka.

Portugalija: kunigų stoka. — Portugalijos patriarchas kard. 
Cerejeira vienoje pr. metų radijo kalboje, pasakytoje atdarant vad. 
„Kunigų Savaitę“, kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas pagalbos kunigų 
seminarijoms ir kunigų pašaukimų ugdyme. Kardinolas pareiškė, kad 
Portugalija išgyvena didelį kunigų trūkumą. Tik vienoje Lisabonoje yra 
keturios parapijos be savo kunigų. Trečdalis viso kunigų skaičiaus yra 
pasiekę 70 m. amžiaus. Visa kardinolo viltis esanti naujame prieaugly
je: Portugalijos kunigų seminarijos šiuo metu esančios perpildytos nau
jais kandidatais, kuriems tačiau reikalinga tikinčiųjų pagalba’.

VIDURIO EUROPA

LENKIJA : Gilios krizės ženklai. — Šalis, kurios gyventojų 
daugumą sudaro katalikai (22 mil.), šiandien neturi mažiausių išorinio 
katalikiškumo ženklų. Neskaitant tų nuostolių, kuriuos padarė vokiš
koji okupacija, sunaikindama 1.800 kunigų ir sugriaudama daugelį baž- 
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nyčių, vienuolynų ir katalikiškų mokyklų, šiandien šie nuostoliai ne
apskaičiuojamai didėja įvairios priespaudos formomis. Bažnyčia ’for
maliai yra atskirta nuo valstybės, įsvesta plati 'šeimų askyrimo (di- 
vorsų teisė, mokyklos suvalstybintos. Vieninteliai du katalikų savai
traščiai — krokuviškis „Tygodnik Powszechny“ ir varšuviškis „Tygod- 
nik Warszawski“ yra stipriai apriboti tiražo atžvilgiu ir nuolat puo1 
lami oficialiosios komunistinės spaudos. Lenkijos episkopatas praeitų 
metų vasarą išleistame bendrame ganytojiniame laiške iškelia konkre
čius katalikiško gyvenimo naikinimo faktus ir bendrą demoralizaciją, 
kuri ugdoma jaunimo, darbininkijos ir inteligentijos sluoksniuose. 
Lenkijos- katalikybė, iš seniau išgyvenanti gilesnę masių krizę, šiuo 
metu yra atsidūrusi baimę keliančioje katastrofoje. Bažnyčių lanky
mas nėra pakankamas; spekuliacija ir vagystės, kylančios dėl didelio 
vargo; girtuokliavimas, išsiplėtęs visuose sluoksniuose; požeminis re- 

_ zistencijos veikimas, nešąs su savim žudymus ir beatodairines kovos 
priemones; iš antros pusės užslopinta sveikoji vieša nuomonė, įtakin
gesnių inteligentų išrovimas iš viešojo gyvenimo, kunigų įtakos apri
bojimas ir iš viso kunigų stoka — visa tai kalba apie neįsivaizduoja
mai sunkius Lenkijos Episkopato uždavinius bent kiek atsverti savo 
pastangomis ardančiųjų veiksnių nešamą katalikiškam kraštui žalų. 
Tačiau ir tokiomis sąlygomis nenuleidžiama rankų: atgaivintas katali
kiškasis Liublino universitetas, išlaikoma dar viena kita privati ka
talikų gimnazija, atkuriamos vokiečių sunaikintos kunigų seminarijos, 
drąsiai keliamas balsas bent bažnyčiose prieš vyriausybės vedamą be
dieviškąją politiką.

Lenkų švietimo ministeris išleido potvarkį, pagal kurį kanoninės 
teisės paskaitos ir egzaminai Lenkijos universitetuose panaikinami. 
Varšuvos ir Krokuvos universitetų teisės fakultetai prieš šį potvarkį 

' protestavo, bet nieko nepasiekė. z

VENGRIJA:’ Katalikai istorinės atsakomybės akivaizdoje. — 
Sovietų pavergtoji katalikiška Vengrija (6 mil. katalikų) išgyvena šian
dien gilią priespaudą, kuri, paliečia tiek viešąjį tiek ir privatujj ka
talikų gyvenimą. Vengrijos primas kardinolas Mindszenty šv. Ste
pono draugijos susirinkime, Katalikų Akademijoje, pasakė kalbą apie 
vengrų katalikų atsakomybę prieš sąžinę, prieš istoriją ir Dievą. „L’Os- 
servatore Romano“ atpasakoja trumpai šios reikšmingos kalbos mintis. 
Kardinolas, plačiai palietęs Vengrijos vidaus ekonominį ir socialinį 
klausimus, sustoja ties žmogaus sprendimais, atliekant jam uždėtas 
šiose srityse pareigas, kurias iškelia gyvenamasis metas. Kardinolas 
pabrėžia, kad kaip tik šie klausimai iškelia didelių sąžinės konfliktų. 
Tačiau tai anaiptol nesumažina istorinės atsakomybės, kuri kiekvieno 
laukia. Jei’eilinis valstybės pilietis ir norėtų tariamai asmeniniais „įsi
tikinimais“ dangstytis, tai jo kompromisai prieš sąžinę kartą bus visa 
savo apimtimi peržiūrėti, persvarstyti ir pagal istorinę tiesą įvertinti. 
Ypatingą atsakomybę kiekvienas neša prieš dieviškosios teisybės ir 
teisingumo tribunolą. Jei dažnas šiandien tariasi suradęs kompromisą
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su sąžine, jei istorijos teismas ne vienam atrodo tik kronikininko už
rašai pagal duotus nurodymus, tai prieš Dievo teisingumą niekas ne
galės pasiteisinti. „ ' ■

„Po devynių su puse šimtmečių, pirmą kartą Vengrijos istorijoje 
Bažnyčios galvai atimta galimybė tarti savo žodį įstatymų leidimo rei
kalu, nepaisant to, kad su Bažnyčia eina galinga tikinčiųjų armija, lau
kianti .kad jai vadovautų. Aš neatsisakau ir neatsisakysiu Primo teisės 
ginti visus įstatymus, kuriais saistomas krašto likimas“. Po to, palietęs 
dabartinę spaudą, jis aštriai pasmerkė tuos laikraščius, kurie skiriami 

. jaunimo demoralizacijai. Atremdamas priekaištus, taikomus Bažnyčiai,- 
kardinolas pareiškė, kad žmonės nesuprasdami ir neturėdami nuovokos 
apie Bažnyčios paskirtį bei jos uždavinius, dedasi jos mokytojais, kai 
tuo pačiu metu nesilaikoma nei sąžinės, nei istorinės nei Dievo teisin
gumo atsakomybės.

Katalikybės autoritetas Vengrijoje, nežiūrint viso spaudimo, yra 
toks didelis, kad net komunistai turi su juo skaitytis — pareiškė „Os- 
servatore Romano“ korespondentui Msgr. Mihalovics. Komunistų par
tija pareikalavusi savo narius prisidėti prie bažnyčių atstatino. Vienoje 
vietovėje darbininkai savo mokyklai vadovauti pasikvietė vienuolius 
benediktinus. Jaunuomenė taip pat ypatingai įrodė savo prisirišimą 
katalikų Bažnyčiai gausiomis demonstracijomis. Į katalikų jaunimo or
ganizacijas nukreiptas puolimas jų ištikimybę katalikybei dar susti
prinąs.

BALKANAI': Katalikybė persekiojimų replėse. — Jugosla
vijos katalikų (jų yra visa 6 mil.) padėtį apibūdina „La Civilta Cat- 
tollca“ duomemenimis. 1939 m. šiame krašte katalikiškasis gyvenimas, 
reiškėsi 1916-koje gerai sutvarkytų parapijų, iš kurių šiandien teliko 
400. Sistematišką ir beatodairinį katalikybės naikinimą pavaizuoja ši 
smulkesnė statistika: Kroatijoje iš 1081 parapijos liko 261, Slovėnijoje 
iš 520 — tik 68, Bosnijoje ir Hercogavinoj iš 620 — tik 60, Serbijoje 
iš 15 — 7, Makedonijoje iš 19 pastoracijos punktų neliko nieko ir 
Montenegre iš 211 parapijų pasiliko tik 5.

Ligi praėjusių metų pradžios buvo nužudyta be teismo sprendimo 
186 ir teismo sprendimu 32 kunigai, 85 kunigai kalinami, 400 kunigų 
turėjo apleisti kraštą, norėdami išvengti mirties sprendimo. Kandidatų 
į kunigus skaičius iš 1942 nukrito iki 619. Albanijoje padėtis atrodo 
panaši: per 100 kunigų trumpu laiku turėjo apleisti kraštą, šiuos kraš
tus savo metodais seka kitos sovietinių Balkanų valstybės. Rumuni
joj (3 mil. katalikų), be valstybės represijų dar prisideda ortodoksų 
neprietelingas laikymasis katalikų atžvilgiu. Pats ortodoksų patrijar- 
kas Aleksiejus savo laiške į katalikus rutėnus atvirai ragina mesti 
savo Bažnyčią. Bulgarijoj (50.000 katalikų) ir Čekoslovakijoj 
(10 mil. katalikų) katalikybės padėtis taippat neteikia džiuginančių 
vilčių.
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SOVIETŲ RUSIJA

Kas liko iš 20 milijonų katalikų? — Amerikos katalikų žurnalo' 
„The Sign“ Teigimu, prieš revoliuciją Rusijoje buvo apie 20 milijonų 
katalikų, maždaug tiek, kiek tuo metu jų buvo ir JAV-se. Persekiojimų 
banga palietė visus tikinčiuosius, o ypač kunigus. 1935 m. gegužės 
mėnesyje „Bezbožnik“ paskelbė: „Mes uždarėme vfsas opiumo įmones“, 
šitų „įmonių“ — krikščionių bažnyčių ir koplyčių prieš revoliiteiją 
Rusijoje buvo 70.000. 1918—1919 metais, kaip skelbia oficiali pačių ko
munistų statistika, nužudyta 30 vyskupų ir 1.414 kunigų. Iš viso, per 
30 metų, spėjama esą sunaikintų apie 30.000 ortodoksų dvasininkų. Ka
talikų Bažnyčia 1917 metais Rusijoj turėjo 1.810 kunigų, iš kurių 1935 
m. beliko 63. 1936 m. sausio mėnesyje bolševikai paskelbė, kad pasku
tinis katalikų kunigas Odesoje įmestas į kalėjimą.

Beveik tuo metu, kai paskutinis katalikų kunigas buvo sulikviduo- 
tas, Amerikai įsikišus, Sovietų valdžia leido Maskvoje atidaryti vie
nintelę katalikų bažnyčią ir prie jos apsigyventi katalikų kunigui. Baž
nyčios paskirtis buvo aptarnauti Maskvoje esančius užsieniečius katali
kus diplomatus ir jų šeimas. Klebonu šios šv. Ludviko bažnyčios, pa
skirtas amerikietis kun. L. Braun, augustinjonų vienuolis.

Išbuvęs Maskvoje 12 metų, pernai jis grįžo atgal į Ameriką. Spau
doje religijos padėtį Rusijoje jis taip įvertino: „Komunistai, — rašo 
jis, — buvo visą rusų generaciją atskyrę nuo Bažnyčios mokymo ir 
religinių patarnavimų. Jie sugriovė bažnyčias arba jas pavertė klu
bais, teatrais. Bet. savo tikslo nepasiekė. Per visą persekiojimų laiką 
milijonų rusų namuose religija buvo gyva ir praktikuojama. Vaikai 
tikėjimo tiesų išmoko iš savo tėvų ir vyresnųjų. Karas susilpnino pa
čią antireliginę komunistų propagandą. Karių pergyvenimai fronte, 
žmonių vargai karo metu padarė perversmą dvasiniame rusų gyvenime. 
Didelė dalis rusų grįžo vėl prie religijos. Maskvoje esą daugiau kaip 
20.000 rusų katalikų, Leningrade — apie 30.000. Leningrade katalikai 
turi bažnyčią, bet neturi kunigo.“

Kun. L. Braun grįžo iš Maskvos lėktuvu, kartu su tuometiniu 
Amerikos valstybės sekretoriumi Bymes, dalyvavusiu Maskvoje Už
sienių Reikalų Ministrų konferencijoje. Jis jaučiasi labai pervargęs, 
nes gyvenimo sąlygos Maskvoje buvo labai sunkios. Sovietai, nežiūrint 
Amerikos pasiuntinybės paramos, kun. Braunui darė įvairių kliūčių 
asmeniškai ir jo bažnyčiai, apdėdami ją dideliais mokesčiais.

Kun. Braunui išvykus, jo vietą užėmė kun. Laberge to paties 
amerikiečių vienuolyno narys. Kunigo Laberge darbas susiduria su tais 
pačiais sunkumais, kuriuos iš dalies pavaizduoja anglų katalikų sa
vaitraščio „Tablet“ korespondentas, buvojęs Maskvoje pavasarinės kon
ferencijos metu. Jis rašo: „Kiekvieną sekmadienį šv. Ludviko bažny
čia, vienintelė katalikų bažnyčia visoje Maskvoje, perpildyta žmonė
mis. Daugiausia matyt senesnio amžiaus moterų. Vyrų mažiau. Be rusų 
sutikti šiek tiek baltiečių ir lenkų. Žmonės atrodo kaip seno rudo 
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popieriaus maišai, iš kurių žvelgia pavargę, išvagoti ir nešvarūs veidai. 
Dauguma nešioja senus guminius kaliošus. Beveik visi persišaldę ir 
visą laiką kosti. — Kai eini į bažnyčią, tai kaimyninių namų duryse 
ir net pačiame šventoriuje matai slaptosios policijos agentus, kurie 
žymisi kiekvieną lankantį bažnyčią. — Kiekvieną sekmadienį laikomos 
dvejos mišios ir suma. Visus tris kartus pamokslą sako Tėvas Laberge, 
prancūzų kilmės Amerikos pilietis, ir būtent, prancūziškai, angliškai ir 
rusiškai. Visus pamokslus jis turi žodis žodin pasirašęs, kad išvengtų 
nesusipratimų ir kad galėtų įrodyti, ką jis kalbėjo“. , ‘

Be kun. Laberge visoje Rusijoje esą dar du katalikų kunigai, ku
riems leidžiama eiti pareigas: vienas Žitomiriuje ir vienas Tiflise.

Krlkščioniškasai humanizmas Sovietuose? — Mūsų laiką užplū
dusi „humanizmų“ mada neaplenkė ir sovietų. Ir, kas įdomiausia, kal
bama ne tik apie proletarinį humanizmą, bet leidžiama kalbėti ir apie 
krikščionišką humanizmą. Tačiau šio žodžio prasmė yra skirtinga nuo 
to, kas Vakaruose juo suprantama. Kirowogrado vyskupas prieš kurį 
laiką taip nusakė savąjį humanizmo supratimą: „Kai • aš kalbu apie 
krikščioniškąjį humanizmą, tai aš neturiu mintyje garsiojo vatikaninio 
humanizmo, kurį skelbia Romos popiežius, kuris buvo sudaręs su Hit
leriu ir Mussolini konkordatą, kad pavergtų ortodoksinę bažnyčią, ir 
kuris naudojosi gausingomis privilegijomis fašizmo metais. Aš turiu 
mintyje krikščioniškąjį humanizmą, kuris remiasi visų žmonių lygybe 
prieš Dievą“.

Sovietų kariai perka rožančius. — Max Jordan, NCWC žinių agen- ' 
tūros korespondentas, praneša iš Berlyno, kad Raudonosios Armijos 
kariai, kur tik gali, perka įvairius religinius dalykus, ypač rožančius 
ir žvakes, ir siunčia į Rusiją. Ar šie dalykai pasiekia namiškius, 
sunku pasakyti, nes vyriausybė neįsileidžia nieko, kas primintų vaka
rus ir keltų gyventojuose nerimo.

Malda sovietų kariams. — Kaip praneša „Katolik“ (1946 m. 8 nr.), 
Čekoslovakijoje daug triukšmo sukėlė viena malda, kuri atsirado so
vietų kareivių tarpe. Prieš sovietams ateinant Cekoslovakijon, kroatas 
kunigas prof. Tomislav Kolokovič atspausdino 200.000 šventų pa
veikslėlių su malda rusų kalba, pritaikyta sovietų kariams. Rusąi ka
reiviai tais paveikslėliais susidomėjo, ir jie ėjo iš rankų i rankas. Ka
rinė sovietų vyresnybė greitai apsižiūrėjo ir pakėlė didelį triukšmą. 
Kunigas kaltininkas buvo netrukus surastas ir su keletą bendradarbių 
suimtas. Maldoje prašoma Šventoji Dievo Gimdytoja išmelsti slavų 
tautos sūnums malonės susivienyti Kristaus tiesoje, teisingume ir mei
lėje, kad, susijungę po Kristaus Darbininko vėliava, galėtų dirbti dva
siniam, visuomeniniam ir kultūriniam atnaujinimui tų, kurie buvo iš
naudojami ir pavergti.

VIDURINIAI RYTAI l

Katalikų skaičius Arabų kraštuose. — Dešimtyje Vidurinių Rytų 
valstybių (6 iš jų priklauso Arabų Lygai), turinčių iš viso per 69 mil.
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gyventojų, katalikų yra 1.112.500. Atskirais kraštais jie pasiskirstę 
šiaip: E g y p t a s 17.423.000 gyventojų, 227.100 katalikų; Iranas 
15.055.115 gyv., 12.000 kat., Irakas 3.560.456 gyv., 68.900 kat.; Liba
nas 1.025.000 gyv., 540.000 kat.; Palestina 1.500.000 gyv., 125.000 kat.; 
Saud i -Ar ab i j a 5.250.000 gyv., katalikų skaičius nežinomas; S y - 
rija 2.800.000 gyv., 110.000 katalikų; Transjordanija 300.000 gyv., 
10.000 kat.; Turkija 18.971.000 gyv., 17.500 kat.; Jemenas 3.500.000 
gyv., katalikų skaičius nežinomas.

Palestinos arabų katalikų sąjunga. — Anglų katalikų savaitraštyje 
„The Tablet“ John Ramsay Fairfax aprašo savo susitikimą su arabais 
katalikais Palestinoje. Jis pabrėžia, kad jam buvęs didelis džiaugsmas 
susipažinti su eile kultūringų arabiškų šeimų Palestinoje, kurios didžia
vosi savo arabiškumu ir kartu priklausimu Katalikų Bažnyčiai.

Šiuo metu, pagal minėtą korespondentą, dalis arabų katalikų, ypač 
šiaurės Palestinoje, priklauso melchitiškam ir graikų katalikų ritui, tuo 
tarpu Jeruzalės ir jos apylinkių katalikai yra išimtinai lotyniškojo rito.

Neseniai Jeruzalėje įsikūrė Arabų Katalikų Sąjunga su 600 narių, 
kurie savo uždaviniu laiko atstovauti katalikų nusistatymą visais Šven
tąją Žemę liečiančiais klausimais. Sąjunga nori savo veikimą išplėsti 
ir kitose krašto vietose ir tikisi katalikų reikalų atstovavimą suorgani
zuoti savivaldybėse ir kituose administracijos organuose. l

Armėnų Bažnyčia. — Armėnai, persų kaimynai, yra seniausi Kau
kazo gyventojai. Jie didžiuojasi esą pirmieji, kurie krikščionybei davė 
valstybinę laisvę savo krašte. Dar Konstantinas Didysis nebuvo paskel
bęs savo Milano edikto (313 m.), kai šv. Gregorijus Apšvietėjas, maž» 
daug apie 30o metus, pakrikštijo armėnų karalių Tiridatą. Su kara-' 
lium krikščionybę priėmė jo dvaras ir visa tauta. Šv. Gregorijus yra 
laikomas didžiuoju armėnų apaštalu.

Priimdama krikščionybę armėnų tauta pradėjo savo kančios ir 
kraujo kelią už tikėjimą. Ji eina juo ir šiandie (didžioji dalis armenijos 
priklauso Sovietų Sąjungai, mažesnė — Turkijai). Pasaulis dar gerai 
prisimena didį armėnų tautos naikinimą pirmame pasauliniame kare, 
kurį vykdė turkai. Būdama praėjimo vartais iš Europos į Aziją, Ar
mėnija ne kartą istorijos vyksme aktyviai reiškėsi. Kryžiaus karų me
tų armėnų pagalba krikščionių kariuomenėms turėjo nepaprastos 
reikšmės.

Penktame šimtmetyje armėnai patys vedė šventąjį karą su per
sais. Armėnai kovojo už savo religiją, vadovaujami savo karvedžio 
Wartano Raudonojo. Kaip tik tuo metu (451 m.) vyko Bažnyčios.susi
rinkimas Chalcedone. Armėnų dvasiškiai, nežiūrint kvietimo jame 
dalyvauti, negalėjo dėl vykstančio karo iš savo krašto išvykti. Jų ne
dalyvavimas Chalcedono susirinkime buvo didžiausia nelaimė armėnų 
Bažnyčiai. Bažnyčios susirinkimo priešipinkai stengėsi įtikinti armėnus, 
kad susirinkimas suklydęs ir apsilenkęs' su pirmųjų trijų susirinkimų 
nutarimais. Taip suklaidinti armėnai nepripažino Chalcedono susirin- 

74

76



kimo. Priešingai jo nutarimams, jie tvirtino Kristų turėjus tik vieną 
prigimtį. Kartu su monoflzitais, jie pradžioj ar vidury VI šimtmečio 
atkrito nuo Romos Katalikų Bažnyčios. Tik mažą armėnų tautos dalis 
(apie 10%) liko ištikima Romai. Visi vėlesni bandymai sujungti liku
sius su tikrąja Bažnyčia buvo nesėkmingi.

Kaip viena seniausių Bažnyčių armėnai turi savo atskiras armeniš- • 
kas apeigas. Šiose armėnų apeigose ir,sakramentų teikme labai gyvai 
reiškiasi tikėjimas į Kristų — Dievažmogį. Armėnų tautos grįžimu į 
tikrą tikėjimą ir apskritai armėnų tautine kultūra bei mokslu rūpinasi 
mechitaristų (a la benediktinų) ordinas, kurio pagrindiniai centrai yra 
Venecija ir Viena. . '

Visi armėnai katalikai priklauso armėnų' parijarchui (kardinolui), 
reziduojančiam Beirute (Libane). Armėnų nekatalikų patrijarchas gy
vena Etšmiazine — ‘ Sovietinėje Armėnijoje. (Michel Akian — Stutt- 

' garto armėnų katalikų DP kunigas).

AFRIKA

• Krikščionybės ateitis. — Prieš 16 metų katalikybė Afrikoje, ypač 
Ugundos ir Kamerūno srityse, laimėjo stačiai masinius atsivertimus. 
Popiežius XI 1937 metais galėjo pastebėti, kad nuostabus katalikybės 
plėtimasis šiuose afrikiškuose kraštuose esąs didelis suraminimas aki
vaizdoje rūpesčio, kurį jam sudaranti „senoji krikščionybė“. Ir šian
dien yra sričių, kaip Yaundė, kurios ištisai yra katalikiškos. Kuo ypač 
tenka džiaugtis, kad šių sričių katalikiškumas nėra tik paviršinis; tai 
rodo gražūs skaičiai pašaukimų į kunigus ir vienuolius iš vietinių ti
kinčiųjų tarpo. Taip pat pasauliškiai vietinės kilmės gana gausiai daly
vauja katalikiškuose sąjūdžiuose, kurių tikslas plėsti' ir stiprinti tikė
jimo tiesą. .

Didelę dalį katalikybės laimėjimų Afrikoje tenka priskirti pran
cūzų ir belgų misijanierių ir katalikų pasauliškių veiklai. Jau dešimt 
metų veikia prancūzų pasauliškių vadovaujamas, gyd. Aujoulat su
kurtas, „Ad lucem“ sąjūdis — savotiškos formos katalikiškoji akcija 
misijų krašte. Šio sąjūdžio tikslas — bendradarbiauti ir padėti kuni
gams Bažnyčios misijų darbuose Afrikos spalvotųjų tarpe. Minėtasis 
Dr. Aujoulat žurnale „la Vie Intellectuelle“ (1947 m. sausio mėn.) iš
kelia kai kurių didelio dėmesio vertų aplinkybių, kurios pastaraisiais 
metais įnešė naujų sunkumų apaštalavimo darbe. Pagrindinis sunku
mas katalikybei plėstis esąs socialinis-ekonominis, kuris neša su savim 
ir dvasinį skurdą. Ši „juodoji“ žemės dalis visada buvo dideliame varge, 
o šiuo metu jis itin padidėjęs. Jeigu katalikiškoji misijų akcija neras 
būdo šią padėtį kiek palengvinti, visas lig šiol pasiektas darbas gali 
nueiti niekais. Antra aplinkybė, sunkinanti katalikybės poziciją, tai 
gilus išsišaknyjimas įvairių prietarų ir didėlė įtaka fetišų, burtininkų 
ir genčių valdovų. Krikščioniškoji moralė turi pakeisti iš pagrindų mo- 
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ralinius ir šeimyninius santykius (daugpatystę), o tai vyksta su di
deliais sunkumais. Pagaliau negalima nuslėpti europinio ateizmo įta
kos, kuri įvairiais keliais ateina Afrikon. Kai kurias vietas ateizmas 
yra pasiekęs ankščiau, negu krikščionybė. Jauni europinės kultūros 
ragavę negrai laiko sau net garbe ir pažangumu neturėti jokios religi
jos. Dr. Aujoulat iškelia kaip didelį uždavinį pasauliečiams eiti į talką, 
steigiant mokyklas ir mokslo institucijas, organizuojant profesines 
krikščioniškas darbininkų" sąjungas ir ypatingai plečiant katalikiškosios 
akcijos darbą. Europiečiai turį padėtį afrikiečiams susikurti ir išugdyti 
šitas būtinas katalikiško veiklumo institucijas. Toliau jie patys galės 
katalikybę plėsti ir jai duoti savą veidą. „Laikas mus verčia skubėt 
su šia pagalba“,— pastebi dr. Aujoulat. 

*

NEPRIKLAUSOMOJI INDIJA

Dabartinė katalikų padėtis! — Iš 400 milijonų Indijos gyventojų 
katalikai dabar sudaro 5,5 milijonus. Dar praėjusiame šimtmetyj jų* 
skaičius siekė 1 mil. 93 tūkstančius. 1886 m. įvedus normalią bažnytinę 
administraciją, jų skaičius nuostabiai ėmė didėti. 1944 m. jau buvo 
5 mil. 90.398. Taigi per 60 metų pasiektas toks tikinčiųjų prieauglis, 
kokio nebuvo per 4 šimtmečius. Įvairios priežastys skatina atsivertimų 
gausėjimą. Šalia normalios bažnytinės administracijos įvedimo, daug 
prisidėjo vietinių’kunigų skaičiaus padidėjimas. Iš 4.818 katalikų kuni
gų, daugiau kaip 3000 yra indų kilmės, jų tarpe 15 vyskupų. Dai> viena 
priežastis yra vietos susisiekimo pagerėjimas ir misijinės dvasios pa
gyvėjimas tiek Europoj, tiek kituose krikščioniškuose kraštuose. Praeito 
šimtmečio viduryje, atsižvelgiant į šias visas prielankias aplinkybes, 
buvo galima laukti katalikybės suklestėjimo Indijoje. Tačiau nelaimei 
indų intelektualai krikščionybę pažino tik iš protestantizmo, kurio šal
tumas juos veikė atstumiančiai. Didelė jų dalis studijavo .Anglijoj ir 
iš jos grįžo indiferentais. Ir pačių katalikų, yapč misijonierių buvo 
kaltė, kad jie permenkus ryšius turėjo su indų intelektualais. Dabar-

- tinė padėtis atneša naujų galimybių katalikybei intelektualuose plėstis, 
nes daugelis iš jų nusivilia induizmo religija.

Pastaraisiais metais stengiamasi pasekti Popiežiaus raginimu or
ganizuoti Indijoje katal. akciją. Pripažįstamas reikalas, kad ir. ka
talikai pasauliškiai jaustų atsakomybę ir rūpintųsi geresniu katalikiškų 
pajėgų organizavimu. Dar 1921 m. Indijos vyskupai, susirinkę Myla- 
pore, nutarė imtis betarpiškų žygių suorganizuoti pasauliškius bedra- 
darbius religijos mokymui, mokyklų steigimui, bažnytinio turto ad
ministravimui, omanizacijų steigmui ir vadovavimui. Jie sudarė visai 
Indijai bendrą katalikų federaciją ir bendrą vyriausią katalikų komi
tetą. Prie Indijos Vyskupų Konferencijos yra įsteigtas Katalikiškosios 
Akcijos Komitetas, kurio uždavinys organizuoti ir jungti katalikiškas 
pajėgas beridron veiklon. 1945 m. įvykusiame suvažiavime Bengalore 
priimtas Indijos katalikiškosios akcijos statutas.
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_ Indijos katalikai-šiuo metu vis labiau ima reikštis ir politini
ame naujos nepriklausomos valstybės gyvenime. Indas jėzuitas Tėvas 
D. Souza, universuteto rektorius, dalyvavo naujosios krašto konsti
tucijos paruošimo komisijoje. Dvylika indų katalikų, kaip praneša 
„The Tablet“, užima atsakingus postus naujajame Indijos parlamente 
— kongrese.

Blogesnė padėtis yra naujoje muzulmoninėje Pakistano valsty
bėje. Nepaisydami duoto UNO-ui pažado gerbti tikėjimo laisvės prin
cipą, Pakistano muzulmonai daro visa, kad islamas būtų vienintelė tos 
valstybės religija. Š. m. sausio 23 d. 3.000 krikščionių susirinko Lahore, 
Pundžabo sostinėj, skųstis dėl persekiojimo ministeriui pirmininkui. 
Provincijoj vietos valdžios organai krikščionių nelaiko valstybės pilie
čiais ir verčia iš Pakistano išsikraustyti; policija pro pirštus žiūri j 
krikščionių užpuolimus bei jų namų plėšimus. Krikščionys verčiami 
dirbti sauvališkai primetamus sunkius darbus. Kiek geresnė padėtis 
Karači, Pakistano sostinėj. Pakistane 90 proc. katalikų yra žemės ūkio 
darbininkai. Jų padėtis dėl muzulmonų boikoto bei teroro, anot „Ca
tholic Herald“, esanti desperatiška, daugelis jų formaliai badaują.

Iš indų katalikybės istorijos. — 1946 m. Indijos katalikų Bažny
čia, priklausanti siro malabariškajam ritui, šventė 50 metų sukaktį nuo 
savos indiškos hierarchijos sudarymo.---- Minimo rito katalikybė Indi
joje yra labai sena, siekianti net 2 Š. po Kr. Istoriškai nėra įrodyta, 
kad į Malabaro sritį krikščionybę būtų atnešęs pats apaštalas Tomas, 
kaip kad mano patys indų krikščionys. Yra žinoma, kad apašt. Tomas 
mokė ne Malabaro srityje, bet šiaurvakarių Indijoje. Jo mokslas į Ma
labaro sritį galėjo būti atneštas vėliau pačių indų. Kiekvienu atveju 
Malabaro sritis šimtmečius liko ištikima krikščioniškajam tikėjimui, 
nors ilgą laiką jis buvo nuspalvintas Nestorijaus erezijos.

Visą viduramžį Malabras neturėjo savos hierarchijos. Kai portu
galai 15 š. pabaigoj atvyko Indijon, rado ten gyvai klestinčią krikš
čionybę, tačiau priklausančią Nestorijonų hierarchijai Mezopotamijoje. 
Portugalai, susidūrę su visiškai jiems 'nepažįstamu ritu, padarė klaidą, 
masiškai versdami malabariečius priimti lotyniškąjį ritą. Pastarieji 
griežtai priešinosi ir portugalai- tenkinosi tik juos suvienyję su Roma, 
palikdami jų savitą ritą. Tačiau ir toliau liko pavojus, kad tas pats 
malabariečių ritas, kaip ir Mezapotamijos nestorijonų, vėl galės juos 
atitraukti nuo Romos.

Nuo 1600 iki 1659 m. indų krikščionys priklausė jėzuitų jurisdik
cijai, vėliau karmelitų ordino apaštališkiems vikarams. Šita padėtis 
tęsėsi iki 1838 metų, kada siro-malabariečiai buvo pavesti Verapolio 
lotyniškajam apaštališkam vikarijatui. 1887 metais jiems buvo įsteigti 
du vietiniai ap. vikarijatai: Trichure ir Kottayame; abu ap. vikarai 
buvo lotynų apeigų, kurių vienas — indas pasaulinis dvasiškis, o an- 
taras —- prancūzas jėzuitas. Tada malabariečių krikščionių Bažnyčia 
apėmė 200.000 tikinčiųjų su 300 kunigų, 4 kun. seminarijomis ir 59 indų 
vienuoliais.
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Ši santvarka buvo tačiau praeinama. Popiežius Leonas XIII 1896 
metais paskyrė siro-malabariškojo rito hierarchiją, įkurdamas tris 
apaštališkuosius vikarijatus ir visus juos pavesdamas vietos kilmės 
vyskupams. Iš apaštališkųjų vikarijatų vėliau buvo sudarytos vyskupi
jos. 1923 rrž Popiežius Pijus XI įsteigė Siro-Malabaro Bažnyčios pro
vinciją su metropolito būstine Ernuculame ir trimis sufraganų vyskupi
jomis Trichure, Rotajame ir Changanacherry.

TOLIMIEJI RYTAI

Kinija: Katalikų Bažnyčia stiprėja. — Šiuo metu Kinijoje yra 
2.624.166 katalikų (protestantų 618.600). Didžiausį vaidmenį atlieka ka
talikų universitetai, kuriuos lanko įvairių religijų studentai. Ratai, uni
versitetas Peipinge, vedamas Dieviško Žodžio Kongregacijos vienuolių, 
pagarsėjo literatūros ir gamtos mokslų studijomis. Studentų skaičius 
siekia iki 4.000. Šanhajųje jėzuitų vedamas Auroros universitetas yra 
išleidęs daug gydytojų, advokatų ir inžinierių, susidariusių gerą vardą 
visoje Kinijoje. Tiensine tų pačių jėzuitų vedamas nuniversitetas ruo
šia teisės, pramonės ir komercijos specialistus. Katalikai išlaiko dar 
Heude Museum of Natural History, kuris yra vienas geriausių mu
ziejų Tolimuose Rytuose. Zikavei Observatorija, atliekanti ir metereo- 
logijos tarnybą, yra didžiausia pasaulyje privati institucija; ji vedama 
taip pat katalikų. Kinijoje yra 14.000 pradžios ir aukštesniųjų moky
klų, kurios išlaikomos katal. Bažnyčios.

Katalikybė Kinijoje turi didelę įtaką privačiame ir viešajame gy
venime. Dr. Jonas C. Wu, katalikas, yra vienas garsiausių Kinijos teisi
ninkų, Kinijos valstybės Teisių Komiteto pirmininkas ir 1936 metų 
konstitucijos kūrėjas. Valstybininkų tarpe netrūksta ir daugiau žymių 
katalikų.

Atidaritas katalikų institutas Pekine. — Dalyvaujant kardinolui 
Tiens, Pekine atidarytas Šv. Tomo institutas, kurio uždavinys remti 
katalikų spaudą Kinijoje ir ruošti veikalus moksliniais, literatūriniais 
ir dorovės klausimais. Institutas užsimojęs leisti originalinius kinų 
raštus ir vertimus iš įvairių svetimų kalbų. Misijoms institutas ateis 
su praktiška pagalba ir patarimais. Naujasis institutas tuo tarpu api
ma penkias Sritis: teologiją, filosofiją, meną, istoriją ir leksikografiją.

Instituto vedėju paskirtas kunigas Maurus Fang iš Nankino 
vyskupijos. Jis yra buvęs Futano universiteto profesorium ir istorijos 
fakulteto dekanu, Chekiango tautinio universiteto profesorium, Fu Yen 
universiteto (Pekine) profesorium ir tautinės vyriausybės oficiozo „NoU- 
velle Centrales de Nanking“ vyriausiu redaktorium.

Institutas pradėjo leisti mėnesinį žurnalą, kurio redaktoriumi pa
kviestas Baltramiejus Feng, buvęs leidėjęs „Agentia Lumen“ ir ka
talikiškosios akcijos generalinis sekretorius Kinijoje.
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Shanghai — kiniečiai komunistai nužudė kun. Aloysą Liang, ki
nietį. Jis darbovosi Yenan mieste, buvusioje komunistų sostinėje.

K o r ė j a i Sovietų persekiojimai — Katalikų Bažnyčios padėčiai 
sovietų okupuotojoj Šiaurės Korėjoj būdingas įsakymas, draudžiąs lai
kyti Mišias po saulėtekio. Sovietų okupaciniai organai taip pat buvo 
įsakę nuimti nedidelį akmeninį kryžių nuo tėvų benediktinų laikomos 
Marijos Jūrų Žvaigždės vardo mokyklos Wonsane. Benediktinams at
sisakius tai padaryti, atėję trys raudonarmiečiai bandė kryžių nuskelti, 
bet nepajėgė. Tada jis buvo apkaltas lentomis, „kad jaunuoliai, jį ma
tydami, neužsikrėstų nuodingomis mintimis“. Tas kryžius simbolizuoja 
nepalaužiamą Šiaurės Korėjos katalikų tikėjimą, rašo britų „Catholic 
Herald“.

Mongolija. — Tolimuosiuose Rytuose, tarp Kinijos ir Rusijos, vie
nuolė Motina Marija Ksavera pradėjo apaštalauti Kalgan mieste tarp 
100.000 gyventojų. Tame krašte nėrė ligoninių ir pačių gydytojų la
bai stinga. Valdžia vienuolei paaukejo žemės sklypą su šešiais name
liais ir pavedė jai pastatyti ligoninę. Ji yra baigusi medicinos mokslus.

Japonija: katalikybės dabartis ir ateitis. — Kristaus mokslo 
šaknys šiame krašte yra senos, nuo šv. Pranciškaus Ksavero laikų. Ne
žiūrint įvairių persekiojimų, buvusių praeityje, katalikai išliko tvirti ir 
nepalaužiami. Šiame šimtmetyje politiškai jie nebuvo spaudžiami ir jų 
įtaka mokslų ir švietimo srityje kaskart didėjo. Vis dėlto 86 milijonų 
stabmeldžių jūroje jie tesudarė mažą salelę, vos 120.000 (protestantų 
200.000). Pastaruoju laiku susidomėjimas katalikybe pasidarė džiuginan
čiai didelis. 1947 metais perėjimų į katalikybę buvo dvigubai daugiau 
negu prieškario metu, o besiruošiančiųjų pereiti — net penkeriopai 
daugiau. Nuo 1946 m. birželio mėn. iki 1947 m. birželio mėn. naujai 
pakrikštitųjų buvo 3.159 ir katekūmenų — 9.064. Tuo tarpu 1939 m. 
krikštų buvo 1.491 ir katekūmenų — 1.975. Susidomėjimą katalikybe 
bus paruošusi tarp kitko ta aplinkybė, kad šio karo metu daugybė ja
ponų karių buvo tiesiogiai susidūrę su katalikų misijanoriais ir katali
kais gyventojais Kinijoje, Burmoje, Indokinijoj, Paciflko salose, ypač 
Filipinuose. Šitai jiems turėjo palikti tam tikrų įspūdžių ir pažadinti 
jų norą pažinti šią religiją iš arčiau.

Akivaizdoje didėjančio susidomėjimo katalikybe, Japonijos kata
likų vyskupai jau 1946 m. pradžioje kreipėsi į JAV-bių episkopatą, 
prašydami atsiųsti delegaciją vietoje ištirti religinę padėti ir atsiųsti 
reikiamos pagalbos misijoms. 1946 m. liepos mėn. iš Amerikos į Ja
poniją buvo pasiųsti Buffalo vyskupas O’Hara ir Columbys vyskupas 
Msgr. Ready. Pastarasis, grįžęs namo, entuziastingai • pareiškė viltį dėl 
Japonijos katalikybės atgimimo. Bet kartu jis pažymėjo, kad „esam 
grąžinti į šv. Pranciškaus Ksavero laikus: Japonija yra pribrendusi 
religijai, kuri jai atneštų klaidų atleidimą ir duotų liturgiją, kuri 
nušviestų jos kelią į ateitį“. Msgr. Ready konstatuoja, jog dvi jėgos
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šiandie pretenduoja į tokius japonų ateities šviturius: „Toji šalis . . . 
nugrimzdusi visiškame dvasiniame bankrote; japonui telieka pasirinki
mas tarp Bažnyčios ir komunizmo“. Tai patvirtina ir ne vienas japonų, 
net nepriklausančių krikščioniškoms konfesijoms. Ministeris be port
felio ir kabineto sekretorius Naraharski, viešai pareiškė: „Šintojizmas 
ir budizmas yra jau mirusios religijos . . . Krikščionybė viena tegali 
tautai grąžinti dorovę“. Minėtasis Msgr. Ready primena didžiules ko
munistų veiklos pastangas ir įspėja, jog nors japonai komunizmui la
bai maža tepalankūs, „tačiau sąlygos gali juos pastūmėti jį priimti, 
jeigu Bažnyčia neparodys milžįniškų pastangų“.

Nepaprastą aktingumą Japonijoje išvystė protestantai, apjungdami 
visas sektas.

Tol. Rytuose dirbą prancūzų katalikų misijonieriai sako, jog ma
lonės valanda Japonijai išmušusi ir kad katalikų misijų sėkmės šansai 
dideli. Prieš karą misijonieriai turėdavo voš po dvejetą katekumenų; 
dabar dažnas turi po 40. Socialinių klasių skirtumai Japonojoj tokie 
dideli (kaip ir aplamai Oriente), kad ten misijos pirmon galvon nu
kreiptinos ne į liaudies mases, bet į elitą, kuris laimėtas Evangelijai 
savaime patrauks ir mases. Katalikai Japonijoj, kad ir būdami ne
gausūs, veik išimtinai yra kaip tik tame elite. Sakoma, jog nors ka
talikai tesudaro vieną penkišimtąją Japonijos gyventojų dalį, tačiau-jų 
svoris bei įtaka lygi penktadaliui. Ministerio pirmininko visa šeima 
katalikiška. Švietimo ministeris amerikiečių vyskupų lankymosi proga 
viešai pareiškė įsitikinimą, kad katalikų Bažnyčia Japonijoj plis spar
čiai ir galingai.

KATALIKŲ UNIVERSITETAI po karo

Airių katalikų žurnalas „The Irish Ecclestical Record“ 1946 metų 
birželio mėn. numeryje duoda įdomios medžiagos apie katalikų un-tus 
pasaulyje. „Visose kare dalyvavusiose valstybėse, — rašo Tėvas St. 
J. Braun S. J., — katalikų universitetų darbas, kaip ir visų kitų mokymo 
institucijų, buvo smarkiai sutrukdytas. Studentai ir netgi profesoriai 
buvo (traukti į kariuomenę, dėstymas nutrauktas, kursai sutrukdyti, o 
akademinio intereso dalykai pakeisti kitais. Tatai iki tam tikro laipsnio 
atsitinka per visus modernius karus, bet žymiai labiau tai įvyko per 
šiuo du pasaulinius karus, nes šių metų visi vyrai ir žymi dalis moterų 
buvo pašaukta vienokiai ar kitokiai karo tarnybai.

Pirmame pasaulio kare materijaliniai sunaikinimai buvo, palyginti, 
nedideli. Visai ką kitą turime antrame kare. Žvilgterėkime pirmiausiai 
į tų sunaikinimų rezultatus Europoje. Belgijos Louvaino universi
tetą ištiko antrasis nemažiau totalinis sunaikinimas. Jo didžioji biblio
teka, kuri vargais negalais buvo sudaryta po paskutinio karo ir siekė 
iki 900.000 tomų, visiškai sunaikinta. Nepaisant šio didelio nuostolio 
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kurį sudaro bibliotekos netekimas, mes galime pasitikėti, kad šis didysis 
universitetas, kuriam Belgijos Bažnyčia neapskaičiuojamai daug sko
linga-ir kuris prieš karą turėjo 3.860 studentų, vėl imsis savo darbo įr 
žydės, kaip ir praeityje. 1

Visai kitoks, negu Louvain’o universitetą^, kuris savo nuopelnais 
turi penkių šimtų metų tradicijas, yra katalikų universitetas kaimyni
niam krašte — Olandijoje. Jis yra palyginti jaunas (nuo 1922 m.) 
ir ‘tuo tarpu tik dalinai išvystytas. Būdamas Hijmegen’e, kuris tam tikrą 
laiką buvo atsidūręs pačiame kovų fronte, šis universitetas vargiai ga
lėjo išvengti nuostolių. Ir iš tikro jam tatai nepavyko, kadangi visi jo 
pastatai,- jų tarpe ir biblioteka, buvo sunaikinti. Tačiau ryžtingi Olan
dijos katalikai įsitikinę, kad atstatys jį iš pelenų.

Naujai įkurto (1928 m.) Lenkijos Kat. Universiteto Liubline 
likimas, yra daug tragiškesnis. Čia eina reikalas ne tiek apie materija- 
linius nuostolius, kiek apie negalimumą veikti bet kokiai panašiai in
stitucijai krašte, kurį mes turime vadinti sovietine Lenkija. Vokiečiai 
pradžioje Liubliną buvo padarę žydų buveine, o vėliau ėmėsi likviduoti 
žydų gyventojus. Jie perėmė visus universiteto pastatus ir išgabeno jo 
biblioteką iš 140.000 tomų į Vokietiją. New Yorke Frodham’o Katalikų 
Universitetas simboliškai „įsūnino“ Liubliną ir, be abejo, subsidijuos jo 
atkūrimą, kai ateis tam laikas. Žinoma, Liublinas nėra vienintelė lenkų 
mokymo institucija, kuri turės būti atstatyta. Sprendžiant iš entuzi- 
jastingo, beveik lyriško straipsnio, Eriko P. Kelly atsiųsto „Amerikai“ 
(1945 m. sausio 13 d.), Krokuva buvo tikras universiteto idealas, kur 
mokslo buvo siekiama dėl paties mokslo ir kur kultūrinės viduramžių 
tradicijos tebebuvo gyvos, įkvėpdamos pažangiausias ir moderniškiau
sias studijas. Lenkų universitetus ištikę nuostoliai yra žymiai sunkesni, 
negu netekimas pastatų ar priemonių, kadangi didžioji jų personalo 
dalis buvo išvežta arba mirė koncentracijos stovyklose.

Šveicarijoje didžiajame katalikų gyvenimo ir minties centre, 
Fribourge, Katalikų Universitetas, dėl šio. krašto neutralumo galėjo 
tįsti savo darbą netrukdomai ir be pertraukos. Fribourg’as be to yra 
Pax Romana ir Tarptautinių Katalikų Studijų Sąjungos būstinė. Šios 
institucijos, tokiu būdu, galėjo atnaujinti savo veikimą tuojau po karo.

Kitapus Alpių Italijoj guli nuostabi institucija — Švenčiausios 
Širdies Universitetas Milane. Mano panaudotas išsireiškimas nėra vien 
tiktai puošmena; jis išreiškia patį faktą, kadangi šio universiteto atlik
tas darbas nuo jo įkūrimo (1921 m.) yra iš tikrųjų stebinantis. Noriu 
skaitytojui nurodyti profesorės Mary Ryan straipsnį, atspausdintą „Stu
dies“ 1944 m. ir šio universiteto paskutiniame „Annuario“, kuriame pro
fesorių ir lektorių mokslinių darbų sąrašas iš 1938—9 metų apima 33 
puslapius. Negaliu pasakyt, ar didingi naujieji pastatai, atidaryti 1935 m., 
yra nukentėję nuo oro puolimų; nesu tačiau užtikęs niekur minint apie 
tokius nuostolius. Kiekvienu atveju, kolei nepaprastas žmogus Padre 
Agostino Gemelli O. F. M. yra tame universitete, jo ateitis yra už
tikrinta. Prieš karą universitetas turėjo 3.402 studentų.
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„Sacro Cuore“ yra iš esmės itališkas universitetas, kai Romos uni
versitetai tarptautiniai. Gregorijaus Universiteto pradžia siekia 1551 m., 
kai jį įkūrė Ignacas Loyola, nors vėliau, 1552 m., jis tapo Romos uni
versitetu. Autoriui teko laimė 1936 m. dvi savaites gyventi šio universi
teto" naujose patalpose Piazza Pilotta Kvirinalo papėdėje, ir girdėti da- 
dartinį Sv. tėvą, tada kardinolą Pacelli, besikreipiantį septyniomis kal
bomis į tarptautinį susirinkimą kitame didžiajame institute — Angeli- 
cum’e. Dar vienas — Biblijos Institutas randasi priešais Gregorijaniš- 
kąjį. Visi šie institutai išliko nepaliesti per karą. Kiti bažnytiniai uni
versitetai Romoje yra: Lateranum ir Propaganda.

Jei mes pereisime per Alpes į Prancūziją, rasime tik valsty
binį universitetą, kuris savinasi ir turi absoliutinį monopolį -mokslo 
laipsniams teikti. Tačiau tatai nesulaikė katalikų steigti savas aukštą
sias mokyklas, penkis universitetus (šie nuo universitetų skiriasi tik 
vardu), kuriuos katalikai yra priversti vadinti Instituts Catholiques — 
Paris, Lille, Lyon, Toulouse ir Angers. Jie padarė pirmą žingsnį kaip 
tik prieš šimtą metų, atidarydami Ecole dės Carmes. Tokiu būdu, Pary
žiaus Institut Catholique šventė savo šimto, metų sukaktuves paskutinį 
sausį. Iš labai kuklios pradžios jisai yra išaugęs į didžiulę instituciją, 
su gerai pastatytais literatūros, gamtos mokslų, teologijos ir teisių fa
kultetais, pirmos klasės laboratorijomis, 225.000 tomų biblioteka ir, visų 
svarbiausia, šiais metais 3.240-tim studentų. Šie keturi „Instituts“ yra 
taip pat žydėjime.

Vokietijoje yra buvęs didelis skaičius Universitetų dar iš vi
duramžių, kai kurie iš jų — garsūs. Prieš nacijonalsocijalizmą kiekvie
nas jų turėjo savas tradicijas, specifinę dvasią ir atmosferą. Protestan
tiškuose rajonuose (kaip Tubingen) jie krypo į protestantiškumą, kata
likiškuose (Bonn) — į katalikiškumą. Kai kurie universitetai, pavyzdžiui, 
Bonn, Mūnchen, Munster, Wurzburg, Frankfurt turėjo katalikiškus teo
logijos fakultetus. Be abejo, daugelio vokiečių universitetų pastatai yra 
visiškai sugriauti, kiti smarkiai apdaužytu Netgi prieš nac. socializmą 
nebuvo nei vieno formaliai katalikiško universiteto. •

■ x , Austrijoje kat. univ. Innsbruck’e, praktiškai nacių buvo panai- 
■ kintas. 1937 m. Austrijos hierarchija išleido ganytojišką laišką, kvies- 
. dama tikinčiuosius padėti įkurti katalikų universitetą Salzburge. Jeigu 

jis būtų tada įkurtas, jo gyvavimas būtų buvęs trumpas ir galas būtų 
atėjęs, nes Anschluss įvyko 1938 m. Tėvui Schmidt, žymiam antropolo
gui, dabar yra pavesta atkurti šį universitetą.

Kalbant apie Angliją, reikia pasakyti, kad nebuvo imtasi jokių 
konkrečių žygių įsteigti katalikų universitetą. Tačiau kaikurie protai 
dirba šia kryptimi. Praėjusį rugpiūtį autorius turėjo laimės dalyvauti 
labai įdomiose, nors ir expromtu, diskusijose šiuo klausimu. Jis iškilo 
Newman’o 100 metų jubiliejaus konferencijos Beaumont’o Universitete, 
iš rašto apie didžiojo kardinolo „Universiteto idėją“. Oxford’o ir Cam- 
bridge'o vardas yra beveik viską pranešąs, netgi tarp katalikų. Yra ne-
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ginčijama, kad, nors šie universitetai yra visiškai katalikiški savo kil
mė, tačiau jų atmosfera šiandie visumoje nebėra netgi krikščioniška. 
Tiesa, šitam atsverti, yra katalikiški bendrabučiai. Bet ar to pakanka? 
Žymūs katalikiško universiteto idėjos Anglijoje pijonieriai yra Tėvas 
Philip Hughes, Louvafti’o alumnas, ir p. T. S. Gregory, „Dublin Review“ 
redaktorius. Pagal jų pagrindinę mintį, kaip valstybinis universitetas 
yra liberalinio mokymo vainikas, taip katalikiškas universitetas rei
kalingas katalikiškam mokymui apvainikuoti. Bet kiti kalbėtojai gal
vojo, kad Katalikų Universitetas galėtų atskirti katalikus nuo bendros- 
tėvynės ir kultūros minties, ir, visų pirma, tokia institucija turėtų 
labai mažų šansų išlaikyti konkurenciją su milžinišku jos konkurentų 
prestižu ir lėšomis. Tai nėra dar viskas šiuo klausimu, tačiau šiąme 
rašiny tenka tuo pasitenkinti. Beje, tenka dar pridurti, kad Londono 
kardinolas Bourne 1932 m. įkūrė Katalikų Institutą „aukštosioms studi

joms“.

Ispanų ir Portugalų universitetai kartą buvo atnaujinti per 
krikščionybę ir buvo visiškai katalikiški. Tačiau prieš 1938 m. vargu, 
ar jie galėjo būti laikomi tokiais. Tiesa, juose buvo daug katalikų pro
fesorių ir studentų, tačiau 'Vargu ar jie galėjo vadintis katalikiškais 
universitetais. Siame pusiasalyje nėra įkurta jokio katalikų universiteto, 
tačiau dabartinė vyriausybė imasi svarbių ir toli siekiančių priemonių 
universitetams reformuoti ir jų katalikiškoms tradicijoms atnaujinti.

Apie likusią Europą — faktiškai apie jos didesnę dalį mes nieko 
neturime pasakyti, kadangi tuose didžiuliose plotuose nerandama jokio 
katalikų universiteto.

Afrika išvydo pirmąją instituciją, kuri vadinasi Katalikų Uni
versitetu, faktiškai per šį karą, iš tikrųjų ne anksčiau, negu praėjusią 
vasarą. Jis buvo atidarytas nei Capetown’e, nei Kaire, nei Alžyre, nei 
Lowrenęo Morques, bet Basutoland’e. Tatai yra Pijaus XII Katalikų 
Universitetas. Tegu jis ilgai gyvuoja ir žydi.

Šio straipsnio ribose vargu ar reikia kalbėti apie šiaurės ir pietų 
Amerikos universitetus, kadangi dėl karo jie materijaliai visai ne
nukentėjo. Brazilijoje taip pat kaip ir Basutoland’e karo metu buvo 
atidarytas naujas katalikų universitetas. Kaip ten bebūtų, abiejų Ame- 
rikų katalikiškieji universitetai sudaro per didelį objektą šiam straips
niui ir, galbūt, juos reikėtų palikti kitam kartui.

Didžiuliuose A ž i j o s ir- Australo Azijos plotuose tėra tik šeši kata
likų universitetai, būtent, vienas Artimuose Rytuose — Beirute, ir 
penki Tolimuose Rytuose: po du Kinijoje ir Filipinuose ir vienas Ja
ponijoje. Indija turi visą eilę kolegijų, visame kame prilygstančių 
universitetams, išskyrus universitetines teises; manyčiau, kad nė arti
miausioje ateityje negalima būtų tikėtis, kad toks universitetas atsi
rastų, kas beišeitų iš dabartinių derybų.

Sirijos Sv. Juozapo Universitetas Beirute karo pasėkoje yra pasi
keitęs iš pagrindų, kadangi Prancūzija pasitraukė iš šio krašto ir josios
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institucijos nebesinaudoja jos globa. Ar tatai išeis į blogą ar į gerą, 
galės parodyti tiktai ateitis. Studentai sudaro margą graikų, siriečių, 
egiptiečių, turkų, žydų ir katalikų rinkinį. Jo absolventai — gydytojai, 
teisininkai, dvasininkai ir inžinieriai išsisklaidę pa visus Artimuosius 
Rytus. Tas pats ir su šio universiteto leidiniais.

Kaip sekasi Tolimųjų Rytų universitetams. Visi jie yra buvę karo-- 
zonoje ir trys iš jų in partibus infidelium. Keista, kad trys pastarieji 
liko išsaugoti, o du esą katalikų žemėje, Filipinuose, sugriauti. Buvo 
galima laukti, kad po baisių miestų bombardavimų, turės nieko nelikti 
iš Japonijos — Yochi Daigaku, kaip katalikų univer. pastatų. Ta
čiau vieno vokiečių Tėvo Jėzuito, kuris jam vadovauja, laiške iš 1945 m. 
rugsėjo 3 d. sakoma: „Ypatinga Dievo malone nė vienas iš mūsų Tėvų 
čia nėra žuvęs ir universitetas kaipo visuma yra išlikęs, nors viena iš 
auditorijų yra visiškai sudegusi*ir kita — dalinai sugadinta . . . Visas 
universiteto kaimyninis plotas sudaro didelį griuvėsių lauką. Tai yra 
iš tikro malonios žinios, kadangi universitetas, kuris įkurtas 1912 m., 
po daugelio laimės svyravimų, pagaliau yra įsigijęs teises ir visišką 
pripažinimą ir, atrodo tikra, kad jis turės Japonijoje didžiausios 
reikšmės.

Iš dviejų katalikų universitetų Kinijoje, Peipinge (žinomas Fu- 
Yen vardu) buvo įkurtas 1925 m. Amerikos benediktinų, tačiau vėliau 
perėjo į Dievo Žodžio vienuolių rankas. Jis turi labai gražius pastatus 
ir jau prieš karą yra pasiekęs apie 1.000 įregistruotų studentų, iš kurių 
tačiau tik apie 200 buvo katalikai. L’Aurore (kiniškai Chen Tan ta 
Hsiano) yra gerokai senesnis, negu Fu Yen, ir labai mažom ir kukliom 
priemonėm įkurtas .1903 m. Jis yra Shanghajuje ir vedamas prancūzų 
Jėzuitų. Prieš kinų — japonų karą jis turėjo studentų ne tik iš Kinijos, 
bet taip pat iš Filipinų, Japonijos, Korėjos ir Rusijos. Jo gydytojų yra 
30-tyje kinų ligoninėse. Kas liečia buvusius jo studentus apskritai, 
maždaug priež 15 metų Paryžiaus svetimų kraštų Misijos Mans, de 
Gue’briąnt’o buvo taip įvertinta: „Per visą Kinijos ilgį ir plotį, jeigu 
jūs sutiksite jaunus žmonės, kurie yra Bažnyčios ir tėvynės pasidi
džiavimas, visi be išimties yra buvę Aurora Universiteto studentais.“ 
Karui besibaigiant Šanchajus pergyveno nuolatinius ir sunkius ameri
kiečių bombordavimus. Geriausieji L’Aurora pastatai buvo perimti ja
ponų, tačiau jie išliko nesunaikinti.

Be šių dviejų universitetų, yra garsi Zikawei observatorija prie 
Šanchajaus ir aukštasis pramonės ir prekybos Institutas Tientsin’e. Be 
to, trūkstant katalikų universitetų, labai reikšmingomis, ypač tose krašto 
vietose, kur atmosfera yra pagoniška, yra universitetiniai bendrabučiai. 
Toks bendrabutis yra Ricci Namai, kuriuos airių Jėzuitai sėkmingai 
veda jau daugelį metų. Visos šios aukšto mokslo institucijos, siekdamos . 
septyniolikto ir aštuoniolikto amžiaus, prisideda prie Kinijos misijonie- 
rių jėzuitų idealo pakelti Bažnyčios padėtį per kultūrinį prestižą. Bet 
ką tai reiškia tarp 59 Kinijos universitetų!
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Filipinų salos amžiais yra buvusios katalikiškos. Nuo amerikie
čių užėmimo ir jį sekusio protestantizmo, Bažnyčiai teko sunki kova 
tikėjimui išlaikyti, šioje kovoje abu jau seni šv. Tomo ir Ateneo uni
versitetai turėjo vadovaujamą vaidmenį. Pirmasis jų yra įkurtas 1611 m. 
dominikonų Maniloje, antrasis — taip pat Maniloje — įsteigtas 1859 m. 
jėzuitams grįžus į Filipinus. Atrodo, kad abiejų šių universitetų pastatai 
buvo sugriauti paskutiniame japonų gynimesi prieš amerikiečių armi
jos puolimą. Abu jie gražiai veikė prieš karą. Santo Tomas leido „Uni
tas“ — bendrą biuletenį ir atskirų fakultetų organą (angliškai). Egzem
pliorius, kurį mačiau (1936 m. rugpiūčio mėn.) turėjo 463 pusi. Ateneo 
buvo atstatytas, prieš keletą metų jį gaisrui daliniai sunaikinus. Telei
džia Dievas jiems pakilti iš griuvėsių ir vėl imtis didelio darbo.

Visų šių universitetų darbas yra labai pažymėtinas. Tačiau tėra 
tik pradžia. Būtinai turi būti katalikų un-tai Sibire, Indo - Kinijoje, ' 
Indonezijoje ir Australijoje. Dėl Indijos anksčiau esu pažymėjęs, kad 
universiteto įkūrimas gali sutikti kliūčių, tačiau viename straipsnyje 
„La Vie Intellectuelle“ 1933, H. C. E. Zacharius, žymus žydų konverti
tas, gyvenas Indijoje, nurodė, kad katalikai Indijoje turi 23 kolegijas 
ir- 6 Ceilone, bet visos_ šios kolegijos yra subordinuotos vienam ar 
kitam iš 18-kos nekatalikų universitetų, kurių visi, sąmoningai ar ne
sąmoningai, semiasi sau idėjas iš protestantiškų šaltinių. Katalikai, netgi 
negali tiesogiai mokyti tikybos savo kolegijose, o turi sekti kursus ir 
vartoti knygas, kurias joms nurodo atitinkami' universitetai. Žinoma 
tokia padėtis yra žalinga katalikiškam reikalui Indijoje.“ (Dr. C.M.)

---------------BYLOJANTI SĄŽINĖ 

Gal dar niekad istorijoj žmonija nebuvo taip pasirengusi 
duotis vedama. Kaip rašo žymusis britų diplomatas lordas Vansittar- 
tas, konservatorius anglikonas, gal net anoji gadynė, kada Kristus 
atėjo: į, šį pasaulį, nebuvo tokia klaiki kaip nūdienė. Gal net tada, žmo
nija taip visuotinai ir ilgesingai nemaldavo r or ate, c o ei i kaip 
dabar. Gal nė ant pirmųjų Betliejaus Chartos vykdytojų pečių ne
gulė tokia didžiulė atsakomybės našta kaip šiandien. Ir prieš jų akis 
gal nestovėjo tokios didingos pasaulio išganymo ir išgelbėjimo perspek
tyvos, kaip mūsų laikmečio apaštalams. Bet taip pat gal dar niekad 
milijonų lūkesčių apvylimas nežadėjo būti toks visuotinai katastrofiš
kas kaip mūsų laikais.

Bertrand Russell, socialistas ir agnostikas, nebetekąs tikėjimo i 
marksistinį žmogaus prigimties pakeitimą, savo viltis kreipia į k-rikš- 
čtoniškąjį žmonijos atnaujinimą ir išgelbėj-lmą. Milijo
nai „i! jį: panašių, šios gadynės privestų prie nevilties bedugnės, su. di-
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dėsniu kaip bet kada lūkesčiu ir pasitikėjimu žiūri į tuos, kurių apaštališkoji misija yra renovare faciem terra e.Kaipgi ruošiamasi atsakyti į tą visuotinį lūkestį. — Legi jonai šviesių žmonijos gelbėjimo misijos kovotojų, su širdim, drebančia prieš prometėjišką savo uždavinio didumą, savo protą ir valią stengiasi įstatyti į blaivaus metodingo rengimosi ir darbo kelią. Jie bando objektyviai nustatyti padėties diagnozę. Jie atvirai aiškinasi ligšiolinių savo pastangų klaidas ir trūkumus. Jie formuluoja būsimų lemtingųjų veiksmų sekmei būtinas prielaidas.M. de la Bedoyere „Catholic Herald“ (1948 I. 23) rašo: „XVIII am- ' žiuj Vakarų minties vadai išvedė griežtą liniją, skiriančią tai, kas medžiagiškai išmatuojama, nuo visa to, kas dvasiška. Nuo to meto mes visi daugiau ar mažiau įpratom laikyti savaime - suprantamu dalyku, kad asmeninės bei socialinės problemos turi būti sprendžiamos vien medžiaginio apskaičiavimo pagrindu . . . Taip kultūrą atskyrę nuo dvaisnės, antgamtinės, religinės tvarkos, mes pasidarėm bejėgiai prieš pasaulines problemas — ir priėjom katastrofos. Iš tikrųjų pasaulis, kaip įmanydamas stengiasi save pakelti — tempdamas aukštyn pats savo batų raiščius!„Atsisakydami praktiškai tikėti į dvasinę tvarką, mes užtvenkėm kanalus, kuriais sruvena dvasios jėga. Jeigu Vakarų pasaulis vėl galėtų melstis ir įsijungti į tą akordą, kuriuo reiškiasi maldos veikmė ir Dievo šventųjų dvasinė jėga, nebūtų neišpainiojama nė viena iš tų begalinių praktinių problemų, su kuriom šiandien grumiamės. Tada lyg burtininkui pamojus mes staiga praregėtume, apie kokias dvasines vertybes eina reikalas, kai kalbam apie Europos atstatymą, milijonų badavimą, Rytų Europos pavergimą, amerikiečių ir britų patogų ir sotų abejingumą. O jau mums kartą tat visuomeniškai suvokus, ne vien užregistravus tai kaip veiksnius, nusakomus tik ūkiniais bei politiniais terminais, — visi mūsų mastai ir visa mūsų elgsena visiškai pasikeistų.„Krikščioniškasis kelias^yra kurti kultūrą ir civilizaciją dvasiniais pagrindais taip, kad dvasinės vertybės persunktų visuomeninę akciją . ir ją įprasmintų. Tasai kelias nepadarė visų žmonių šventų, bet jis nusidėjėlius įgalino suprasti šventuosius ir tuo būdu, pasakytume, i š - vedė socialinę ribą jų nuodėmių veikmei. O šventuosius perstatydama kaip senus prietaringus mulkius arba kaip maža praktinės vertės teturinčius atokius romantikus, sąmoningai sugriaudama religinius visuomenės pagrindus ir geriausiu atveju tikėjimą traktuodama kaip nedaugelio priedinį užsiėmimą, modernioji civilizacija neteko galios įžiūrėti, apie ką žmogaus gyvenime iš tikrųjų eina reikalas.
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„Dėl to mes ir atsidūrėm prieš klaikiąją alternatyvą: greit susi- ' grąžinti dvasini požiūrį — arba žlugti.“Minimasis britų katalikų publicistas baigia: „Kaip tą atsigavimą {vykdyti — štai didysis mūsų laikų klausimas; tiesa pasakius, tai vienintelis tikras klausima s.“
Kryžiaus žygis ar atpirkimas. — Alexander Clifford, vienas iš žy- , miausių jaunosios kartos britų publicistų, tikįs anglikonas, teisingai konstatuoja ((„Daily Mail“), kad nūdienės pasaulio lūžtvės pagrinde glūdi -konfliktas tarp dinamiškojo komunistiškai marksistinio tikėjimo ir tarp krikščionybės, kuri, jo akimis, nebeturinti to entuzijastingo kovingumo, kurj ji parodė viduramžinių Kryžiaus žygių prieš islamą gadynėje. Ta pačia linkme galvodamas, mūsų jau minėtas prancūzų katalikų filosofas Franęois Mauriac siekia giliau, eidamas prie pačių problemos šaknų.S. m. sausio 16 d. kalbėdamas Briusely „Grandes Conferences Ca- tholiųues“, Mauriac Į krikščioniškojo pasaulio kovingumą, parodytą Kryžiaus žygių laikais, pažiūri kritiškomis akimis. Jis visiškai sutinka, kad dabartinis pasauli žudąs konfliktas „iš tikrųjų yra religinis karas“, tačiau pabrėžia, kad „Europos problema yra, atpirkimo proble'ina“. Dabartinis konfliktas yra „religinis karas, ir jeigu i ji (simaišys regimai nešvarūs žemiškieji interesai, tai turim atminti, kad jie sugriovė ir anų Kryžiaus žygių sėkmę.“ Ak gi tie Kryžiaus žygių vardu pridengti nešvarūs žemiškieji interesai ir mūsų tautą šimtmečiais atgrąsino nuo krikščionybės priėmimo!Sis pažinimas Vakarų katalikus verčia atsigrįžti į savo pačių sąžinę. „Aš pernelyg dažnai pastebiu, kad nekatalikams tiesiog siaubą varo jų regima katalikybės praktika katalikiškuose kraštuose,“ rašo vienas „Catholic Herald“ korespondentas. „Turiu prisipažinti, kad dau* geliu dalykų, kuriuos aš pats mačiau katalikiškuose kraštuose, aš tiesiog pasišlykštėjau.“ Ir jis baigia: „Kodėl katalikai nėra dažniau ir ryškiau už nekatalikus geresni, kokie jie kad turi būti.“Tokiu būdu šiandieninė pasaulio problema, kurios politinius reiškinius visi skaudžiai juntam, iš esmės būdama atpirkimo problema, x galutinėj sąskaitoj pasidaro visų katalikų ir kiekvieno kataliko sąžinės problema.Bene opiausia yra kolektyvinės katalikų sąžinės apyskaita, gal dėl to, kad, pirma, ją darant neišvengiamai iškyla pavojus netiksliai, subjektyviai nustatyti bei įvertinti katalikų kolektyvines nuodėmes visuomenei; antra, dar-labiau neišvengiama paliesti tūlo „žemiškuosius interesus“ bei ambicijas. Tačiau tą kad ir netobulą sąžinės apyskaitą bū-
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tina.-pasidaryti, kad tikresniu žingsniu galima būtų: toliau žengti i 
. krikššioniškąjį pasaulio išganymą.

Nemažesnis už garsųjį domininkonų pamokslininką ir religinį pu
blicistą tėvą Sertillanges plaka „veidmainišką, net kiek šarlatanišką 
krikščionybę“, kuri išgelbėjimo ieškančiam pasauliui užstoja vyzdį ir 
tikrąjį kelią. Jis to išgelbėjimo vardan reikalauja „tikrosios krikščiony
bės, . .. šaukiančios tylos, kurios nebūtų galima negirdėti“ („Rėvue de 
France et du monde“). Į jo balsą įsijungia prancūzų katalikų plejada, 
kuri su brutaliu atvirumu tiria savo šalies katalikų visuomeninio vei
kimo nuodėmes. „Par notre taute“ — „Per mūsų pačių kaltę“ — taip 
pavadintoj studijoj (kuri buvo paskelbta viename prancūzų, religiname 
žurnale) prof. Henri Guillemin prisipažįstą, kad patys katalikai labiau
siai kalti dėl dechristianizacijos. Savo naujoj studijoj „Histoire dės ca- 
tholiques franęais aux XIX siėcle“ prof. Guillemin imasi tyrinėti klaidas 
bei trūkumus, glūdėjusius praeitojo šimtmečio prancūzų katalikų poli
tiniame veikime, ir bando dokumentais įrodyti, kad pernelyg daugiui 
ano meto prancūzų katalikų politikos veikėjų tinka Toqueville žodžiai: 
„Jiems labiau patiko kova kaip pats reikalas, dėl kurio jie ko
vojo.“ Jis peikia tuos katalikų parlamentinės tribūnos kalbėtojus, apie 
kuriuos jau Lamartine rašė: „Jie įkopia į tribūną ir prapliumpa prana
šystėmis apie ateinantį žlugimą supuvusios vyriausybės, kurios nariai 
čia pat, smakrus parėmę, tų šūkavimų klauso. Po to jie nulipa atgal; 
ir tuo viskas pasibaigi a.“

Prof. Guillemin nupieštas vaizdas gana niūrus; jis gal net viena?- 
šalis, spalvos '’dažnai gal per tirštai užteptos. Albert Bėguin, tą studiją 
recenzuodamas „Une semaine dans le monde“ (1948. II. 7), nelabai nori 
sutikti su prof. Guillemin, kuris tiems XIX a. prancūzų katalikų poli
tikams „tepriskiria nusikalstamas mintis, suktas intencijas, sąmonin
gus smerktino veikimo motyvus“. Tą vienašalį prančuzų XIX šimt
mečio katalikybės paveikslą Bėguin imasi ištaisyti, pasirinkdamas ki
tą— ne pelitini — stebėjimo tašką: jis primena „La Salette, Lourdes . ., 
pasirodymą didžių šventųjų, Arso klebono, Teresėlės; dvasinį atsi
naujinimą, pasireiškusį tiek svarbiausiųjų ordinų teologuose, tiek 
pasauliniuose rašytojuose, Lėon Bloy, Claudel, Pėguy . . .“

Iš šito grįžimo prie pirmųjų dvasinių versmių Vakarų katali
kai laukia ir visuomeninės veiklos atsinaujinimo. Jie nedogmatizuoja 
katalikų politinio veikimo formų, kurios buvo įsipilietinuosios XIX 
šimtmečio antrojoj pusėj ir šio pradžioj: to meto katalikų politinės ko
vos neišvengė mutatis mutandis tų „žemiškojo intereso“ dulkių, kurios 
savo metu atėmė spindėjimą didžiajai Kryžiaus žygjų. idėjai. Į buvu
sias katalikų politinio reiškimosi formas žiūrėdamas kaip į, praeinamą
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kategoriją, „Catholic Herald" bendradarbis Andrew Boyle vienos Don 
Sturzo (italų krikščionių demokratų parti jos.kūrėjo) naujos knygos pro
ga rašo: „Pavyzdžiai įtaigoja mintį, kad krikščioniškosios demokratijos 
partijų pritaikomumas ir tikroji jėga yra menka. Šiandien, kada karo 
sukrėtimas ir ūkinis pakrikimas visuotines problemas parodo naujojoj 
ir itin baisioj šviesioj, tenka klausti, ar riboti katalikinių partijų me
todai bus pakankami su jomis dorotis. Beje, kur tokios partijos yra, 
paremkim jas. Bet nelaukim iš jų stebuklų. Stebuklus tepadarys — 
jeigu jų iš viso sulauksim — pastangos tų bevardžių katalikų, 
kurie spinduliuodami veiks savo artimiausią aplin
ką, savo bendradarbius ir kaimynus. Senasis kelias buvo paviršinis, 
politinis, kada partijos bilietas reiškė daugiau kaip kad jis reiškia da
bar. Naujasis kelias yra gelminis; jis nepripažįsta jokių (partinių) bi
lietų ir užtvarų (išskyrus komunistinius). Jis neša pilnutinį katalikiš
kąjį idealą į vienintelę sferą, kurioje jis gali būti realizuotas: į priva- 
čiąją, ne politinę sferą, Katalikinių partijų gadynė, atrodo, praeina, 
jeigu ji jau nėra praėjusi."

Pagrindinis katalikų frontas. — Kaip armijos, rengdamos! didelei 
strateginei ofenzyvai, pagrindines jėgas telkia užpakalinėse pozicijose, 
priešakiniam daliniams palikdamos pareinamo pobūdžio saugos uždavi
nius, taip ir krikščioniškoji pasaulio išgelbėjimo akcija savo žygį imasi 
pradėti nuo pačių savo jėgos šaltinių. Kitas „Catholic Herald" publi
cistas rašo:

„Mes, kaip piliečiai ir patrijotai, be abejo, ginsim politines, socia
lines ir ūkines institucijas, su kuriomis yra susijęs mūsų civilizacijos 
gyvenimas. Bet mums yra kitas, neapsakomai svarbus frontas, ku
riame mes turim koncentruotis ir kuris ilgainiui bus lemiamas: tai 
dvasinis frontas.

„Visiškai teisūs yra tie, kurie kritikuoja katalikus, jog jie daugiau 
smerkia komunizmą (ir jam tolygų piktą), negu pažiūri į savo są
žinę: ir stengiasi dorai' atlikti savo darbą. . . . Paimkim, pla
tesnį- požiūrį . . . Melskimės ir dirbkim, kad atsiverstume mes 
patys — ir tada visa grąžinsim į krikščionybės pilnatvę ir į regi
mąją, Dievo įsteigtą Bažnyčią ..."

Tada, įvykdžiusią savęs ir kitų atvertimą, kitaip spręsis ir šian
dien pasaulį kankinančios problemos. Tada žemiškiesims tų problemų 
sprendėjams kitokioj šviesoj pasirodys ir Europos atstatymas, ir pa
vergtųjų likimas, ir tremtinių dalia. O tie, kurie šiandien, nusiminę 
dėl nepataisomo žmogaus prigimties žemumo, beužsimoją sustabdyti 
pražūtin vedančią civilizacijos pažangą, išvys, kad Betliejaus- chartos 
tvarkoje toji pažanga darniai įsijungia į: žmonijos gerovės tarnybą.J.B.
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POPIEŽIAUS PAGERBIMAS a*

Kovo mėn. 18 d. Mūnchene, Konzertsaaleje, įvyko tarptautinis Po
piežiaus Pijaus XII devynerių vainikavimo sukaktuvių- minėjimas.

Tautiniams delegatams pavedus, jį surengė užsieniečių katalikų 
studentų sąjunga CATHUNITAS. Minėjime dalyvavo J. E. apašt. Vizi
tatorius Vokietijai ir Popiežiaus Misijos Šefas J. E. Vsk. Muench, Ba- 

'varijos ministeris Pirmininkas, daug aukštų valdininkų ir visų sep
tinių tautybių tautiniai delegatai ar jų atstovai.

„ Popiežiaus sveikinimo kalbas pasakė buv. ukrainiečių apastal. 
vizitatorius kun. N. Vojakovskis, studentų vardu Cathunitas Pirminin
kas Dr. A. Senyei, Cathunitas senjorato vardu prof. Tėvas T. Hollos 
ir vokiečių vardu Bavarų min. pirmininkas.

n DEKANŲ KONFERENCIJA

Konferencijoje dalyvavo: Jo Prakilnybė -Tautinis' Delegatas kan. 
F. Kapočius, Delegatūros bendradarbiai: kunigas St. Yla, kancleris 
kun. Aviža, kun. Šidlauskas, kun. Dr. Gutauskas, ir dekanai: kun. Da- 
bašinskas, kun. Starkus, kun. Kardauskas, kun. Petrėnas, kun. Spur- 
gis, kun. Dr. Endriūnas, kun. Paransevičius, kun. Gelažius ir kun. Ka
raliaus pavaduotojas kuri. Korsakas. Be to: Moksleivių Ateitininkų 
Dvasios Vadas kun. Patlaba, L.S.S. vyr. Dvasios Vadovas kun. Vaišnora 
ir Maldos Apaštalavimo Direktorius misijonierius Tėvas Bružikas.

Konferencijos pradžia. — Konferenciją (sausio 14 d.) pradeda J. 
Pr. kan. F. Kapočius. Atidarymo „žodyje jis pabrėžia, kad susirinkome 
apsvarstyti tremtinių dvasios reikalų. Konferencijos programa taip pa
rengta, kad gerb. Dekanai galėtų kuo daugiau patys išsitarti. Esame 
atsakingi prieš Dievą, tautą ir istoriją už gyvenamąjį momentą ir mūsų 
tautiečių sielos reikalus. Turime Dievo Apvaizdos uždėtą pareigą šiais 
sunkiais laikais išlaikyti nepažeistą mūsų tautiečių dvasią. Sveikina 
atvykusius Dekanus ir į Konferenciją atsilankiusį latvių Tautinį 
Delegatą.

Prakalba latvių Tautinis Delegatas Mons. Laurinovičs. Jis dėkoja 
už paramą, kurios iš lietuvių kunigų patiria ir latviai katalikai. Kovoje
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su modernine pagonybe latviai yra silpni ir todėl jaučia reikalo jung
tis prie lietuvių. Jis mato ir stebi kokį^didelį darbą dirba lietuviai 
kunigai žodžiu ir spauda. Lietuvių katalikiška spauda daro teigiamos 
(takos ir latviams katalikams. Iš lietuvių jie mokosi. Šiandie žmonės 
iš Bažnyčios daug reikalauja. Jie savo sunkenybėse dažnai stato klausi
mą, ką Bažnyčia daranti blogybėms pašalinti ar bent sulaikyti. Bažny
čia bus pajėgi atsispirti blogiui tik tada, kai vieni kitiems talkinin
kausime ir Bažnyčios skelbiamą meilę praktikoje įgyvendinsime. O 
Dievas gražias pastangas tikrai laimins. Ko iš širdies ir linki visiems 
Konferencijos dalyviams.

BENDROJI PASTORACIJA. — Referuoja kun. prof. Yla. Naujos 
tremties sąlygos pareikalavo naujų pastoracijos metodų ir naujo jų 
praktikai pritaikymo. Visa tai tenka sukurti, nes tremties sąlygos yra 
kitokios ,negu normaliais laikais tėvynėje. Šiam reikalui neturime nei 
praeities, nei literatūros. Nors tremties darbo laikas dar trumpas, visgi 
dėlto jau galime žvelgti į tremties pastoraciją iš tam tikros perspekty
vos ir jieškoti naujų kelių remiantis patirtimi. Šiandie jau tektų įver
tinti šiuos momentus pastoracijoje: a. kaip apibūdinti tremtinių psicho
logijos kompleksą (prisitaikymai etc.), b. kiek stovyklos gyvenimas 
keičia žmonių galvoseną, c. kokios yra stovyklos gyventojų tipiškos ydos 
ir blogybės, d. kiek religinis gyvenimas yra gilus, nuoširdus, sąmonin
gas, e. kaip pagiltinti religinius nusiteikimus. Specialiai apsvarstę tini 
klausimai: krikščioniškos artimo meilės ugdymas, liturginio gyvenimo 
suderinimas ir suvienodinimas, giesmių sutvarkymas, panaudojimas 
bažnytinių metų ir tautinio gyvenimo įvykių krikščionškajam gyveni
mui pagilinti.

Platus pastoracijos klausimas skaidomas dalimis:

šeimų klausimas. Konstatuojama, kad emigracija į Angliją, Kanadą 
ir kitas šalis dalį šeimų vėl suardė. Taigi susimetimams progų vėl at
sirado. Tačiau iš pranešimų susidaro vaizdas, kad nelegalių šeimų skai
čius nedidėja. Yra faktų, kad žmonės naujodasi vokiečių metrikacija, 
neturėdami tam teisės. Kunigai apie tai žino, bet jiems nepatogu to
kius faktus pranešinėti vokiečių įstaigoms. Iš anglų zonos dekanų pra
nešimų matyti, kad tenai yra vietų, kur okupacinė valdžia neigiamai 
žiūri į nelegaliai gyvenančius.

Po gausių šiuo klausimu išsitarimų prieita išvados: stovyklų ka
pelionai turėtų patiekti Dekanams ir Delegatūrai smulkią statistiką 
apie nelegalėje santuokoje gyvenančius, galinčius ir negalinčius susi
tvarkyti.

Kun. prof. Šidlauskas siūlo pasinaudoti. Delegatūros instrukcija ir 
netrukus iš'spaudos išeinančia J. E. vysk. Brizgio brošiūra apie mote
rystę. Sutariama, kad reikalinga tikintiesiems išleisti kelių punktų 
skelbimą apie krikščioniškos santuokos nuostatus! Dekanai prašo De- 
legatūrą išleisti kunigams specialią instrukciją apie moterysčių tvar
kymą tremtyje. Dekanai 'pageidauja, kad stovyklų kapelionai tikintie
siems plačiai išaiškintų kanoniškas pasėkas civiliškai susituokusiems.
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Be to, Dekaniį Konferencija kreipiasi j L. T. B. vyriausius organus 
prašydama, kad jie iš savo pusės darytų žygių, kad' lietuviškos, šeimos 
tautiniu atžvilgiu būtų vientisos 'ir tvarkingos.

Girtavimas. Konstatuota, kad girtavimui sąlygos yra sumažėjusios, 
bet palinkimas girtauti nemažėja: kas turi išteklių, tie nesiliauja. Nu
sistatyta? veikti j stovyklų vadovybes, kad jos dėtų pastangų užkirsti 
kelią svaigalų gaminimui j ir pardavinėjimui stovyklose, o iš viešų po
būvių, švenčių vartojimas būtų visai išjungtas.

Sulaikyti jaunimą nuo demoralizacijos reiškinių ir įtakos daugiau
sia gali mokyklų vadovybės. Konstatuota džiugus faktas, kad jos savo 
uždavinį atlieka tinkamai.

Nusiskundžiama, kad jaunimo pasilinksminimuose jau nebelieka 
nieko lietuviško, tautiško. Pageidauta priminti Švietimo Vadovybei šį 
reikalą ir raginti moksleivių organizacijas, kad jos per savo narius 
gaivintų jaunimo pasilinksminimuose tautinius žaidimus bei šokius.

Konstatuota, kad santykiai su vokiečių įstaigomis yra korektiški, 
su vokiečių dvasininkais geri ir todėl toliau palaikytini Nutarta: pa
reikšti vokiečių vyskupų Konferencijai padėką už prielankumą patirtą 
iš vokiečių dvasininkų pusės.

Iš pranešimų gaunasi vaizdas, kad bažnyčios lankymas tremtyje yra 
gausenis, negu Lietuvoje. Tačiau nusiskundžiama, kad iki šiol vis tik 
nepajėgta mūsų žmonių įsąmoninti šventadienio pareigos atlikimo. Tai 
yra vienas iš didžiausių šių dienų uždavinių.

Iškelta mintis, kad rekolekcijoms vedėjus stovyklų kapelionai iš 
anksto pasikviečia, kad jie galėtų tinkamai pasirengti. Pageidauta, kad 
rekolekcijų tvarkoje nebūtų vien tik pamokslai, bet ir kitos praktikos: 
sąžinės sąskaita ir pan. Rengtinos ir palaikytinos uždaros rekolekcijos 
ypač jaunimui ir inteligentams. Kur ir kada tokios rekolekcijos gali
ma atlikti, painformuos T. Bružikas.

Brolijos. Iš prganešimų paaiškėjo, kad iš brolijų geriausiai vei
kia Gyvasis Rožančius ir Maldos Apaštalavimas. Paskutinis yra tvar
kytinas pagal paskutinę T. Bružiko instrukciją. Kitos Brolijos menkai 
reiškiasi, pvz. tretininkai dėl centrinės vadovybės nebuvimo. Tačiau 
brolijos yra palaikytinos, nes jos pagyvina religines praktikas ir dva
sinį gyvenimą.

Neneigiant svarbos pasikeisti ir pasikviesti svetimų, kunigų išpa.- 
žintims klausyti, žmonės yra.ragintini atlikinėti religines praktikas pas 
savuosius kunigus.

Dekanai iškėlė naudą, kurios turėjo iš pernai metais- gautų pasto
racinių instrukcijų. Daugelis pageidauja, kad Delegatūra ir toliau- pa
našias instrukcijas siuntinėtų. Keliama mintis, kad ir pernai gautosios 
nenustoja savo aktualimo ir galit būti- visuomet panaudotos kaip med
žiaga. Kun. prof. Yla prašo Dekanų paveikti kapelionus, kad jie.Dėle- 
gatūrai pranešinėtų įvairių švenčių praveidimą ir- vaisius.
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Religinės praktikos. Iš Dekanų pranešimų matyti, kad mėnesinės 
komunijos ne visur praktikuojamos atskirai vyrams, moterims, jauni
mui. Tai ypač sunkiai įgyvendinama mažose stovyklose. Tokiose stovy
klose daugiau turi pasisekimo bendra visų mėnesinė komunija. Veik 
visur gražių vaisių duoda pirmųjų mėnesio penktadienių praktika. Kai 
kur turi pasisekimo vakarinės pamaldos prieš pirmuosius mėn. penkta
dienius, sekmadienius ir šventes. Jos palaikytinos ir platintinos. Palie
kant laisvę pamaldas tvarkyti pagal vietos sąlygas, vistik visur prakti
kuotina pirmųjų mėn. penktadienių ir pirmųjų mėn. sekmadienių ypa
tingos pamaldos su bendra tikinčiųjų šv. Komunija.

Pridedamųjų pamaldų suvienodinimui nutarta visur daryti „Asper- 
ges“ Suplikacijas, maldą už Tėvynę (iš kun. Ylos maldaknygės) ir pa
laiminimą Svč. Sakramnetu.

Iškelta nusikundimų, kad kun. Senkaus išleistame giesmynėlyje 
giesmių tekstai yra nevykę, senoviški. Kai kur stovyklų kapelionai 
giesmių tekstus yra taisę savo nuožiūra. Gaunasi nevienodumas. De
kanai pageidauja, kad Delegatūra imtųsi iniciatcyvos išleisti pataisytą 
visiems privalomą giesmyną.

DISCIPLINARINIAI DALYKAI — referuoja kun. prof. Sidlauskas. 
Iškelia disciplinarinius nenormalumus ir siūlo priemones jiems taisyti.

Dekanams gausiai įvairiais klausimais išsitarus,•prieinama šių iš
vadų: z

a. Dėl 3-men. apyskaitų, Delegatūra prašoma išsiuntinėti specia- 
linę anketą, su reikiamais klausimais, į kuriuos atsakant lengviau ir 
tiksliau būtų galima suteikti reikiamas žinias Delegatūrai.

b. Pakartotinai pabrėžiama, kad metrikų pakaitalus sudarinėja tik 
Delegatūra, o ne stovyklų kapelionai. Metrikų ištraukos duodamos ori
ginalo (lietuvių) kalba. Nutarta, kad iš taksos už metrikų pakaitalus 
Delegatūrai, stovyklų kapelionai gali pasilaikyti sau už darbą 20%.

c. Kunigų skyrimo ir kilnojimo reikalu pageidautina, kad Delega
tūra griežčiau vykdytų skyrimą ir perkėlimą ypač tų kunigų, kurie 
neturi jokių pareigų. Dekanai pasižada Delegatūros patvarkymus pa
dėti įgyvendinti. Reiškiama papeikimas tiems kunigams, kurie išvyksta 
į užsienius nieko apie tai nepranešę Delegatūrai. Tokiems kunigams, 
savo valia išvykstantiems, neduotini jokie 'rekomendaciniai raštai.

JAUNIMO REIKALAI. — Referuoja kun. Dr. Gutauskas. Švietimo 
vadovybės surinktais daviniais turime 76 vaikų darželius su 120 auklė
tojų ir 2513 vaikų; 88 pradžios mokyklas su 353 mokytojais ir 4151 
mokiniu; 25 gimnazijas ir 15 progimnazijų su 730 mokytojų. Viso mo
kinių yra 9825.‘ Iš jų išaugs ir pašaukimai ir katalikiškasis elitas, nes 
tėvynėje likusiųjų ateitis labai liūdna. Dekanai turėtų atkreipti dėmesį 
į kunigų lankymą vaikų darželių ir tikrinimą, ar ten turi vietos reli
ginis auklėjimas. Be to Dekanai turėtų uoliai prižiūrėti tikybos dėstymą 
pradžios mokyklose. Sąlygos šiandie yra patogios. Didelio dėmesio
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reiktų kreipti į vaikų parengimą sakramentinei praktikai. Šioje srityje 
ieškotina naujų kelių. Vien katekizmo pakartojimo neužtenka. Bendrai 
reiktų daug dėmesio kreipti į kunigų darbą su jaunimu ir vaikais.

Iš daugelyje gimnazijų pravestų anketų, paaiškėjo, kad moksleivių 
tarpe visiškų ateistų nėra. 80% moksleivių atlieka mėnesinę religinę 
praktiką. Taigi medžiaga labai dėkinga. Ji palaikytina ir išnaudotma 
religiniam gyvenimui stiprinti. '

Iš atskirų pranešimų paaiškėjo, kad kai kur gimnazijose patys ka
pelionai sumažina ar net visai apleidinėja tikybos pamokas. Kai kur 
nedaromos moksleiviams atsikros pamaldos. Patys moksleiviai pagei
dauja gilesnio ir praktiškesnio religijos dėstymo.

Pasigendama gimnazijoms tikybai dėstyti vadovėlių. Kun. prof. 
Yla painformuoja, kad vadovėlių dalis jau išleista, kiti leidžiami — 
taip, kad rjetrukus šios spragos nesijaus.

Pageidauta, kad Dekanai uoliau prižiūrėtų kapelionų darbą mo
kyklose.

Išsikalbėjus klierikų auklėjimo reikalu ir pabrėžus to auklėjimo 
nenormalumus Eichstetto seminarijoje, nutarta dėti visas pastangas 

'•» pašaukimams ugdyti. Dekanai pageidauja, kad, nugalėjus visas kliū
tis, Eichstetto senfinarijoje lietuviams klierikams būtų paskirtas dva
sios tėvas.

Ateitininkų moksleivių veiklos pranešimą daro jų dvasios va
das kun. Patlaba. Organizacinė fazė jau baigta. Dvasinis gyvenimas yra 
gilus, veikimas gyvas. Trūksta tik vadų iš vyresniųjų.

Skautų reikalai. Praneša kun. Vaišnora. Pati organizacija stovi 
ant aiškaus krikščioniško pagrindo. Narių turi apie 5500. lų negalima 
palikti be dvasinės globos. Neaiškumų periodas jau yra praėjęs. Rė
mai dvasios vadovų veikimui yrą sudaryti. Darbas su skautais yra 
kunigų pastoracinė pareiga. Dvasios vadai neturi laukti, kad juos i 
darbą kviestų, bet patys religiniam-moraliniam auklėjimui turi imtis 
iniciatyvos ir vadovauti. Tai jų pareiga, ne tik teisė. Prancūzijoje 
skautų sąskrydis daug kam atvėrė akis ir įtikino, kad visur pasaulyje 
panašiai veikiama, kaip šiandie pas mus. Pirmijos vadovybe galima 
pasitikėti ir pasidžiaugti. 1948 metai yra skautų Sąjungai jubiliejiniai 
— tai veiklos ir įsisąmoninimo metai. Dvasios atsinaujinimas turi vykti 
per religiją. Santykiai su ateitininkais buvo išlyginti<Dėkanai yra pra
šomi žiūrėti į skautų dvasios vadovų darbą, kaip į savosios pastoraci
jos dalj. Jie turėtų dv. vadovų darbą kontroliuoti, paremti, paraginti. 
Vykstant stovyklų ir kunigų kilnojimui, atsitinka, kad tuntai netenka 
dvasios vadovų. Dekanai yra prašomi pranešinėti Delegatūrai ar vyr. 
Dvasios Vadovui, kur tuntuose trūksta dvasios vadovų. Skautų Sąjungos- 
vadovybė daro visa, kad religiniam-moraliniam auklėjimui susidarytų 
palankios sąlygos.
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•Diskusijų metu dek. Dabašinskas ragina paremti skautų darbą. Kun. 
Patlaba: daugelis kunigų nesiorientuoja darbe su skautais. Reikia juos 
Įvesti.

Kitos jaunimo o'rganizacijos. Praneša kun. Patlaba. Tiu
bingene „šviesininkų“ yra tiek pat, kaip ir ateitininkų. „Kudirkiečių“ 
oficialiai dar negirdėti. T. Bfužikas praneša, kad Erlangene „šviesinin- 
kai“ baikotavo misijas.

„CARITAS“. — Referuoja kun. kancl. Aviža. Sudaryta prie K. A^ 
Caritas vadovybė. Jos tikslas imtis krikščioniško darbo artimo meilės 
srityje. Darbas šioje srityje darosi vis aktualesnis. Perskaito statuto 
projektą. „Caritas“ jeina į Kat. Akcijos sąstatą. Stovyklose steigtini 
branduoliai.

Tėv. Bružikas klausia, kokie bus „Caritas“ santykiai su L. R. K. 
Atsakoma: „Caritas“ rūpinasi ne tik materialine, bet ir moraline para
ma, ypač katalikams. Dek. Starkus siūlo, kad „Caritas“ rinktų žinias 
apie reikalingus paramos ir jas pateiktų L. R. K. Kun. Dr. Gutauskas 
pabrėžia, kad „Caritas“ turi imtis praktiškų artimo meilės darbų, indi
vidualiai padedant tos pagalbos reikalingiems.

KATALIKIŠKA AKCIJA. Refereuoja kun. prof. Yla. Pirmiausia 
praneša, kas daroma K. ,A. centre. Stovyklose sudaryti atatinkami 
branduoliai. Reikia pasidžiaugti Studijų Centro veikla. Darbas tenka 
išplėsti periferijose. Centras daug vilčių deda j kunigus. Planuojama 
pasiųsti skrajojančių paskaitininkų, kurie gilintų pasaulėžiūros klausi
mus. Dekanai turėtų sudaryti tokių paskaitininkų būrelius dekanatuose.

Diskusijose dek. Spurgis: Žmonės šiandie gyvena kitomis nuotaiko
mis ir todėl K A. darbu nelabai domisi. Yra pasilikę atsiminimai iš 
Lietuvos ir daugelis nenusikrato tos minties, kad K A. yra surišta su 
partine veikla. Kai kur K. A. atsikūrimas sutiktas šaltai tuo pretekstu, 
kad skaldomos katalikų jėgos. Šias abejones turėtų išsklaidyti paskaiti
ninkai pasauliečiai. Dek. Endriūnas pageidauja, kad paskaitininkai tu
rėtų būti ne kunigai, o pasauliečiai. T. Bružikas: K. A. veikimo ne
reiktų atidėti ,nes vargui didėjant, didėja ir K A. reikalingumas. Ypa
čiai jo šaką „Caritas“ šiandie tini plačią dirvą. Žmonėms reiktų išai
škinti, kad K. A. darbas nėra politinis, bet bažnytinis, krikščioniškas. 
K A. darbas jungtinas su Maldos Apaštalavimu, kiuris palaiko ir at
naujina dvasią.

SPAUDOS REIKALAI. — Referuoja prof. Yla. Spauda yra dėkinga 
apaštalavimo sritis. Religinės spaudos padėtis gerėja: 1945 m. iš 91 lei
dinio religinio, turinio buvo 10 %, 1946 m. — 14 % 1947 m. per 10 mėn. 
— 18%. Mokyklos tikybos vadovėliais beveik aprūpintos. Nors leidinių 
turime nemaža, bet jų turiniu pasidžiaugti negalime. Pasitenkinama 
senų dalykų perspausdinimu. Galintieji kurti, rašyti, neturi sąlygų šiam 
darbui. Delegatūrai iki šiol nepavyko suorganizuoti grynai katalikiškos 
leidyklos (neskaitant „Lux“). Specialistų neturėjimas neleidžia pateikti 
žinių iš lietuvių katalikų gyvenimo užsieniui.
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Dek. Spurgis: Pageidautina viena gera maldaknygė visiems. Paaiš
kinama, kad „Lux“ leidykla leidžia didelę kan. Bartkaus parengtą mal
daknygę, kurios pagrindu paimta kan. Sabaliausko „Šlovinkim Vieš
patį“. Kun. prof. Ylos praplėsta maldaknygė būtų reikalinga jaunimui 
ir daugelis dekanų pareiškė pageidavimą, kad tokia maldaknygė būtų 
išleista viena visam jaunuimui. x

EMIGRACIJOS REIKALAI. Sį klausimą referuoja kiyi. prof. Sid- 
lauskas. Kas liečia bendrą tremtinių masę, emigracijos problema šiandie 
yra aktualiausia, bet labai sunkiai sprendžiama. Vadovaujamieji or
ganai turi šiam klausimui gyvinti specialias komisijas, informuoja 
spaudą. Bendrai galima pasakyti, kad emigracija labai sunkiai juda ir 
tai mums nepalankia prasme. Iki šiolei nėra emigracijai pravesti .nei 
atatinkamo centro nei finansų. Kliūtys susidaro dėl emigracijos pro
blemą sprendžiančiųjų egoistinių tikslų. Prieš emigracijos problemą 
mes esame bejėgiai. Vatikano Emigracijos Biuras, nors įsteigtas, bet iki 
šiolei konkrečių žygių nepadarė. Jis lieka tik patariamuoju organu, su 
kurio balsu nevisuomet skaitomasi. •

Kas liečia kunigų emigraciją — daryta žygių kad kunigai galėtų 
vykti į Angliją drauge su darbininkais, bet susidurta su Anglijos Darbo 
Ministerijos nenoru įsileisti kunigus, nes jos manymu dvasinius lietu
vių reikalus gali pilnai aptrauti anglai kunigai. Smulkiai painformuo
jama, ką Delegatūra yra padariusi mūsų emigracijos reikalų spren
dime. Keliolika kunigų jau emigravo į U.S.A., 3 į Angliją, 3 į Kanadą, 
bet tai yra individuali emigracija. Bendrai ateityje kunigų emigracijai 
šviesių perespektyvų nėra. Atskiri kraštai priešinasi kunigus priimti, 
nes bijoma, kad kunigai palaikysią tautinę dvasią ir kliudysią emi
grantams įsilieti“-į to krašto gyvenimą. Buvo atsiklausta kunigų dėl 
emigracijos planų individualiai. Absoliutinė dauguma pasisakė pasiryžę 
vykti ten, kur buš reikalo. Manoma kreiptis į Apaštalų Sostą prašant 
rūpintis -kunigų emigracijos reikalais.

Iškeltas reikalas atatinkamos literatūros, kuri emigrantams būtų 
galima įduoti į rankas drauge su Naujuoju Testamentu ir maldaknyge. 
Dekanai prašomi dažniau informuoti Delegatūrą emigracijos reikalu, 
ypač iškeliant negeroves, kurios reiškiasi dabartinėse emigracijos sąly
gose.

Nutarta: Kunigai lieka Vokietijoje tol, kol čia yra tautiečiai. Emi
gruojant diclesniam tautiečių skaičiui, stengtis emigruoti drauge su jais. 
Nepageidautina, kad kunigai paliktų savo darbovietes, nesusitarę su. 
Delegatūra.

Bėgamieji reikalai. Kun. Endriunas: Kai-kur kunigų me
džiaginė būklė yra gana sunki, daugelis neturi reikalingų drabužių. 
Bažnyčioms trūksta liturginių rūbų ir kitų reikmenų. Ar tikimasi 
gauti kokios nors paramos? Atsako kun. kancl. Aviža: Dalegatūra rū
pinasi šiuo reikalu ir yra vilties gautl.paramos iš Amerikos stipendijų 
formoje.
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Iškeltas džiugus reiškinys, kad, gyvenimo "Sąlygoms sunkėjant, gi
mimu skaičius stovyklose nemažėja. Vaikų mirtingumas labai mažas.

Rezoliucijos. Be aukščiau minėtų nutarimų, perskaityta svei
kinimo tekstai: Jo Šventenybei pop. Pijui XII, Apaštališkajam Vizi
tatoriui Jo Ekscelencijai vysk. Muench, Vokietijos Vyskupų Konfe
rencijai Fuldoje, Lietuvos vyskupams esantiems tremtyje. Juos priė
mus, Konferencija baigiama (sausio 15 d. vakarė).

DELEGATŪRA

Misijos, Centre š. m. vasario 13 d. lankėsi Jo Pr. Kan. F. Kapočius 
ir kun. prof. A. Šidlauskas. Įteikta J. E. Vysk. Miienchui paskutinis 
metų ketvirčio pranešimas iš Tautinio Lietuvių Delegato veiklos, išsi
aiškinta bėgamieji reikalai. Patirta, kad Šv. Sostas šiuo metu skiria 
ypatingo dėmesio Popiežiaus Misijos Vokietijoje veiklai ir stengiasi 
stiprinti jos tautinių padalinių organizaciją.

— Misijos centras praneša, kad atskirų tautybių asmenys ar insti
tucijos kreiptųsi į Šv. Sostą ne tiesiogiai, bet per savus Tautinius Dele- 
gąjus. Rašte iš pr. m. rugpjūčio 14 d. rašoma: „Tremtinių, lygiai kaip 
ir jų pagalbinių institucijų interesuose yra, kad ne atskiri kunigai ar 
Įgaliotiniai kreiptųsi j Romą betarpiškai, bet visi šie reikalai centriškai 
per Tautinius Delegatus būtų įteikiami atitinkamoms žinyboms.“

Latvių Vyskupai J. E. Juozapas Rancans ir J. E. Antanas Urbšs 
š. m. vasario 9 dieną aplankė Kan. Kapočiaus įstaigą. Vyskupą Urbšą 
lydėjo jo sekretorius mons. Navickas. Aukštieji svečiai domėjosi lie
tuvių religine veikla bendrai ir lietuvių delegatūros darbais.

Mr. Hugh Toomey, Stuttgarto NCWČ įstaigos vedėjas, ir Cath- 
rin Christie š. m. sausio 25 d. buvo sutuokti Kan. F. Kapočiaus lietuvių 
delegatūros koplyčioje. Iškilmėse ir vaišėse dalyvavo vyriausias NCWC 
direktorius amerikiečių zonai Rev. St. Bernas, Stuttgarto ir Muencheno 
NCWV įstaigų atstovai, amerikiečių armijos kapelionas kun. K. Jen- 
kus, armėnų katalikų kunigas Michel Akian.

Plakatas šeimos reikalu. — Vasario fnėn. Delegatūra, dekctnų konfe- 
ferencijos pageidavimu, išleido šio' turinio plakatą, skirtą stovykloms, 
šeimos reikalu: Lietuvi! Būdamas pašauktas santuokiniam gyveni
mui, Tu privalai nevengt sukurti lietuvišką katalikišką šeimą. Tavo, 
kaip kataliko, santuoka tėra tikra ir teisėta tik tuomet, kai susituoki 
bažnytiškai. Santuoka yra šventas dalykas — sakramentas; vien tik 
civilinė santuoka Bažnyčios laikoma konkubinatu. Gyvendamas neti
kroj santuokoj — be Bažnyčios palaiminimo — Tu užsitrauki bažny
tines bausnes: negali eiti šv. sakramentų, būti krikšto tėvu-motina, 
eiti kitų bažnytinių pareigų; miręs, nesusitaikęs sū Bažnyčia, negali būt 
katalikiškai palaidotas. Mišrią santuoką sudaryti Bažnyčia Tau nepa
taria. Ruošdamasis šeimos gyvenimui, turi gerai apsigalvoti; šeimos 
tėvo ir motinos pareigos yra didžiai atsakingos ir joms privalai iš anksto
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ruoštis. Apsisprendęs kurti katalikišką šeimą, pirmiausia kreipkis į savo 
kleboną ir su juo tą reikalą apsvarstyk! Gyvendamas santuokoj, Tu 
esi saistomas katalikiškos dorovės principų; juos turi pažinti ir jų lai
kytis. Laužydamas santuokos’ ištikimybę, Tu nusikalsti ne tik morališ
kai, bet griauni savo, kitų ir mūsų tautos gerovę. Kur Tu būtum ir ką 
veiktum, nepamiršk esąs Lietuvis Katalikas!

L. K. KUNIGŲ SĄJUNGA '
Įteisinimas. — Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjunga 1945 m. buvo 

įregistruota Jo Eminencijos Kardinolo Faulhaberio kurijoje, o 1948 
m. sausio mėn. formaliai leista, ir registruota karinės amerikiečių ir 
civilinės Bavarijos valdžių.

Ryšiai su kitomis kunigų organizacijomis. — Tarptautinis Katalikų 
Kunigų Sekretorijatas veikia Italijoj (Genujoj). Beveik kiekvienas ka
talikiškas kraštas turi savas vietines Katal. Kunigų Sąjungas. Liet 
Kunigų Sąjunga, registruota Tarptautiniaiųę Kunigų Sekretoriajate, į 
artimus ryšius yra suėjusi su prancūzų kunigų Karo Invalidų Sąjunga 
(DRAC) ir Bayrischen Klerusverband.

Skyriai. — LKKS-gos skyriai, be Vokietijos, dar yra įsisteigę Itali
joj (Romoj) ir Austrijoj (Innsbrucke). Romoj skyriui vadovauja kun. 
Vyt. Balčiūnas ir Innsbrucke — kun. Kl. Razminas.

Prel. šaulys — Sąjungos garbės pirmininkas, gyvenąs šiuo metu 
Šveicarijoje, gyvai domisi s-gos veikla, palaiko nuolatinius ryšius su 
valdyba ir materialiai paremia s-gos darbus.

Spaudos darbai. — Jau treti metai S-ga leidžia religinės kultūros 
laikraštį „Naujasis Gyvenimas“ (redaguoja kun. Vyt. Bagdonavičius) ir 
antri metai kunigams pamokslų sąsiuvinius „Vox Temporis“ (išleista 
aštuoni sąs., redaguoja kun. Vyt. Pikturna). Prieš du metus atspausta 
„Excerpta ex Rituale Romano,’.

Pašalpos. — Sergantiems arba fiziškai nusilpusiems kunigams (to
kių S-goje registruota 35) Centro Valdybos gauta 30 paketų iš NęwC 
centrinės įstaigos amerikiečių zonoje ir jie paskirstyti reikalingiesiems. 
Keletą kunigų S-gos Valdyba yra sušelpusi pinigais, gautais iš nario 
mokesčio ir aukų.

Būstynė. — Liet. Katalikų Kunigų S-gos būstynė randasi: (13b) 
Muenchen 27, Lamontstr. 21. Visus S-gos reikalus veda vicepirmininkas 
kun. Vyt. Pikturna.

LIETUVIAI JĖZUITAI
'.Vokietijoje šiuo metu randasi šie lietuviai jėzuitai: Tėvai Jonas 

Bružikas, Vaclovas Gutauskas, Jonas Raibužis, Petras Daugintis, Sta
sys Gaidelis, Donatas šlapšys; klierikai, studijuoją Pullache prie 
Muencheno: Povilas Rabikauskas, Jonas Giedrys, Anicetas Tamošaitis 
(Schwarzwalde), Vytautas Juodeika; brolių: Petras Kleinotas. •
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Tėv. Bružikas, po sėkmingai pavykusios gerklės stygų operacijos, 
vėl pradėjo vesti misijas lietuvių stovyklose. Nuo 1947 m. spalių mė
nesio iki dabar jis aplankė: Muehldorf, Dillingen, Erlangen, Landshut, 
Hanau, Schw. Gmuend stovyklas.

Tėv. Gutauskas pr. m. pabaigoj pirmą katrą tremtyje pravedė liė- 
vaitėms vienuolėms rekolekcijas Alttoetinge, šios gavėnios metu keletą 
rekolekcijų pravedė studentams ir moksleiviams.

Tėv. Daugintis šių metų gavėnioje vedė rekolekcijas Beureuthe, Bad 
Werishofene ir mokiniams Uchtėje.

Prancūzijoj šiuo metu lietuvių pastoracijoje dirba Tėvai Jonas Ku
bilius ir Antanas Liuima (abu Paryžiuje). Belgijoj religiniais lie
tuvių darbininkų reikalais, be kitų, rūpinasi Tėv. Jonas Aranauskas, 
Olandijoj gilina mokslus Tėv. Kazimieras Pečkys.

.Amerikoje iš Lietuvos provincijos yra nuvykę Tėvai: Juozas 
Venckus, Juozas Beleckas (abu dirba Scrantono katal. universitete), 
Jonas Kydikas (misijanoriauja), Jonas Borevičius (lietuvių pastorači- 
joje), Pranas Liuima (studijuoja) ir klierikai Jonas Sukackas ir Stasys 
Riukas (studijuoja). Bostono Jėzuitų provincijoje yra šie amerikie
čiai lietuviai Tėvai: Pranas Aukštikalnis (vadovauja Maldos Apašta
lavimui lietuvių parapijose), Antanas Mešlis (redaguoja „Žvaigždę“), 
Jaskevičius, Jakimavičius ir Jumontas. Chicagos provincijoje yra 
amerikiečiai lietuviai Tėvai Petraičiai (du broliai), Montvilas ir Jan- 
čauskas; visi jie dirba kaip profesoriai ordeno kolegijose. Missouri 
provincijos Tėv. Valasinas yra fizikos fakulteto dekanas, šiaip jau ži
nomas kaip įvairių mašinų išradėjas. New Orleans provincijos Tė
vas Gasiūnas taip pat profesoriauja. New Yorko ir Maryland o 
provincijos turi po vieną lietuvį broliuką.

Afrikoje — Pietų Rodezijoje dar iš prieškarinių laikų dirba misi
jose du lietuviai jėzuitai broliai (iš Lietuvos provincijos): Stasys Tam- 
kvaitis ir Mykolas Andriejauskas.

LIETUVIAI DOMININKONAI

Lietuvos provincijos domininkonai šiuo metu yra išblaškyti po įvai
rius kraštus: Provincijolas dr. Bonaventūra Pauliukas yra seselių nuo- 
dėmklausis Marino — Romoj. Tėv. Tomas Žiūraitis dirba lietuvių pasto
racijoje Austrijoj ir ruošia dizertaciją prie Salzburgo Teologijos Fakul
teto. Tėv.* Albertas Rutkauskas yra pastoracijos darbe Hanau lietuvių 
stovykloje. Tėv. Dominykas Grigaitis likęs Lietuvoje. Tėv. Raimundas 
Kmita kapelionauja vienoje lietuvių stovykloje Italijoj ir talkininkauja 
Leoninos-Sumos leidinio paruošime prie Angelicumo universiteto. Tėv. 
Benediktas Lileika po primicijų mirė džiova 1947 m. Italijoj.

Kitų provincijų vienuolynuose yra dar šie lietuviai: Amerikoje 
Providence College profesoriauja, ilgesnį laiką buvęs Lietuvoje ameri
kietis Tėv. Kazimieras Žvirblis, Tėv. Emanuelis Yonkus dėl pablogė-
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' jusios sveikatos randasi New Yorko vienuolyne; pasižymėjęs gabumais 
Ant. Jurgelaitis gilina studijas Limoje, Pietų Amerikoje; vienintelis 
Anglijos lietuviu domininkonas Tėv. Kazimieras Casas žibo metu yra 
vienuolyno prijotas Woodchestery (Anglijoj).

KATALIKIŠKOJI AKCIJA.
Centro atsišaukimas. — K. A. Centras savo veiklą pradėjo mora

linio mūsų gyvenimo atnaujinimo šūkiu. Jau anstyvesniuose savo 
raštuose stovyklų akcijos komitetams priminė reikalą sielotis apašta
lavimu, kuris atnaujintų tautiečių dvasią. Š. m. sausio 19 d. tiems pa
tiems -komitetams skirtame atsišaukime rašoma: „Nors stovyklos gy
venimas visuotinai nusibodęs, daugumos dėmesys nukreiptas i emi
gracijos reikalus, tačiau žmogiškos silpnybės, o kartais net blogybės 
tai šen tai ten pasireiškia visu savo piktumu. Mūsų tautos meilės var
dan turime daryti visa, kad jos nebūtų išneštos i dar platesnius pasau
lio kampus“/ ' ■ -

< Blaivybės savaitė. — Pirmąją š. m. vasario savaitę LTKA Centras 
paskelbė kovos su girtavimu ir jo papročiais savaite. Centro atsišauki
mas spaudai buvo visuose tremties laikraščiuose atspausdintas, o kai, 
kurių palydėtas savais straipsniais tuo klausimu. Nors šis balsas tarp 
daugelio kitų visuomenės rūpesčių nebuvo pilnai išgirstas? tačiau svei
kintina K. A. Centro -iniciatyva šia kryptimi nesiliauti darius žygių.

Vyrų Sekcijos vadovybė .(prie K. A. centro) Naujų Metų proga 
kreipėsi i K. A. parapijų komitetus, kviesdama į moralinio atnaujinimo 
akciją įtraukti visus parapijų vyrus. Rašte skaitome: „Karščiausias 
mūsų prašymas ir džiaugsmas matyti visus parapijos vyrus garbingų 
Kristaus karių eilėse, aktingai dalyvaujančius gražiuose ir kilniuose ka- 
tal.'akcijos darbuose. Begalės blogybių apnyko mus šiose nenormaliose 
gyvenimo sąlygose . . . Mums būtų didelis džiaugsmas išgirsti, kad 
kova su šia (girtavimo) blogybe jums sėkmingai vyksta. Ištvermės ir 
pasiryžimo!“ ,

Mergaičių Sekcijos vyriausia vadovybė K. A. mergaičių branduo
liam parapijose pasiūlė išnagrinėti šias temas: Mergaitės uždaviniai 
tremtyje, Jaunimo pareigos tautos atžvilgiu, Jaunimo elgesys: manda- 

„ gumas, kuklumas, draugiškumas, Mergaitės darbštumas privačiame ir 
visuomeniniame gyvenime, Mergaitės dorovinis ir religinis gyvenimas.

Leidinys motinos dienai. — K. A. Moterų Sekcijos vadovybė ruošia 
leidinį motinos dienos progai, kuriame bus paliesti ir platesni moti- 
nos-moters klausimai. Leidinį'redaguoja Mokyt. Juozapavičienė. ,

Studijų Centrui pasiūlius ir patiekus pagrindinius programos punk
tus, Akcijos Centras išleido Parapijų akcijos ' komitetams, instrukciją 
šv. Kazimiero šventės rengimo reikalu. Kaip pagrindinė šios šventės 
mintis siūloma pabrėžti Lietuvos ryšis su Vakarais ir Katalikų Baž-
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nyčia. „Lietuva yra Katalikų Bažnyčios ir vakarinės kultūros avanpostas 
Rytuose“. Siūloma kuo* plačiausia paskleisti minti, kad tremties jauni
mas savo mintyse ir širdyse šv. Kazimierą laikytų savo Globėju ne tik 
metinę Šventojo dieną. „

Studijų Centro darbai. — Trijų mėnesių veiklos pranešime, pa- ■ 
darytame Akcijos Centrui ir Delegatūrai, Studijų Centro vadovybė ra
šo: „Iki 1948 m. sausio 1 d. Studijų Centras yra turėjęs 3 posėdžius. 
Pirmajame buvo pasiskirstyta pareigomis ir sudaryta komisija S. C. 
statutui paruošti. Antrasis posėdis buvo skirtas statutui. apsvarstyti ir < 
priimti. Nuo statuto patvirtinimo datos (1947. X. 14) S. C. jau galėjo 
savarankiškai veikti. Tačiau pilnėm jo sąstatui trūko dar bendra
darbių talkos (S. C. Stat. 3) Dėl. jų sutelkimo tartasi trečiajame po
sėdyje, įvykusiame lapkričio 8 ir 21 dienomis. Stingant gero susiekimo 
su kitomis stovyklomis, bendradarbiai dar nebaigti telkti. _— Iš studi
jinių dalykų tesuskubta stebėti tiktai advento metas, kad .būtų ga
lima ką nors projektuoti tremties gavėniai. Susitarus su Hanau Kat. 
Akcijos Komitetu ir drauge veikiant, atskiri advento sekmadieniai pra
vesti paskiriant juos vaikams, jaunimui, moterims ir vyrams, šis pir
masis bandymas Studijų Centro yra laikomas pavykusiu ir bus magi
namas apibendrinti ir patiekti Kat. Akcijos Centrui. Studijų Centras 
mano išmėginti Hanau stovykloje ir daugiau siūlomų sumanymų, kiek 
leis sąlygos“.

HANAU STOVYKLA: pirmasis K. A-jos pusmetis. — Ne tik skai
čiumi, bet kokybe ir organizuotumu hanaviečiai toli pralenkia kitus 
tremties brolius. Hanau yra šimtai baigusių universitetus, dešimtys in
žinierių, gydytojų, agronomų, prekybininkų. Čia susispietusios (vairių 
organizacijų centrinės Vadovybės; čia buvo. pravesti didžiausi suvažia
vimai.

Neatsiliko Hanau stovykla nuo kitų ir religiniu atžvilgiu. Tie
sa, čia neapsigyveno Tautinis Delegatas, ir mūsų vyskupai čia buvo 
reti svečiai. Tačiau pirmąją ir- vienintelę, berods, Hanau stovyklą 
aplankė šv. Tėvo atstovas vysk. Muench, čia lankėsi arkivysk. Strich, 
specialus Trumano įgaliotinis.

Ilgai laukusi (nuo 1945 m. geg. iki rugp.) Hanau stovykla susilaukė 
vieno po kito savo dvasios vadų; pamažu įsirengė maldos patalpas; 
prasidėjo viešas reiliginis gyvenimas. Tačiau jauste jautėsi, kad jam 
kažko trūksta. Čia šventės praeidavo' per tyliai, ten ydos brovėsi per 
giliai. Dvasios vadai dairėsi talkininkų. Pirmieji jiems padėjo atskiri 
asmenys, vėliau susiorganizavo skautai, ateitininkai. Jau buvo žymiai 
geriau. Tačiau visi' 1946 ir pirmoji pusė 1947 m. praėjo dairymosi ir 
derinimo ženkle. i

Reikia pasidžiaugti, kad visi stovyklos komitetai labai padėjo ir 
padeda dvasios vadams, tačiau nėi~ dalies atsakomybės dėl religinio 
gyvenimo negalėjo ir negali pasiimti, nes ir savo darbus vos valiojo 
įveikti. -- “a
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, . /
Mūsų skautai, gana judrūs ir aktyvūs, visąda išgirsdavo dvasios 

vadų kvietimą talkon. Nuo jų neatsiliko ir ateitininkai, vėliau susifor
mavę, studentus bei akademikus apjungę. Tačiau, jei skautai ir mok
sleiviai talkininkavo, jų veikla neapėmė visos stovyklos: jaunimo, su
augusių.

Aktyvesnieji katalikai su džiaugsmu priėmė žinią apie pasitari
mus Kat. Akcijai tremty suformuoti. Hanaviečiai visad buvo akty
vūs panašių suvažiavimų dalyviai. Vos Kat. Akcija tremty įgyjo for
malini pagrindą, hanaviečiai šoko ją pas save surikiuoti. Nuo to laiko 
jau prabėgo visas pusmetis, per tą laiką daug planuota posėdžiauta ir 
šis tas padaryta. Apie tai ir norima čia trumpai pasakyti.

1947 m. liepos 25 d. Tautinis Delegatas paskelbė L.T.K. Akcijos 
statutą. Hanau klebonas, kun. A. Klimas, nežiūrint, kad jau buvo „vie
na koja Amerikoje“, ėmėsi tartis su atskirais asmenimis Kat. .Akcijos 
komiteto steigimo reikalu. Rugpiūčio vidury įvyko viešas kat. susirinki
mas Kat. Akcijos komitetui sudaryti. Jis nebuvo gausus (ca. 300 asm.), 
bet užtat labai nuoširdus. Susirinkimo iniciatyva ir balsavimu buvo iš
rinkti pirm. agr. Navakas ir sekret. p. Senuta. Pilno komiteto sudary
mai kiek susitrukdė dėl klebonų pasikeitimo. Naujasis klebonas, tal
kinamas pirmininko ir sekretoriaus, baigė įveikti visas kliūtis. Juk 
šiuo metu daugumas tremtinių savo mintimis vaikšto tolimuos už- 
jūriuos, o čia, katal. akcijoje, reikia naujų įsipareigojimų. Ir vis dėlto 

-■ šiandie Hanau K. A, Komitetas jau turi per 30 asmenų; šalia Komi
teto, be klebono, dar artimai stovi visi stovyklos kunigai, neišskiriant 
nė gimnazijos kapelionų.

Kat. Akcijos Komitetas pirmiausia pasiskirstė savo darbą ir pasi
dalino branduoliais. Kiekvienas iš jų jau turi savo darbo planus 
artimiausiam ir tolimesniam laikotarpiui. Tačiau ne vien planavimas. 
Dar būdamas organizacinėj stadijoj, Komitetas jau sugebėjo nuveikti 
ir šį tą konkretaus. Lyg oficiali Komiteto veiklos pradžia buvo Kristaus 

' Karaliaus šventė. Toji diena buvo paskelbta stovykloje ne tik religine, 
bet ir bendruomenės švente. Pamaldose organizuotai dalyvavo mo
kyklos ir organizacijos. Gražiai dekrūotoje salėje įvyko Kristaus Kara
liaus akademija, kurioje pasireiškė stipriausios organizuotas ir atskiros 
stovyklos jėgos. Tai buvo Kat. Akcijos Komiteto egzaminas, kurį jis iš
laikė labai gerai.

Dar geriau Komiteto iniciatyva pavyko organizuojant luominius 
sekmadienius advente. Didelė to darbo dalis atiteko kunigams, 
bet jie dirbo tik tai, ką pasauliškiai padaryti ir norėdami negalėjo. 
Kunigai per tuos sekmadienius išklausė beveik visos stovyklos išpa
žinties, pasakė konferęncijas iš vakaro ir pamokslus per rytinius raro
tus. Kat. Akcijos veikėjams teko sukviesti tikinčiuosius į advento susi
kaupimą. Kiekvienai luominei grupei jie davė gražių minčių, supažin
dino su katal. akcijos esme, parodė katalikiško apaštalavimo prasmę. 

■/ Nuo 1948 m. pradėta kas pirmas sekmadienis informuoti stovyklos 
visuomenę apie religinio gyvenimo įvykius pasaulyje. Prof. Sužiedėlis
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ir prof. Bendorius daro apžvalgas, pradedant Vatikano veikla bai
giant misijų kraštų katalikų darbais. Atkreipiamas ypatingas dėmesys 
į tuos dalykus, kurie labiausia mus liečia kaip lietuvius ir katalikus. 
Rašantysis šias eilutes trumpai nagrinėja vieną kurį aktualesnį religinį 
klausimą. Stovyklos susidomėjimas šiais pranešimų susirinkimais yra 
toks didelis, kad greit gal bus per maža salė sutalpinti susirenkančius.

Vaikų akcijos ir moterų branduoliai jau pasireiškė ir kaip ats
kiri vienetai. Vaikučiai suburti savo pamaldoms, kurias iki šiol taip 
nesisekė išlaikyti; jie turėjo ir savo susirinkimų — pramogėlių, o mo
terys. suruošę savo srities problemų svarstymus.

Jaunimo branduolio veiklai..jąu iš seniau pakaitalu buvo (da
bar liko talkininkais) veikiančios jaunimo organizacijos. Į branduolį jos 
pasiuntė savo atstovus. Suplanuota ir pravesta didinga šv. Kazimiero 
šventė; savęs tobulinimą jaunimas atlieka organizacijose ir gimnazi
joje.'

Lėčiausiai (tai natūralu) žengia vyru branduolys. Energingas p. 
Valantiejus jau suplanavo veikimo gaires; Dievas laimins jų žingsnius.

Caritas sekcija dar neperėmė savo žinion tų karitatyvinių dar
bų, kurie vienaip ar kitaip gražiai ir krikščioniškoj dvasioj buvo dir
bami iki šiol Hanau stovykloje. Kažin ar iš viso perims, greičiau rems 
ir skatins. Stovykloje veikia socialinis skyrius, veiklus L.R.K. sky
rius,» be to veikia At. Sendraugių moterų socialinis komitetas. Caritas 
stengsis talkininkauti kitiems materialinėj pagalboj, bet ypač rūpinsis 
dvasine paguoda ir suraminimu, slaugimu ir patarnavimais.

Baigiant pusmečio veikimo apžvalgą reikia pabrėžti, kad tai buvo 
tik rikiavimosi metas. Nėra abejonės, kad jis tęsis tol, kol mūsų sąly
gos bus tokios netikros. Juk kasdien vienas po kito tremtiniai aplei
džia stovyklą. Su jais vienas Įeitas išvyks ir katal. akcijos darbuotojai. 
Reikės jų eiles papildyti, ir tai tęsis gal gana ilgai, tačiau pradėtas dar
bas nesustos.

Naujoji Kai. Akcijos forma (turinys vis lieka tas pats nuo krikš
čionybės pradžios) pareikalauja daug daugiau iniciatyvos iš hierarchi
jos. Šiuo atžvilgiu Hanau stovykla negali skųstis, ypač naujuoju ener
gingu klebonu. Ir kiti stovyklos kunigai Kat. akcijos darbams visomis 
jėgomis talkininkauja. Netrūksta Hanau nė tinkamų vadų. K. Akc. 
Komiteto nariai yra ir tinkami ir darbui atsidėję. Ypač pirm. agr. Na
vakas; šis atrodo vien Kat. Akcijos rūpesčiais’ ir tegyvena. Komitetui 
nuo pat pirmos dienos stojo talkon stiprūs A-kų Sendraugių (vyrų ir 
moterų) skyriai. Kai kurie sendraugiai paėmė ir ne vieną atsakingą 
postą Kat. Akcijos Komitete.

Hanau stovykloje yra sudarytas K. A. Studijų Centras. Iš jo plaukia 
pirmieji sumanymai visai katal. akcijai tremtyje. Natūralu, kad tie su
manymai pirmiausia Hanau stovykloje mėginami realizuoti, pvz., ad- 
vento sekmadieniai, katal. gyvenimo apžvalgos ir pan. Studijų Centro
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žmonės, ypač prof. S. Sužiedėlis, ir asmeniškai talkininkauja K. A. vie
tos Komitetui.

Hanau stovykla yra gana didelė. Dėlto čia K. A. Komiteto veikla 
gali būti išvystyta pilnoje formoje. Ir subjektyvinės ir objektyvinės 
medžiagos iki valios, šiuo atžvilgiu Hanau stovykla yra ir liks pirmąja 
visoje tremtyje. Ati%do, kad tai padaryti ji įstengs.

Nėra abejonės, kad ir Hanau' šiam darbui atsiranda kliūčių. 
Sunkios tremties sąlygos, blogėjanti materialinė būklė, neaiški ateitis 
veikia į visus, veikia ir į Kat Akcijos darbininkus. Reikia laukti 
kliūčių ir iš šalies. Tie, kuriems K. A. nepatinka, apšauks ją partiš
kumu. Gal būt, kad juos paseks ir mažiau su K. A. susipažinusieji, 
net tikintieji katalikai. Partiškumo baubas yra gi didelis. Jis mūsų at
mintyje giliai įsmigęs net nuo 1926 m. Kaip vokiečiai „maudo“ vieni 

. kitus partiškumu, taip šis metodas naudojamas ir pas mus; naudojamas 
jis dažniausia tų, kurie patys pasidarę partiški iki gyvo kaulo. Šią 
kliūtį hanaviečiai, Kat. Akcijos vadai, įveiks nesunkiai savo nuoširdžiu 
darbu, kuris nuo pat pirmojo iki paskutinio yra skirtas Kristaus kara
lystės įsigalėjimui brolių ir sesių tremtinių širdyse. Kun. L. Jankauskas.

CARITAS
Patvirtintas LTKA-jos CARITAS statutas. — Š. m. vasario 9 d. 

Tautinis Delegatas Kan. F. Kapočius patvirtino (aktu nr. 711) Caritas 
Centro paruošta LTKA-jos Caritas statutą. K. A. Caritas branduolių 
ir kunigų žiniai patiekiame čia jo pilną tekstą.

I. Bendrieji nuostatai
1. LTKA Caritas tikslas yra vykdyti krikščioniškąją artimo meilę lie

tuvių tremtinių tarpe, teikiant dvasinės ir medžiaginės pagalbos jos 
reikalingiesiems.

2. šio tikslo siekdamas LTKA Caritas rūpinasi:
a) globoti našlaičius, senelius, ligonius, kalinius,
b) talkininkauti darbu gausingoms šeimoms, paliegusiems ar ne

galintiems savęs aprūpinti,
c) teikti visokeriopos paramos mokyklinio amžiaus jaunimui.

3. LTKA Caritas palaiko ryšius su tarptautiniu Caritas ir atskirų tau
tų Caritas organizacijomis. . -

4. LTKA Caritas organai yra:
a) Caritas Centras,
b) Caritas Branduoliai,
c) Caritas Branduolių atstovų suvažiavimai.

n. Caritas Centras v - ■
5. Caritas Centrą sudaro ir jo veiklą prižiūri Katalikiškosios Akcijos

Centras. . V . , • : ■
6. Caritas Centrui skiriami pirmininkas, vicepirmininkas ir sekreto-

104

106



rius-iždininkas, kurie, atsiklausę Kat. Akcijos Centro, gali kooptuoti 
daugiau narių.

7. Caritas Centro sąstatą tvirtina Tautinis Delegatas.
8. Caritas Centras organizuoja visą karitatyvinį Kat. Akcijos darbą 

ir jam vadovauja; derina ir prižiūri Caritas Branduolių veiklą bei 
tikrina jų atskaitomybę; šaukia Branduolių atstovų suvažiavimus.

III. Caritas Branduoliai *
9. Kiekvienoje lietuvių katalikų kolonijoje veikla Caritas Branduolys,

kuris sudaromas pagal Kat. Akcijos statuto 28 § ir ręgistruojamas 
Caritas Centre. --

10. Caritas Branduolių vadovybė sudaroma iš 3—5 asmenų, kurie pa
siskirsto pirmininko, sekretoriaus, iždininko ir kt. pareigomis.

11. Caritas Branduoliai savo veiklą atremia į koloniją, jos ribose rūpi
nasi įvykdyti 3-me § nurodytus uždavinius, įtraukdami į karitaty
vinį darbą visus tikinčiuosius.

12..Caritas Branduoliai palaiko ryšius su savo srities kitų tautybių pa
našiomis organizacijomis.

IV. Caritas Branduolių atstovų suvažiavimas
13. Caritas Branduolių atstovų suvažiavimas šaukiamas esant reikalui, 
• tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
14. Suvažiavime Branduoliui atstovauja jo pirmininkas, arba bet kuris 

vadovybės narys, arba jos įgaliotas asmuo.
15. Caritas^ Branduolių—atstovų suvažiavimas svarsto visus aktualiuo

sius Caritas veiklos klausimus, tvirtina Caritas Centro apyskaitas; 
daug nusipelniusius karitatyvinėje veikloje kelia į garbės narius.

V. Caritas lėšos
16. Caritas Centro pajamas sudaro: aukos, 10’/» iš Caritas Branduolių 

pajamų, eventualus pelnas iš parengimų ir kt.
17. Caritas Centro išlaidas sudaro: sumos skiriamos Caritas Branduolių 

darbui, betarpiškai skiriamos pašalpos, raštinės, kelionių ir kt. iš
laidos, tarnautojams atlyginimas.

.18. Caritas Branduolių pajamas sudaro: aukos, Caritas Centro skiria
mos sumos, rinkliavos, pelnas iš įvairių parengimų.

19. Caritas Branduolių išlaidas sudaro: pašalpos, Caritas Centrui 10’/» 
iš pajamų, Branduolių raštinei ar įstaigoms palaikyti lėšos.

VL Baigiamieji nuostatai
20. Caritas Branduoliui likviduojantis, jo turtas pereina Caritas Centro 

• žinion.
21. Caritas Centrui likviduojantis, jo turtą perima Katalikiškosios Ak

cijos Centras. « . ■
22. Sis statutas įsigalioja Tautiniam Delegatui jį patvirtinus.
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L.T.K.A. Caritas Centras įregistruotas Tarptautiniame Caritas. — 
S. m. kovo 12 d. pasiųsta Caritas Internationalis sekretoriatui Luzer- 
noje (Šveicarija) L.T. Katalikiškosios Akcijos Caritas statutas ir vado
vybės sąstatas. Kovo 19 d. gautas Generalinio Sekretoriaus G. Cri- 
v e 11 i pasirašytas raštas, kurio pranešama, kad L.T.K.A. Caritas įre
gistruota Tarptautinio Caritas Centrinėje. G. Crivelli rašo: „Didžiai 
Gerbiamas Pone Direktoriau, su dideliu džiaugsmu perskaičiau Jūsų 
laišką iš kovo mėn. 12 d. ir sveikinu Jus įkurus Lietuviškąjį Caritas. 
Labai noriai įrašome Jus į Tarptautinio' Caritas narių sąrašą. Ateityje 
mes Jums prisiusime visus mūsų .pranešimus, o taip pat kviesime Jus 
dalyvauti bendruose ir specialių grupių posėdžiuose. Tikiuosi ir laukiu 
tikrai intensivaus ir vaisingo bendradarbiavimo ir Jus sveikinu.“ z \

Hanau moksleivių pavyzdys. — Hanau lietuvių gimnazijoje veikia 
„Caritas“ būrelis, kuris poros mėnesių laikotarpyje iš pačių mok
sleivių sugebėjo suorganizuoti per 10.000 RM. Iš tų sumų būrelis su
šelpė ir ateityje pasiryžęs šelpti reikalingiausius pagalbos savo draugus 
ir kitus stovyklos vargšus. Būrelio nariai su dovanomis aplankė ligo
nis vasario 16 d., kovo 4 d. ir per Velykas. Ligonims ir peturėliams 
norėdami padaryti džiaugsmą, jie atitraukė nuo savęs saldainius ir šo
koladą ir visa "tai jiems išdalino. Štai ką padaro geram darbui paža
dintas ir įkvėptas jaunimas!

■ •
ATEITININKAI '

Ateities Federacijos Vyr. Vadovybės atsišaukimas..— 194/ m pabai
goje Vyriausioji Ateitininkų Valdyba ir Taryba išleido į visus trem
tyje esančius ateitininkus atsišaukimą, kuris savo programinėmis idė
jomis ir veikimo gairėmis yra Vertas didelio dėmesio. Nagrinėjami ir 
tremčiai pritaikomi trys pagrindiniai ateitininkų ideologijos principai: 
katalikškumas, tautiškumas, visuomeniškumas. Dėl katalikiškumo, tarp 
kitko, rašoma: „Jeigu anksčiau Dięvą ir Bažnyčią reikėjo ginti, tai 
šiandie juos reikia rodyti. Šiandie reikia ne tiek kalbėti apie reli
giją, kiek rodyti pačią religija, įsikūnijusią ir atskiro asmens ir visos 
bendruomenės gyvenime. Šiandien reikia pastatyti prieš modeminio 
žmogaus akis konkrečių pavyzdžių, . išaugusių iš religinio*gyvenimo ir 
turinčių religinės dvasios. Tuščios mūsų kalbos apie šventumą, jei ne
bus šventų asmenybių. Tuščios bus kalbos apie Krikščionybės vertę 
mokslui, menui, socialiniam gyvenimui, jeigu nebus matyti, kokį 
mokslą, kokį meną ir kokį socialinį gyvenimą krikščionys kuria. 
Mūsų religija turi įspausti visam mūsų gyvenimui ženklą, kuris 
šviestų visai aplinkai ir skelbtų dangiškojo Tėvo garbę. — Du daly
kai sudaro šio ženklo turini: a. religinis sąmoningumas ir b. religinė 
meilė.“ Dėl pastarojo atsišaukime sakoma: „Vyriausioji Vadovybė ra
gina visas tris Federacijos sąjungas tiek savo centruose, tiek skvriuose 
įsteigti socialinių patarnavimų institucijas ir artimo meilės darbams 
skirti nemažiau dėmesio, negu idealoginiam narių sąmoninimui“.
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Kalbant apie ateitininkų visuomeniškumą, sakoma: „Kiekvienas 
ateitininkas yra visuomeninkas jau tik dėl to, kad jis yra katalikas, 
kad jis yra visą pasaulį apimančios Bažnyčios narys. Katalikiškasis, va
dinasi, visuotinis mūsų organizacijos pobūdis neleidžia mums im
tis specifiškai politinio veikimo, kuris visados yra tik dalinis. 
Mūsų organizacija yra nepolitinė. Mes esąme Bažnyčios dalelė. Mes 
esame Katalikiškosios Akcijos narys, vadinasi veikiame Bažnyčios ži
nioje, jos priežiūroje ir vadovybėje.“

Socialinis MAS Skyrius. — Pr. m. pabaigoje Moksleivių Ateitininkų 
S-ga įsteigė Socialinį Skyrių moksleivių šalpos reikalams. Esant mok
sleivių tarpe našlaičių ir vargingai gyvenančių,. ateitininkai imasi ini
ciatyvos organizuoti jiems pagalbą. Soc. Skyrius jau yra sušelpęs tam 
tikrą skaičių mokinių, nežiūrint jų priklausymo bet kuriai organizaci
jai. Šio Skyriaus vadovybė sudaryta Freiburg i. Br., vadovauja stud, 
phil. J. Šeškevičius.

Iš moksleivių dv. vado pranešimo, padaryto Tautiniam Delegatui 
pr. m. gruodžio 7 d., susidaro toks dvasinio ateitininkų moksleivių veido 
vaizdas. Viduje s-ga stiprėja. Valdybą sudaro rinktinės jėgos. Visi C.V. 
nariai parodė karžygiško pasiaukojimo idėjiniame darbe. Tremties są
lygos reikalauja ir iš moksleivio aukos būti geru kuopos nariu. Idea
listų netrūksta. Religino auklėjimo kliūtis — per mažas religinių žinių 
turėjimas, lagerio aplinka. Nežiūrint tačiau žiaurių sąlygų, moksleiviai 
ateitininkai doriniu religiniu atžvilgiu stovi pirmose jaunimo eilėse. 
Vra kuopų, kurių narių dauguma eina kasdien šv. komunijos arba ra
teliai kasdie iš eilės klauso šv. Mišių už Lietuvos išlaivinimą. Gimnazi
jose ateitininkai yra iš geriausių mokinių tarpo. Į gimnazijos bendruo
menę jie neša religinės ir taurios lietuviškos dvasios. — C.V. pabrėžia 
asmenybės ugdymosi svarbą, o religiją — kaip to ugdymosi pagrindą. 
Kursuose praeinama atitinkama religijos km programa. Ruošiamos reli
ginės šventės ir minėjimai. Stovyklaujant pratinama savarankiškai mal
dai, aktyviam dalyvavimui liturgijoje, mokoma mąstomosios maldos. 
Aplinkraščiuose ir raštuose kuopoms duodama religinių šūkių ir do
rinių paskatų. Yra tačiau gimnazijų, kur mokiniai, ir norėdami, negali 
kasdien ęiti komunijos, nes nėra Mišių mokiniams tinkamu laiku. Pasi
taiko ir tokių dalykų, kad gimnazija (150 mok.) neturi šventadieniais 
moksleiviams pamaldų. Salia teorinės, reikia dar praktinės religinio 
dorinio auklėjimo programos . . . Yra nemaža našlaičių; iš anketų pa
aiškėjo, kad medžiaginė moksleivių padėtis yra katastrofiška. Reikia 
skubios medžiaginės pagalbos. j į

Moksleivių žiemos stovykla. — Kalėdų atostogų metų Muehlbache, 
Bavarijoj, suruošta moksleivių ateitininkų žiemos sporto stovykla, ku
rioje dalyvavo 70 asmenų. Dvasinį stovyklos pabūdį galima šiaip įver
tinti: — 1. Religinis moksleivių nusiteikimas pasireiškė ne tik 
bažnyčioje (šv. mišiomis, komunija), bet ir vidiniu prasiveržimu trum
puose vakaro susitelkimuose ir pačių moksleivių parašytomis maldomis. 
Religiniam moksleivių gyvenimui vadovavo moksl. at-kų dvasios va-
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dovas kun. P. Patlaba. — 2. Meniniam moksleivių ugdymui at
skiri būreliai sudarydavo kas vakarą meninę programą, kurioje buvo 

‘ dainų, žaidimų, deklamacijų, įscęnizavimų, rašinių. Savo ryškiais su
gebėjimais išsiskyrė Eichstaetto ir Gr. Hesepės moksleiviai. Nestigo ju- 
moristikos (laikraštėlis) ir šio žanro talentų (A. Sabaliauskas). — 3. Skir
ta daug dėmesio krikščioniškos bendruomenės solidarumui ugdyti. 
Moksleiviai per aštuonias dienas būdami kartu pajuto savos bendruo
menės reikšmę, mokėsi savo asmeninius reikalus suderinti su bendruo
menės reikalais, tačiau nesuniveliuojant savo asmenybės. Dviem mok
sleiviams (Vygandui ir Stundžiai) įteiktos dovanos už drausmingumą ir 
solidarumą. — MAS pirmininkas Vyt. Žvirgždys, bet kitko, skaitė pa
skaitą „Ateitininkas krikščioniškos bendruomenės apaštalas“, kuri rado 
tokį gyvą atgarsi dalyviuose, kad buvo diskutuota pusantros dienos. — 
4. Visai naujas dalykas moksleivių stovyklose — lietuviškų liau- 

‘ dies dainų mokėjimo konkursas. Atskiri moksleiviai pasirodė moką 
net per 2—3.00 liaudies dainų: Deveikytė iš Augsburgo mokėjo 311, 
Šidlauskaitė iš Eichstaetto 285, Eringis iš Blombergo 236, Sankaitytė 
iš Hanau 224 ir jauniausia stovyklos dalyvė Laukaitytė, 14 m., iš Eich
staetto 227.

Stovyklą aplankė JE Vysk. Padolskis, atlaikė iškilmingas pamal
das, kurių metu visi stovyklautojai priėjo komunijos. Ekscelencija savo 
kalboje iškėlė jaunuolio pareigas sau, savai šeimai, tėvynei ir Bažny
čiai. A. M.

Studentų žiemos stovykla. Nuo vasario 8 d. iki kovo 8 d. Hohen- 
schwangau prie Fuesseno Įvyko studentų atetininkų Sąjungos žiemos 
stovykla. Per visą mėnesi joje dalyvavo per 300 studentų. Šalia sporto 
ir lavinimosi, buvo kreipiamas didelis dėmesys į stovyklos religinę 
nuotaiką. Kiekvieną rytą pilies koplyčioje buvo laikomos šv. Mišios, o 
Vakare bendr. salėje kalbamos vakarinės maldos ir skaitomas šv. Raš
tas. Kiekvieną sekmadieni būdavo stovyklos bendroji Komunija. Sto
vykla savo programą paskirstė į keturias savaites: pirmoji — sporti
ninkams, antroji — menininkams, trečioji — visuomeninkams, ketvir
toji — Sąjungos suvažiavimui. Kiekvienai savaitei buvo pritaikyta pa
skaitų programa. Ypač naši buvo visuomeninkų ir darbo savaitė: na
grinėta aktualieji mūsų visuomenės klausimai, naujieji sąjūdžiai ir jų 
programos. Su paskaitomis čia lankėsi mūsų visuomeninkai: kun. prof. 
M. Krupavičius, prof. Dr. A. Maceina, prof. J. Brazaitis, J. Girnius, 
Vaitiekūnas, Balčiūnas, Sužiedėlis ir kit. Suvažiavimo metu iškilmingai 
atšvęsta šv. Kazimiero šventė ir paminėta 38-tieji ateitininkijos sukak
ties metai. Ta proga stovykloje atsilankė J. E. Vysk. V. Brizgys, kuris 
atlaikė pilies koplyčioje šv. Mišias ir pasakė stovyklaujantiems pa
mokslą. Iškilmingame posėdyje dalyvao ir J. P. Tautinis Delegatas 

-Kan. F. Kapočius ir kitų tautų katalikiškų organizacijų atstovai.
Šalia darbo ir sporto, vakarais buvo skaitomas jumoristikos lai

kraštėlis, rengiami atsirų draugovių pasirodymai, literatūros bei muzi
kos valandos. Tačiau savo nuotaika, religine praktika šitoji stovykla 
nepralenkė pr. vasarą Seeshaupte įvykusios stovyklos. R. J. .
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SKAUTAI '
Jubiliejiniai metai. — Šįmet sukanka 30 metų nuo skautų įsikūri- 

Ao Lietuvoje. Šiems metams atžymėti skautų sąjungoje, be grynai 
skautiškų formų ir uždavinių, numatyta pagilinti savąją ideologiją, su
intensyvinti skautiškąjį sąmoningumą ir ąktyvumą. Ta proga dr. J. 
Vaišnora, vyriausias skautų dvasios vadovas, atskiru raštu yra para
ginęs visus tuntų dvasios vadovus panaudoti jubiliejinių metų progą 
gilesniam religinio dorinio momento iškėlimui. Dvasios vadovų užda
vinys į įvairias jubiliejinių metų atžymėjmo progas įpinti ir religinį 
momentą. • "T i

Paskaita ateitininkams apie skautybę. — Sveikintinas reiškinys, kad 
ateitininkai studentai domisi skautybės veikla ir problemomis. Šių metų 
vasario 2 d. Muencheno ateitininkai visuomenininkai pakvietė vyr. 
skautų dvisos vadovą dr. Vaišnorą skaityti paskaitą apie skautus trem
tyje. Jie pareiškė noro susipažinti su dabartinio skautų veikimo aku- 
talijomis. Pranešimas buvo sutiktas šiltu prielankumu, pasižadėta, kai 
bus progos, su skautais tampriai bendradarbiauti ir reikalui esant jiems 
padėti. Tai dar vienas žingsnis į kultūringą šių dviejų idealoginiu po
žiūriu giminingų organizacijų bendradarbiavimą.

Kun. V. Paulauskas, skautų vyrų brolijos dvasios vadovas, pr. m. 
rudenį aplankė - anglų zonos skautus, užmezgė tampresnius ryšius su 
Brolijos vadovybe. Jo įspūdžiai iš religinio dorinio tos zonos skautų 
gyvenimo buvo labai teigiami; visur radęs dvasios vadovų darbo su
pratimą ir įvertinimą. Šiuo metu klm. Paulauskas dėl ligos laikinai savo 
pareigų eiti negali. ,

Laiškai Broliui skautui. — Tokiu vardu „Šautų Aidas“ pradėjo 
spausdinti seriją straipsnių, redaguojamų teol. stud. Mantauto, reli
ginei pasaulėžiūrai gilinti. Šių laiškų redaktoriui linkėtina ir toliau 
panašiu nuoširdumu ir psichologiniu skautiško jaunimo pažinimu su
rišti skautiškąsias formas su ideologiniu turiniu.

ANGLŲ ZONA
Zoninis DP Kunigų suvažiavimas. — S. m. kovo 9^-11 dienomis 

''Okupacinėje britų zonoje įvyko DP kunigų atstovų suvažiavimas. Daly
vavo 25 lenkų tautybės, 12 lietuvių, 8 ukrainiečių, 3 latvių ir po vieną 
gudų ir jugoslavų kunigai. Iš tautinių delegatų dalyvavo tik lietuvių 
kan. Kapočius ir latvių dr. Laurinovičs. Posėdžiai vyko Bad Driburg 
mažosios kunigų seminarijos patalpose. Rytais seminarijos koplyčioje 
buvo pamaldos, kurias laikė dalyvavę tautiniai delegatai, vakarais — 
susitelkimo valandos prie išstatyto Švenčiausiojo. Įspūdingos buvo bai^ 
giamosios pamaldos visiems dalyviams giedant „Laudate Dominum 
omnes gentes“.

Dvi dienas dalyviai posėdžiavo bendrai. Kiekvienos tautybės atsto
vai padarė pranešimus apie savos tautybės pastoraciją, jos kliū
tis, trūkumus, pasisekimus. Iš pranešimų paaiškėjo, kad labiausiai pa-
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tenkinamoje būklėje yra lietuvių pastoracija; nežiūrint, kad ir lietuvių 
kunigų skaičius čia nėra pakankamas, tačiau jų tarpusavis solidaru
mas ir pasiaukojimas padeda jiems dvasinį tautiečių lygį išlaikyti bent 
pakenčiamoje padėtyje. Sunkiausia padėtis yra latvių katalikų: kunigų 
jie tui vos 5 visoje zonoje, o tikintieji mažais skaičiais išblaškyti dau- ‘ 
gelyje vietovių. Visų bendras pageidavimas, kad mažesnės stovyklos 
būtų galimai greičiau sujungtos; tuo būdu dvasinis jų aprūpinimas pa
sidarytų įmanomesnis. Referatai lietė šiuos klausimus: pastoraci
jos sunkumai DP stovyklose, Bendroji pagelbinė katalikų organizacija 
visiems katalikams DP, Šalpos ir gerbūvio komitetai pagal PW/DP 
Division parėdymus, Kąva dėl DP moralės, Tarptautybinės DP stovy
klos ir jurisdikcijos klausimas. Didelio susidomėjimo ir gyvų diskusijų 
sukėlė ypač lietuvio kun. E. Petrėlevičiaus skaitytas referatas „Kova 
dėl DP moralės“. Ilgiau sustota ties katalikiškos DP spaudos, katalikų 
gerovės organizacijų ir YMCA sąjūdžio klausimais.

Trečią suvažiavimo diena posėdžiavo kiekvienos tautybės atstovai 
atskirai. Lietuviai kunigai, kartu su savo tautiniu delegatu, svarstė ka
talikiškosios akcijos ir jos branduolių organizavimą, katalikiškos spau
dos platinimą, aprūpinimą būtiniausia religine' literatūra (ypač šv. Raštu 
ir gera ^maldaknyge) išvykstančius į kitus kraštus ir kt.

Suvažiavimas priėmė rezoliucijų, skirtų penkių tautybių dvasinių 
vadovybių dėmesiui. Jos liečia materialinį DP skurdą, kaip pastora
cinių sunkumų pagrindą, DP moralės ir darbo sąlygų klausimą, pavo
jus jaunimui, valdžios organų dažną neprielankumą pastoracijos reika
lams, religinės katalikų spaudos laisvės varžymą, su moralės princi
pais dažnai nesuderinamą DP emigracijos vykdymą.

Suvažiavimui pasibaigus visų tautybių dekanai buvo pakviesti Mr. 
Coventry (šio suvažiavimo iniciatoriaus ir globėjo, valdininko prie 
britų vyr. kariuomenės štabo religiniems reikalams) bendro pasitari
mo, dalyvaujant tautiniems lietuvių ir latvių delegatams. Dekanai iš-' 
kėlė visą eilę klausimų, ypač ryšy su administracijos organų kliūtimis 
pastoracijai. Mr. Coventry pažadėjo padaryti visus galimus žygius 
minėtiems klausimams tinkama prasme išrišti.

Suvažiavimas buvo pirmas šios rūšies visoje tremtyje. Praėjo jis 
broliškame sutarime ir pasiryžime bendromis jėgomis siekti tų pačių 
krikščioniškų uždavinių. —

Dek. Ignui Starkui 60 m. — Š. m. liepos mėn. 31 d. sukanka 60 
metų kun. dek. Ignotui Starkui. Jis gimė 1888 m. Miroslave (tėvas pr. 
mokyklos mokytojas), mokslus ėjo Rudaminos pr. mokykloj, Marijam
polės gimnazijoj ir Seinų kunigų seminarijoj. Kunigu įšventintas Vysk. 
Karoso 19ft m. Iki did. karo vikaravo Balbierišky ir Marijampolėje. 
1915 m. buvo priverstas pasitraukti LRusiją. Tais pačiais metais įstojo 
į Petrapilio Dv. Akademiją, kurią 1918 m. baigė teologijos kandidato 
(mūsiškai — licencijato) laipsniu. Grįžęs į Lietuvą 1918 m. rugp. 15 d. 
buvo paskirtas Šakių gimnazijos direktoriumi ir juo išbuvo iki 1926 m.
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Sakių klebono ir dekano pareigas ėjo iki 1928 m. Po to buvo perkeltas 
į Veiverius klebonu ir vidurinės mokyklos kapelionu, kur dėstė tikybą 
ir lotynų kalbą. 1933 m. perkeltas j Virbali klebonu, o 1940 m. pa
skirtas Vilkaviškio dekanu. Kai bolševikų ordos baigė antrą kartą 
užimti Lietuvą, kun. Starkus su daugeliu savo parapijiečių buvo eva
kuotas į Vokietiją. Gyveno Berlyne, Harze, Bavarijos Weiggensbache 
kol, vysk. Brizgio pasiūlymu, 1945 m. persikėlė į Detmoldą liet, stovyk
los kapelionu. 1947 m., pertvarkant anglų zonos dekantus, tautinis dele
gatas, kun. Starkų paskyrė tautiniu dekanu Š Reino ir Wes Italijos sri
čiai; nuo 1946 m. jis eina dar pr. ir vid. mokyklų kapelionų dekano j
pareigas. — Toks yrą jubilijato kelias, išvagotas daugeliu darbų ir rū
pesčių, vedąs per antrąją mūsų tautos tremtį. Nežiūrint žilo plauko ir 
palinkusių pečių, dek. I. Starkus savo jauna energija ir nepailstamu 
darbštumu yra gyvas tauraus lietuvio ir uolaus kunigo pavyzdys.

K. V. D.

PRANCŪZŲ ZONA - ' .
Dvasiniai lietuvių reikalai. — Lietuvių skaičiumi (5.000) ši zona-yra 

pati mažiausia. Ji skiriasi nuo kitų zonų ir savo dvasiniu veidu. Abso-‘ 
liuti lietuvių dauguma yra inteligentai, jų tarpe didelis studentų skai
čius (dviejuose universitetuose ir Dailės institute). Žmonės gyvena dau
gumoje privačiai, ne stovyklose — dėlto nejausti kai kurių stovyklų 
lietuviams būdingų ydų. Susidėjusių šeimų čia maža ir tos pačios at
vykusios jau iš Lietuvos; „naujų“ didesnis skaičius yra Freiburge ir 
■Biberache. T^estovyklinis gyvenimas nėra dėkingas pamaldų lankymo 
atžvilgiu. Į toliau esančios bažnyčias, ypač inteligentai, ne visuomet 
lankosi. Gal kaltas jų iš Lietuvos atsivežtas indiferentizmas, o iš da
lies — gal ir sunkumai pačias pamaldas paįvairinti. Geresne padėtimi 
išsiskiria Freiburgas, Ravensburgas. Biberachas. Tuebingenas turi spe
cialius sunkumus iš vokiečių klebono pusės ir dėl studentų ideologinių 
kovų įtampos (šiuo metu ji praeina).

Įdomus tačiau žmonių domėjimasis specialiais bažnytinio gyvenimo 
faktais. Jei yra kokia švėntė (vaikų komunija, rekolekcijos, Kristaus Kr. 
diena, vizitacijos) žmonės noriai ir gausiai lanko pamaldas. Tai rodytų,, 
kad inteligentai nejaučia išvidinės religinės pareigos, bet ją atlieka 
pažadinto susidomėjimo atvejais. Parapijos atžvilgiu atsinešimas labai 
pozityvus.

Savo dvasia išsiskiria studentija (Tuebingene — 200, Freiburge — 
150). Dauguma yra susiorganizavusi į ateitininkus ir šviesininkus? Abie
jų organizacijų jėgos yra stiprios. Pradžioje tarp jų buvo aštrokas for
mas įgavęs lenktiniavimas. Šiuo metu jis yra beveik neryškus. Dalis 
studentų pasitraukė iš Šviesos Sambūrio, dalis jų, pasilikdami, religijos 
atžvilgiu tačiau yra teigiamai nusiteikę (ryškių ateistų yra nedaug). 
Tuebingene pagirtinas studijinis studentų stropumas: didelis jų pro
centas yra jau padarę diplomus arba juos baigia daryti. Freiburge dau
giausia pradedančių studijuoti.
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Freiburge, įsikūrus Dailės Institutui, susitelkė didesnis skaičius 
menininkų ir meno studentų. Šįmet tikimasi išleisti pirmoji Dailės In- 

\ stituto absolventų laida. Religinis menininkų stropumas yra mažesnis, 
bent bažnyčios lankymo atžvilgiu. Iš dalies jie teisinasi tuo, kad gyvena 
(bendrabutis) už miesto ir sekmadieniais neina tramvajai.

. Skautų religinis nusiteikimas visoj zonoj yra patenkinamas. Jokių 
kovų ar nesusipratimų nėra. Vietomis, kur anksčiau kunigui reikėjo 
skautų jieškoti, dabar jie patys jo jieško. Nematyti nei nusistatymo 
prieš kunigą, nei jo baimės, tik gal kiek ankščiau būta atpratimo, at
sinešto iš Lietuvos. Skautai visur įsijungia į bažnytinį kolonijų gy
venimą ir daug padeda įvairių švenčių ar iškilmių organizavime.

Prancūzų zonos dvasiniam gyvenimui atsilieps trijų veiklių kuni
gų išvykimas į užjūrius: Vac. Vaičiūno iš Ravensburgo, A. Valevičiaus 
iš Biberacho ir J. Dominausko iš Tettnango. (Jie visi išvyksta į Ko
lumbiją.) Šiaip emigracija čia dar nebuvo žymi. Į Angliją išvyko ne
didelis skaičius vyrų ir į Kanadą — mergaičių. Laukiama, kad daugiau 
palies parapijinį ir lietuviškąjį kolonijų gyvenimą prancūzų skatinamą 
emigracija į kioroką su šeimomis. (Žmonės noriai ir gausiai rašosi). F. G.

Lietuvio tremtinio teismas. — Pr. m. gruodžio mėn. Reutlingeno— 
Pfullingeno lietuvių kolonijų ateitininkų sendraugių iniciatyva buvo 
suruoštas viešas tremtinio lietuvio teismas, praėjęs su dideliu susi
domėjimu. Kaitinamasis aktas, kaltintojo ir gynėjų kalbos, o taip pat 
liudininkų parodymai buvo gerai dokumentuoti. Gaila, kad. šis mūsų 
dvasinės padėties pjūvis padarytas mažoje palyginti kolonijoje.

Iš adv. V. Vaitiekūno kalbos: „Mano draugai sako, kad žmogaus 
organizmas privalo būti perijodiškai sukrečiamas, kad po to jis įgytų 
pirmykščios energijos. Aš nežinau, kiek tai tikslinga. žmogaus organiz
mui, bet aš esu tikras, kad žmogaus sąmonė ir sąžinė tikrai laiks 
nuo la'iko privalo būti sukrečiama, privalo pravėdinama, 
kad laiko ir aplinkos pelėsiai ir nusėdusios dulkės būtų nuvalytos, kad 
žmogus atgautų pusiausvyrą, pasitikėjimą savimi ir savo tautos atei
timi, kad pajustų Įgimtą ryšį su savo tautiečiais, savo pareigas tautai, 
bendruomenei, kiekvienam savo broliui lietuviui.“ Toliau adv. V. iš
vardina faktus: Mišrių šeimų kūrimas imąs reikštis net akademinėse 
bendruomenėse. Stovyklos su 200—300 narių neįstengia savo chorelio 
sudaryt ir pamaldom suteikt lietuvišką pobūdį. Puikiai suorganizuota 
Flensburgo baltiečių jūrininkų mokykla, net ir su stipriu lietuvišku 

\ personalu, nebeturi lietuvių studentų, tik latvių ir estų. Emigracija 
virsta psichozu: yra stovyklų, kur visai nebematyt jaunimo ir daugelis 
stovyklų pasidaro grynai moterų, senelių ir vaikų prieglaudomis (is 
pranešimo LRK); paskutiniu 'metu neleidžiama emigruot nėščioms mo
terims, nors pirmais nėštumo mėnesiais, ir šis- patvarkymas labai pa
didino abortų skaičių (iš praneš. LRK). Visuomeniniam darbui pasi
baisėtina apatija: gerasis elementas nesiima atsakomybės, į paviršių ky
la blogasis. Apšmeižiami be pagrindo pareigūnai dėl iš Amerikos gautų
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gėrybių dalinimo (korespondencija iš Liubeko „Keleivyje“); visuomenėje 
ima įsigalėti ub a g o d v-a šia: kaip pavyduolis elgeta, kietai užgniau
žęs savo saują, piktai dairosi be neras ko užpulti arba ką iš kito iš
plėšti. Lytinis pasileidimas yra tiek paplitęs, kad ne apie jo buvimą 
reikia- kalbėti, bet apie būdus ir priemones, kaip nuo jo atsikratyti. 
1947 m. mirusiųjų tarpe yrą dėl girtavimo mirę 3,3 %; dėl girtavimo 
yra buvę 25 apakimai, keletas sunkių kūno sužalojimų ir net nužudy
mų. Gaunant paramą, LRK-iaus žinipmis, yra konstatuota palinkimas 
paimti daugiau, kaip leista.

' ' Į
Duodame kaltinamojo akto išvadą^ „Pasirėmus išdėstytomis aplin

kybėmis, lietuvis tremtinys . . , gyvenąs Vakarų Vokietijoj ir kituose 
šiapus „geležinės sienos“ esančiuose Europos kraštuose, atstovaująs 
3,4°/o visos lietuvių tautos, yra kaltinamas: a. — tautinės mo
kyklos nedavertinimu, mišrių tautybių šeimos kūrimu, tautinių-reli- 
ginių tradicijų ir apskritai Bažnyčios veiksnio tautiškumui išlaikyt ne
supratimu ir neužtenkamu panaudojimu, per silpnu tikėjimu Lietuvos 
išlaisvinimo ir lietuvių tautos amžinumo viltimi . . b. — per didele 
meile sau pačiam ir per maža 'savo broliui tautiečiui, per didele sa
vinauda ir per mažu atsidėjimų kitų naudai, per dideliu įtarimu ir 
linkimu į denuncijaciją; c. — per dideliu moralinių normų ir pap
ročių nepaisymu, spekuliavimo, kortavimo, girtavimo', lytinio pasileidi
mo, apkalbėjimo ir šmeižto epidemijai per dideliu atsidavimu. — TAI 
YRA (lietuvis tremtinys kaltinamas) nusikaltimais, numatytais kiek
vieno lietuvio sąžinės kodekse.“

A.a. kun. dr. Jonas Steponavičius. — Wangene i. A., prancūzų zo
noje, po trumpos ligos 1947 m. gruodžio 8 d. mirė senosios kartos veikė
jas kun. Jon. Steponavičius. Gimęs 1880. 3. 10 Antalieptės parapijoj, 
gimanziją baigęs Rygoje, seminariją Vilniuje, Petrapilio dv. akademiją 
baigęs teol. magistru, dar studijavo psichologiją Muenchene, Berlyne, 
Leipzige ir, pas garsųjį W. Wundtą parašęs dizertaciją, gavo daktaro 
laipsnį. Parašė dviejų tomų Psichologiškus Essais ir nespaustintą Ju
timus. Daugiausia dirbo visuomeninį, politinį, pedagoginį darbą: daly- . 
vavo. seimuose, kaip jų narys, talkininkavo įvairiose organizacijose, il
gus metus mokytajavo ir direktoriavo Zarasų gimanzijoj. Tremtyje dir
bo tekstilės fabrike ir pas ūkininką, vėliau išmoko šoferio ir šaltkalvio 
amatų. — Pomirtiniame jo palikime rastas rankraštyje vienas straipsnis, 
vertas dėmesio. Jis rašo: „Lietuva dar neatliko savo uždavinio ir ji dar 
turės ko duoti žmonijai. Mūsų paskirtis yra pasinerti į savo savybių . 
gelmes ir čia jieškoti to brangaus turto, kurį mes turime suteikti žrnoni- 

' jai; turime, kalbant Viešpaties Jėzaus žodžiais — rasti tą prekę, kuria 
reikia prekiauti ir ją padidinti . . . Dabartinė nelaimė yra kvotimas. 
Jeigu mes šito kvotimo neišlaikysime, jeigu nerasime to turto, kurį 
turime atiduoti žmonijai, tuomet Visatai nesame reikalingi — mes žū
sime ir kartu su mumis žus Lietuva. Šiuo atžvilgiu mes turime ran
kose savo likimu. Bet intuicija (jausmas) mums duoda pilną viltį, kad 
rasime savyje sakomą turtą. Tik jieškokime“.
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AUSTRIJA
JE Arkivysk. J. Skvireckas, gyvenąs Zams b) Landek, neseniai 

baigė per nauja versti Psalmyną ir atidavė spausdinti LUX leidyklai. 
Leidinys turi išeiti dviem laidom — moksline (lotynų ir lietuvių kal
bomis, su platesniais komentarais) ir populiaria (tik lietuvių kalba). Jo 
Ekscelencija ir toliau dirba prie Sv. Rašto vertimo, jo tobulinimo.

Delegato įgaliotinis Austrijai, — Esant sunkiam- tiesiogininiam ry
šiui su Austrija, Tautinis Delegatas Kan. F. Kapočius ten esančių lie
tuvių dvasiniams reikalanĮs tvarkyti š. m. kovo mėn. 31 d. paskyrė 
savo įgaliotiniu (panašiai kaip buvo padaryta anglų jonai) Innsbrucko 
lietuvių stovyklos kapelioną kun. dr. Petrą Bašinską. '

Anglų zonos lietuvių dv. reikalai. — Visoje anglų zonoje Austrijoj 
išsiblaškę gyvena apie 100 lietuvių, daugiausia katalikų.' Savo kunigo 
jie neturi, nes nėra sąlygų kur jam gyventi. Į metus vieną-du kartu 
aplanko juos kunigas iš prancūzų zonos išklausyti išpažinčių ir suteikti 
kitų sakramentų. Šios zonos tremtinių tarpe viešpatauja dvasinis, ma
terialinis ir kultūrinis skurdas. Dauguma jų paprasti žmonės. Dėl griežtų 
DP judėjimo, suvaržymų jie negali niekur- kitur išsikelti, nei juos kiti 
gali aplankyti. Apie 100 išvyko į Braziliją, Kanadą, Angliją, Venecuelą. 
Likusiųjų aprūpinimą apjjmkina dar ta aplinkybė, kad, išskyrus Spit- 
tal-Drau ir Grąžą, dauguma gyvena išsiblašę kaimuose ir miesteliuose, 
kur kunigui juos pasiekti neįmanoma.

Innsbrucke lietuvių šiuo metu likę 166, iš jų 148 katalikai. 1947 m. 
į įvairius kraštus išvyko ca 110 asmenų. Bažnyčią sekmadieniais lanko 
ca 50%. Rekolekcijos daromos kasmet. Pirmos komunijos paruošta 
1946 m. 2 ir 1947 m. 1, sutvirtinimą vysk. Rusch suteikė 2 lietuviams. 
Ydos ryškesnės, kaip visur, kortavimas ir girtavimas (šis pastarasis 
dabar mažesnis). Nemoterystėje gyvena 4 poros. Austrų teismo nubausti 
4 asmenys. Veikia studentų sambūris „Lithuania“ (52 studentai), vyres
niųjų skautų draugovė. Vaikai lanko austrų mokyklas ir pasižymi geru 
elgesiu bei mokslu. Prie lagerio prisirašiusieji gauna davinį, menkesnį 
nei austrų kortelės (šios 1500 kol.). Kolonijoj yra 5 chroniški ligonys, 
iš jų trys tbc (2 ligoninėj), 2 reikalingi globos seneliai. Vargą stengiasi 
mažinti LRK ir Balfas.

Salzburgo lietuvių parapija. — Religinis gyvenimas pradėtas čia 
organizuoti- 1945 m. Iki 1947 m., kol neišemigravo daugiau žmonių, 
veikė bažnytinis choras. Per pustrečių metų pirmos komunijos pa
ruošta 2 vaikai; mat, kolonijoj gyvena veik vieni suaugę viengungiai 
vyrai. Dvi lietuvaitės seserys perėjo į katalikų tikėjimą. Šiaip lietuvių 
religinę padėti galima apibudinti Elsbethen bažnyčios (kur ir lietuviai 
renkasi) klebono austro žodžiais,' kuriuos jis ne kartą savo parapijie
čiams yra pasakęs, lietuvius statydamas pavyzdžiu: „Gražus jų giedo
jimas bažnyčioje, gausus ėjimas išpažinties, pamėgimas gegužinių pa
maldų, uolus dalyvavimas lietuvių austrų rengiamose bažnytinėse pro
cesijose“. Savo kolonijos centre, Glasenbache, lietuviai pasistatė gražią
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ąžuolinę šv. Kazimiero koplytėlę su atitinkamu darželiu (projektas dail. 
Tamošaičio). Pernai veikė pilna gimanzija, dabar —- keturios aukšetsnės 
klasės ir pr. mokykla. — Stovyklą, net 4 kartus, yra aplankęs J. E. vysk. 
Padolskis. Stovyklos kapelionas yra -kun. Pijus Brazauskas (žinomas 
kaip dailininkas). — Keliolika lietuvių studijuoja pedagogikos ir filo
sofijos mokslus Salzburgo Katalikų Teologijos Fakultete.

Aukštutinė Austrija. — Dvi pagrindinės lietuviškos pastoracijos vie
tos čia yra Riedąs ir Linzas. Riede veikia 2 girnn. klasės ir 4 skyrių 
pr. mokykla, kuriose dėstoma tikyba. Vaikai priklauso „Eucharistijos 
Prietelių“ būreliui ir skautams, kurių dvasine vadovybe rūpinasi stovy
klos kapelionas. Veikia dar M. Apaštalavimo skyrius. Prieš didesnes 
šventes ruošiama bendra šv. komunija už Tėvynę. Spalių mėn. kasdien 
kalbamas rožančius, gegužės — pamaldos Marijos garbei. Du evangeli
kai perėjo j katalikybę. Stovyklos dv; reikalus tvarkė ligšiol Tomas 
Žiūraitis, domininkonas. Jam išvykus į JAV, paskirtas Kun. Pr. 
Baltrumas.

SPAUDA
„Lux“ leidykla pr. m. išleido šiuos leidinius: Arkivysk. Skvirecko 

verstą Naująjį Testamentą, IV leidimą (18.000 egz.), Dr. St. Gruodžio 
„Krikščioniškos Dorovės Mokslą“, II leidimą (6.000 egz) ir Leon von 
Rudloff (dr. M. Ražaičio vert.) „Trumpą Pasauliečių Dogmatiką“ 
(6.000 egz.). .

Du nauji relig. vadovėliai. — Delegatūros spaudos skyrius š. m. 
kovo mėn. išleido Pijaus Kirvelaičio „Dorovės“ III leidimą aštuntai kla
sei. Spausdinama ir. balandžio mėn. pabaigoje išeis Šventoji Istorija, 
Senasis Įstatymas — pataisyta, iliustruota, su žemėlapių ir šv. žemės 
vaizdų priedais.

Religiniai skaitymai vaikams. — Kun. Jonas Burkus yra paruošęs 
(pagal Carolę Poppelreuter BMV) religinio pasiskaitymo knygelę vai
kams „Mažųjų Dienelės“, iliustruotą Step. Statkevičiutės.

Knygelė sutvirtinamiesiems. — Kun. dr. Jonas Gutauskas paruošė 
spaudai veikalėlį sutvirtinamiesiems, pavadintą „Dangaus Ugnis“. Vei
kalėlis išaiškina Sutvirtinimo sakramento apeigas, prasmę, simbolius. 
Iliustracijas paruošė dail. Kaz. Varnelis. w

Petrėniškas Maršas Jaunystei. — Ilgametis gimn. kapelionas Lie
tuvoje, dabar Freiburg i. Br. lietuvių kolonijos kapelionas ir pran
cūzų zonos dekanas Jonas Petrėnas, jau iš seno pažįstamas savo 
stilingais straipsniais mūsų jaunimui, dabar baigia ruošti specialią 
knygą ė la Alfos Sušinsko Maršas Jaunystei. . _ • <

Tihamer Tothas vėl pasirodys mūsų jaunimui. — Delegatūra lei
džia keturias knygas, parašytas Budapešto profesoriaus ir vyskupo To- 
tho, šio karo metu mirusio ir pačių vengrų į šventuosius ruošiamo, 
skirtas jaunimui. Prof. Maceinos vertirflas, atliktas prieš 18 metų, da-
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bar kalbiniu atžvilgiu dar peržiūrėtas. „Jaunuolio Būdas“ ir „Jaunuo
lio Lavinimasis“ jau renkamas ir gegužės mėn. galės pasirodyti spau
dos rinkoje. „Jaunuolio Religija“ ir „Jaunimo Kovos" • taip pat jau 
paruoštos spaudai. (Kaip visi, Delegatūros leidiniai, taip ir šie bus siun
čiami per sp. platintojus. Neturima techniškų galimybių patenkinti in
dividualių pareikalvimų. Iš anksto užsakymų nepriimama).

Svarbesniųjų, enciklikų* vertimas. — LUX ruošiasi išleisti (dabar 
eilės žmonių verčiamas) svarbesnes įvairių popiečių enciklikas. Leidinys 
labai lauktinas ir sveikintinas.

Socialiniais klausimais dvi populeresnes studijas „Didžiosios grum
tynės“ ir „Mažasis Žmoniškumo Manifestas“ yra paruošęs Gross-Hese- 
pės lietuvių gimnazijos kapelionas Kun. Eduardas Petrelevičius. Pir
masis darbas duoda apžvalgą visų svarbesnių socialinių — ekonoiiiinių 
srovių, įvertintų Leono XIII ir Pijaus XI socialinėse enciklikose. Pasta
rasis svarsto šiandien madoje esantį humanizmą.

EMIGRACIJA
Katalikų Emigracijos Komisija. — Vatikano Emigracijos Biurui su-__ 

sikūrus ir jos atstovams veikiant prie IRO centro Šveicarijoj ir prie 
IRO HO Heidelberge, iškilo reikalas turėti specialią emigracijos ko
misiją ir lietuviams katalikams. Jo Pr. Kan. Kapočius' pavedė .prof, 
dr. Adolfui Šapokai tokią komisiją sudaryti.

Pasitarimas emigracijos reikalu. —- Pr. m. gruodžio 18 d. Augs
burge buvo sušauktas platesnis pasitarimas katalikų emigracijos rei
kalais. Iš įvairių stovyklų dalyvavo 24 asmenys, turį daugiau patirties 
emigracijos problemoms 'Spręsti. Tautinis Delegatas painformavo pasi
tarimo dalyvius apie ligšiolines Vatikano Emigracijos Biuro ir jo at
stovų Vokietijoje pastangas paruošti žmones emigracijai.

Iš anglų zonos išvyko per pereinamąją Diepholzo stovyklą, kaip 
z praneša stovyklos kapel. kun. V. Šarka, sausio ir kovo (iki 12 d.) lai

kotarpyje į Kanadą 890 lietuvių, į Braziliją 8, į Australi- 
j ą 439.

Kunigai išvyko iš Vokietijos: — Kun. Kazimieras Senkus , „Gie
dančios Bažnyčios“ autorius ir pirmojo bažnytinės muzikos suvažia
vimo organizatorius tretmyje, studijavęs bažnytinę muziką Regens- 
burge, rugsėjo mėn. pr. m. išvyko tęsti savo studijų į Romą. — Kun. 
Aloyzas Klimas, Hanau stovyklos kapelionas ir Gross-Hesseno sri
ties tautinis dekanas, pr. m. gruodžio mėn. išvyko į JAV ir apsigy
veno Broctone, Mass., viename seselių vienuolyne. — Kun. Longinas 
Kemėšis, buv. Oldenburgo lietuvių stovyklos „Lituanica“ kapelio- 

_nas, pr. m. rudenį išvyko į Braziliją ir apsigyveno San Paulo (Caixa 
postal 4118). — Kim. Kazimieras M i ei i aus k a s, Oldenburgo lietu
vių'gimnazijos kapelionas (buv. 1940—41 m. bolševikų, kalėjimuose ka
linamas), pr. m. rudenį išvyko j Braziliją. — Kun. Vaclovas Katar-
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skis, Seeligenstadto lietuvių gimnazijos kapelionas, š. m. vasario mėn. / 
išvyko į New Yorką. —■ Kun. Vaclovas Stankūnas, Lehrtės sto
vyklos ir progimnazijos kapelionas, vasario 5 d. išvyko j Kanadą. — 
Kun. Kazimieras Kavaliauskas, gyvenęs Bamberge, kovo 20 d. 
išvyko į Australiją, kaip darbininkas. — Kun. Antanas Traškevi- 
č i u s, buv. Nuertingeno liet, stovyklos kapelionas, vėliau Schwaeb. 
Gmuendės mokyklų kapelionas, š. m. kovo mėn.' išvyko į Kanadą, kaip . ; 
darbininkas. — Iš Austrijos Tėv. Tomas Žiūraitis OP, buv. 
Auštutinės Austrijos lietuvių stovyklų kapelionas, š. m. kovo mėn. iš
vyko, savo vienuolyno kviečiamas, i JAV. - t

LIETUVIAI SVETUR’
ITALIJA

Kard. Pizzardo pas lietuvius. — Kaip praneša Vatikano organas 
„Osservatore Romano“ (š. m.» 11. 18), .vasario mėn. 16 d. Jo Eminenci
ja kardinolas Pizzardo atlaikė pamaldas lietuvių kolonijai šv. Pa
tricijaus bažnyčioje. Pamaldų metu giedojo lietuvių šv. Kazimiero ko
legijos choras. Lietuvių liaudies meno parodos patalpose p. Ministeris 
Lozoraitis padėkojo Eminencijai už palankumą lietuviams.

Stasys Lozoraitis Jr. pr. m. /pabaigoje paskirtas diplomatinėms pa
reigoms Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. Lozoraitis Jr. buvo 
laikinojo III Popiežiaus Misijos personalo nariu ir su dr. kun. V. Pa- 
valkiu aplankė Vokietiją. Nors dar jaunas, vos 24 m., Lozoraitis Jr. 
turi tačiau puikų pasiruošimą diplomatinei tarnybai: jis yra baigęs 
teisę Romos universitete; vartoja raštu ir žodžiu lotynų, prancūzų, 
anglų, italų ir vokiečių kalbas, turi retų asmeniniu savumų, palčiai 
susipažinęs su politiniu, visuomeniniu, kultūriniu ir religiniu mūsų ir 
kitų tautų gyvenimu.

Nauji lietuviai kunigai. — Iš lietuvių teologų, studijuojančių Ro
moje, kunigystės šventimus prieš šv. Kazimierą gavo Iz. Gedvilas, 
Kauno vyskupijos, L. Zaremba, Panevėžio vyskupijos, ir did. šešta
dienį į kunigus įšventintas Ant. Paškevičiaus, Kauno vyskupijos.

Naujas baž. teisės daktaras. — Dabartinis šv. Kazimiero kolegijos 
vicerektorius kun. Z. Ignatavičius š. m. kovo 17 d. apgynė dizer- 
taciją ir gavo bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

ŠVEICARIJA
Dr. E. Turauskas rašo „Aukos“ redakcijai- dėl pr. numeryje įsi

brovusių netikslumų, liečiančių lietuvių' atstovavimą „Pax Romana“ 
kongrese. „Delegacija, kurią sudarėme mudu su žmona ir Aldona Ere- 
taitė, antra, mes visi tame kongrese atstovavome-ne lietuvius, o Liet. 
At-kų Federaciją, kam ir turėjome mandatą. Jei jau ir kalbėti apie 
vienų At-kų atstovavimą, tai mandatą turėjau aš vienas, o kitus narius 
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patraukiau savo atsakomybe. Visas „atstovavimo“ išlaidas pakėliau 
aš vienas, įmokėdamas dar ir Pax Romana nario mokesnį — 500 Šv. fr. 
už At,kų Federaciją. Todėl, kaip iš pasakyto aiškėja, prikergti vienai 
Aldonai - Eretaitei „sėkmingą lietuvių atstovavimą Pax Romana kon
grese“ nėra nei teisinga, nei tikslu. Mudviejų su žmona įtraukta ir pri
žiūrima bei padiriguojama, ji jaunatvišku entuziązmu gražiai pasirodė 
ir mes nesigailėjom, o, priešingai, džiaugėmės jos pirmu debiutu di
deliame jaunimo sambūryje. Tačiau iš to padaryti ją mūsų delegaci
jos pasisekimų monopoliste būtų gryna neteisybė. Jei jau kalbėti apie 
to kongreso triumfatorių iš lietuvių pusės, tai juo buvo kongrese fiziš
kai nebuvusis Bernardas Brazdžionis su savo eilėraščiu „Be Motinos 
Tėvynės“, kurio vertimą aš paskaičiau viešame kongreso posėdy, o 
vertėju buvo žmona.

„Be to, •— rašo toliau Ponas Ministeris, — nors nesu matęs „Aukos“ 
1-ojo numerio, tačiau, sprendžiant kas rašoma apie Italiją, turiu Įspū
džio, kad žinios nepavasarinės — reiškia gana senstelėjusios. Jei jau 
taip, tai būtų buvę pravartu suminėti, kad. balandžio mėrv. Romoje lan
kėsi Vysk. V. Brizgys ir mudu su žmona, kad ten pat įvyko net du 
Pax Romana kongresai: studentų— Anzio prie Romos ir steigiamasis 
diplomuotųjų federacijos — pačioje Romoje, kad, mano pastangomis, 
pirmame stud. Akt-kų s-ga buvo atstovaujama kun. V. Balčiūno ir 
stud. Petraičio iš Pizos, o antrame —■ Sendraugių At-kų delagciją su
darė: Vysk. V. Brizgys, kun. L. Tulaba. Dr. Agata Šidlauskaitė, mano 
žmona, man pirmininkaujant.

„Asmeniškai abu su žmona buvome ''priimti privačioj audi- 
jencijoj šv. Tėvo ir kalbėjome tik Lietuvos reikalais ir tremtinių var
gais. Be to, buvau priimtas Mgr. Montini ir Tardini.

„Pr..m. vasario mėn. dalyvavau Luzemoje Caritas Internationalis 
sušauktame įvairių katal. labdaros organizacijų pasitarime; kovo pra
džioje Paryžiuje įvyko prancūzų Secours Catholiųue 'sukviestas tarpt, 
suvažiavimas, kur lietuvių Karitą atstovavo, mano iniciatyva: Dr. 'S. 
Bačkis, Tėv. J. Kubilius SJ, mano žmona ir aš. Man teko būti Į-sios 
medž. pagalbos komisijos pranešėju.

„Rugsėjo 7—14 San Sebastiane/Ispanijoje) įvyko Conversations Ca- 
thpliques Internationales savaitė, kur su žmonia buyome asmeniš
kai kviesti atstovauti lietuvius katalikus. Pasikalbėjimų tema buvo 
— Charitė — su visais aspektais. Man teko paskaityti pavykusis refe- 
ratėlis.

„Lapkričio 4—5 dd. kovo posėdžių (Paryžiuje) tęsinys ir, Šv. Sostui 
pritariant, buvo įsteigta Tarpt, labdaros provizorinė Organizacija, pa
vadinta * Auxilium Catholrcorum Internationale“, kurios 5 asmenų vai-' 
dybon išrinko ir mane.

„Tai tiek kronikiniu būdu apie mano pajudėjimus katalikiškoj 
dirvoj“.

Labai atsiprašydama Gerb. Ministerį už praėjusiame numeryje 
dėl informacijų stokos įsibrovusius netikslumus, „Aukos“ redakci-
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ja kartu labai dėkoja savo ir skaitytojų vardu už naujas žinias, 
kurios ii* tikslumo ir autentiškumo atžvilgiu spaudos darbe yra 
pirmaeilės reikšmės.

BELGIJA
Kard. Griffinas apie Lietuvą. — Š. m. vasario 11 d. Anglijos ka

talikų primui kard. Griffin Belgijos Louvaino universitetas suteikė 
garbės daktaro laipsnj. Ta proga Kardinolas skaitė viešą paskaitą, ku
rioje tarp kitko su didele užuojauta kalbėjo ir apie Lietuvą ir kitas 
Baltijo valstybes, iškėlimas joms padarytą neteisybę. Jis prisiminė 
ir vykdomus rusų religijos persekiojimus, pabrėždamas, jog tik vienas 
vyskupas belikęs Lietuvoje. Belgijos lietuvių atstovas padėkojo kardi
nolui už Lietuvos prisiminimą.

Vysk.' V. Fadolskis, grįždamas iš kelionės po Angliją, sustojo Bel
gijoje, aplankė vietos kardinolą van Roy, Caritas centrą ir keletą lie
tuvių stovyklų.

Vysk. B. Sloskans, latvių vyskupas kankinys, šiuo metu esąs Belgi
joj, dalyvavo lietuvių surengtame vasario 16 d. akte ir pamaldose, pats 
atlaikydamas šv. mišias. Ekscelencija pasveikino šventės dalyvius lieJ 
tuviškai, prisimindamas savo pažintį su lietuviais iš Petrapilio laikų, 
kur iš lietuvių studentų išmokęs lietuviškai. Su lietuviais kunigais ir 
vysk. Matulioniu jis buvęs ir Solovkų koncentracijos stovykloje ir tą 
bendrą su lietuviais gyvenimą apibudino, kaip brolių gyvenimą. Vysk. 
Sloskans prašė tokį broliškumą palaikyti tarp abiejų tautų — lietuvių 
ir latvių.

Lietuvaitės vienuolės. — Iš prieškarinių laikų Belgijoj {vairuose 
mergaičių belgių vienuolynuose yra apie 30 lietuvaičių. Daugiausia jų 
randasi Liege, keletas Louvaine. Kai kurios jų Lietuvos nemačiusios' jau 
20—25 metai. Ne viena jų yra mirusi šitoje vienuoliškoje atskirtyje. 
Ypač didelis jų pasilgimas lietuviškos religinės spaudos.

KANADA
Toronto kardinolas pas lietuvius. — Vasario 16 d. proga Jo Em. 

kard. James C. McGuigan dalyvavo lietuvių pamaldose ir pasakė 
nuoširdų pamokslą. Po pamaldų, parapijos salėje, Kardinolo garbai su
ruošti pusyryčiai, kurių metu lietuvių choras padainavo keletą dainų 
ir parodė gyvųjų paveikslų iš pavergtos Lietuvos. Svečias labai domė
josi dainomis ir tautiniais lietuvių rūbais. Po programos'Jo Eminencija 
pasakė kalbą, taikomą daugiau naujai į Kanadą atvykusiems lietu
viams. „Nuoširdus Wellcome jums, naujai atvykusieji lietuviai, — kal
bėjo kardinolas. — Ir čia būdami, nepamirškite betgi savo tėvynės Lie
tuvos, jos papročių, kalbos ir ypač tėvų tikėjimo. Patyrimas rodo, kad 
tie iš seniau atvykę lietuviai, kurie liko ištikimi Lietuvai, yra kartu 
geri ir Kanados piliečiai. Ir priešingai, kurie nelinki šiandien Lietuvai 
laisvės, nepasitenkina jąja ir čia . . . Nepamirškite savo močiutės iš-
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mokytos ttnaldos ir tradicinio lietuvių religingumo. Pasitikėjimas Dievu 
padės jums išlaikyti nepalauštus idealizmo sparnus, padės nugalėti vi
sas šiandien daromas neteisybes jums ir jūsų tėvynei.“ Baigdamas savo 
kalbą, kardinolas* pasakė: „Aš laiminu jūsų tėvynę Lietuvą, laiminu 
garbingos praeities jūsų tautą, laiminu visus jus čia, visus lietuvius 
tėvynėje ir nelaimingoje tremtyje. Aš melsiuos už jūsų laisvę ir jus.“ 

Montrealis lietuvių centras. — Dvasinis ir kultūrinis Kanados lie
tuvių centras laikomas Montrelis. Čia yra per 4.000 lietuvių, veikia Ka
nados Lietuvių Taryba, leidžiamas vienintelis patrijotinis laikraštis „Ne
priklausoma Lietuva“, yra lietuviška Sv. Kazimiero parapija. Be lietu
vio klebono kun. J. B o b i n o, kuris iš seno aptarnauja savo tautie
čius, neseniai atvyko dar pora kunigų — jėzuitas Tėv. S. Kulbis įr iš 
Vokietijos kun. J. Vilkaitis (dabar paskirtas vikaru prie Sv. Kazimiero 
parapijos). — Gausėjant naujai atvykstančių lietuvių skaičiui, Motrea- 
lyje darosi gyvas reikalas steigti antrą lietuvių parapiją. Tam iš baž-r 
nytinės vadovybės pusės padaryti atitinkami žygiai.

Toronto lietuvių parapija. — Antra savo didumu lietuvių kolonija 
yra angliškai kalbančioje Kanados dalyje — Toronto mieste. Lietuvių 
čia yra apie 2.500, daugumas subolševikėję. Lietuviams skirta Sv. Jono ■ 
Krikštytojo parapija jau 12 metų yra vadovaujama airių kilmės kunigo 
McGivney, kuris mažai tesupranta lietuviškai. Dabar, kai šimtai , 
lietuvių iš Vokietijos pradėjo telktis šiame mieste, angliškas dvasinių, 
reikalų aptarnavimas kelia pagrįsto nepasitenkinimo. Praeitų metų ru
denį čia atvyko trys lietuviai kunigai: iš Luksemburgo P.Į Ažubalis, iš 
Švedijos J. Tadarauskas (laikinai, rinkti tremtiniams aukų) ir iš Vo
kietijos V. Rudzinskas. Visi jie kol kas paskirti dirbti angliškose pa
rapijose.

Winnipego lietuviai nori savo kunigo. — Vienas prieš šešis mėn. 
nuvykęs iš Vokietijos lietuvis rašo Delegatūrai: Šiandie buvau pas 
Winnipego arkivyskupą Murray ir prašiau išrūpinti vieną kunigą 
lietuviams, kurių čia yra 400 ir nėra kas jų dvasiniais reikalais rūpi
nasi. Arkivyskupas stebėjosi, kad ligšiol lietuviai į jį nesikreipė, kai 
kitų tautybių atstovams prašant kunigo jie buvę patenkinti. Jis paža
dėjo tuoj pat pasiųsti tuo reikalu raštą į Otawą pas Vatikano 'Apašta
linį Delegatą, kuris tą reikalą sutvarkysiąs. Dėl asmens nebuvo kal
bėta, tik buvo priminta, kad Vokietijoj amerikiečių zonoje yra daugiau 
lietuvių kunigų, iš kurių vieną reiktų atkviesti.“

Lietuvių spauda. — Du laikraščiai atstovauja Kanados lietuvius: 
„Liaudies Balsas“ ir „Nepriklausoma Lietuva“. Pirmasis išeina Toronte, 
persunktas stipria bolševikine propaganda, nusistatęs prieš lietuvių 
imigravimą Kanadon ir iš viso prieš pavergtos Lietuvos reikalų gyni
mą. Antrasis leidžiamas Montrealyje, dabar naujai perorganizuotas, gi
na bendruosius Lietuvos ir ypač tremtinių reikalus. Šis laikraštis atsto
vauja visas patrijotiškai nusiteikusias sroves. Religiniu atžvilgiu jis 
yra, sakytume, neitralus, nors neturi tendencijos sąmoningai šio mo
mento išskirti. Kai kas iš tenykščių lietuvių tačiau norėtų, kad reli- 
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giniai ir doriniai principiai būtų labiau iškeliami tikslu sustiprinti gana 
- išblėsusią Kanados lietuvių pasauliėžiūrą ir ypač priešpastatyti komu

nistuojančiųjų materialistinei, pasaulėžiūrai.
Lietuvos Generalinis Konsulas’’Kanadoje Grant-Suttie (kili

mu kanadietis, protestantas) yra didelis lietuvių ir Lietuvos reikalų 
gynėjas. Būdamas labai įtakingas Kanados visuomenėje ir net valdžioje, 
jis panaudoja visas progas Lietuvos reikalams, o šiuo metu ypač lie
tuvių imigracijai i Kanadą. Žinodamas lietuvių kovą su komunizmu, ' 
jis š. m.' vasario 16 dieną aštriais žodžiais jį pasmerkė, kaip kultūros, 
religijos ir demokratijos priešą.

ŠIAURĖS AMERIKA

r Lietuviai prelatai. — "Iš Europos kontinento tautybių, esančių 
Amerikoje savus vyskupus turi tik lenkai (viso apie 6). Lietuviai turi 
tik keletą prelatų. Lietuviai prelatai,' faktiškai monsignorai, yra šie: 
M." L. Krušas, Chicagos šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas, J. 
A m b o t a s, Hartfordo Šv. Trejybės lietuvių parapijos klebonas, J. 
Miliauskas, Scrantono šv. Juozapo liet, parapijos klebonas ir K. 
Urbanavičius, gyvenąs Bostone prie šv. Petro parapijos. Iš jų 
visų jauniausias yra prel. Miliauskas, apie 46 Vnetų; jis gimęs yra 
Amerikoje. Visi kiti yra atvykę iš Lietuvos. Prel. Ambutas yra vienas 
žymiausių lietuvių veikėjų, plačiai žinoma^ ir amerikiečių nelietuvių 
tarpe. Seniausias, kaip prelatas, yra M. Krušas, labai daug nuveikęs 
Chicagos lietuvių labili. Prel. Miliauskas vyskupo paskirtas naujojo 
Nukryžiuotojo Jėzaus lietuvių seselių vienuolyno dvasiniu globėju. Apie 
prel. Urbanavičių plačiau straipsnių skyriuje.

Įtakingieji lietuviai kunigai. — Amerikos lietuviai kunigai didelės 
įtakos turi ne tik bažnytine savo vaikla, bet ir platesne — kultūrine,, 
visuomenine. Vienas tokių įtakingiausių kunigų yra Jonas Balkūnas, 
gimęs Amerikoje, bet Lietuvoje ėjęs mokslus ir juos baigęs Ameri
koje. Jis puikiai valdo lietuvių ir amerikiečių kalbas, yra puikus kal
bėtojas; kaip kunigas labai taurus ir kaip žmogus turi nepaprastų so
cialumo dovanų, Jis dalyvauja ne tik įvairiose liet, organizacijose, bet 
ir politiniame gyvenime (dažnas dalyvis įvairių delegacijų Vašingtone 
lietuvių reikalais). Balkūnas yra New Yorke Maspeth lietuvių parapi
jos klebonas. '

Š. m. kovo 26 d., kaip praneša dr. A. Kučas iš JAV, kun. Jonas 
Balk ū n a s pakeltas į prelatus, šitas energingo kunigo ir didelio lie
tuvio veikėjo paaukštinimas, kaip pranešama, Amerikos lietuvių buvo 
sutiktas su dideliu džiaugsmu.

Antras savo itaka visuomeniniame kultūriniame lietuvių gyvenime 
yra Kun. Pranas Jūras, Lawrence, Mass. liet, parapijos klebonas, 
gimęs Lietuvoj', bet mokslus baigęs Amerikoj. Jis pasižymėjęs ypatin
gais gabumais, šv. Pranciškaus dvasios žmogus, didelis labdarys visų
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lietuviškų reikalų, o ypač vienuolynų (pranciškonų, kazimieriečių, varg
dienių seselių), ilgametis Kunigų Vienybės ir Katal. Darbininkų Sąjun
gos pirmininkas. Jis yra vyriausiu patarėju Nukryžiuotojo Jėzaus Liet.

• Seselių Vienuolyno, Bostono Kunigų „Seminarijos lietuvių kalbos dėsty
tojas, lietuviškos religinės literatūros vienas didžiausių leidėjų.

Lietuviai vienuoliai. — Atskirus savo vienetus sudaro tik lietuviai 
marijonai ir pranciškonai. Marijonai turi savo kun. seminariją, kolegi- 

x ją, veda apie 6 liet, parapijos, turi savo tarpe žymesnių misijonorių, ■ 
spaudos darbininkų (jų vedamas dienraštis „Draugas“ ir mėnesinis 
„Kristaus Karaliaus Laivas“); kiekvienoj parapijoj yra Marijonų Rė
mėjų' skyrius. Šio karo metu kaip savas lietuviškas vienetas įsikūrė 
Lietuviai Pranciškonai. Šiuo metu jie turi du vienuolynu, leidžia 
„Šv. Pranciškaus Varpeli“, veda’misijas liet, parapijose, ruošiasi steigti 
savo kunigų seminariją, vadovauja lietuviams tretininkams. Lietuvių 
vienuolių turi nemaža šios kongregacijos ir ordenai: jėzuitai (apie 15), 
pasionistai (c. 5). augustininjonai (2), Dieviškojo Žodžio misijonoriai (3), 
domininkonai (5), saleziečiai (1), lasaliečiai (apie 12). Dauguma jų dirba 
lietuvių religiniame kultūriniame darbe. Dalis jų pasižymėję amerikie
čių gyvenime; iš lasaliečių lietuvių yra provincijolų, profesorių; ameri
kiečių tarpe pasižymėjusių misijonorių. Garsių asmenybių turi ir lie
tuviai jėzuitai. ’ - - - ’ . . •

Lietuvės seselės. — Skaitlingiausios yra šios lietuvių seselių vie-' 
nuolijos: _ kazimieriečių, pjanciškiečių, Jėzaus Nukryžiuotojo, Varg
dienių Seselių. Nemaža lietuvaičių yra amerikietiškuose mergaičių vie- 

. nuolynuose. Seselė Birutė Pranckūnaitė Notre TJame vienuolyne yra 
garsi menininkė — dailininkė, gavusi valstybės premiją tęsti studijoms. 
Prieš įstodama į vienuolyną, ji lankė universitetą ir pasižymėjo kaip, 
sportininkė. — Lietuviški seselių vienuolynai daugiausia dirba kultū
ros darbą — veda mokyklas, prieglaudas (seneliams ir vaikams). Kazi- 
mierietės leidžia mergaitėms žurnalą „Šv. Kazimiero Akademijos Ai- • 
dus“. Vargdienių Seselės ruošiasi steigti savą spaustuvę ir pradėti taip 
gražiai Lietuvoje jų dirbtą spaudos darbą.

Kapelionas Kun. Kazimieras Jenkus grįžta į JAV. — Pirmosios US 
armijos divizijos, artelerijos skyriaus, kapelionas kun. kapitonas Kazi
mieras Jenkus, išbuvęs karo tarnyboje keturis metus, š. m. balan
džio mėnesį grįžta į JAV. Pilnai iš kariuomenės jis skaitosi dar neišė
jęs, nes tarnybos laikas paprastai tęsiasi penkis metus. Kun. K. Jen
kus, išbuvęs 20 mėnesių Vokietijoje, visą laiką stovėjo arti lietuvių 
reikalų, susidarė daug pažinčių lietuvių stovyklose ir, kuo galėdamas, 
padėjo lengvinti jų tremties našta. Gimęs jis Lietuvoje 1905 m., 1910 m. 

ųšvyko į Ameriką, 1931 m. baigė teologijos mokslus Bostono arkivysku
pijos kunigų seminarijoje ir tais pačiais metais birželio 5 d. įšventintas 
kunigu. Keturiolika metų išbuvo Bostono lietuvių parapijoje, dirbdamas 
su savo tautiečiais ir kurį laiką studijuodamas Bostono aukštojoj mo
kykloj moderniąją filosofiją ir pasaulinę literatūrą. 1944 m. įstojęs j 
armiją, Kun. Jenkus dalyvavo fronte Filipinų salose ir buvo sunkiai 
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susirgęs tropiška odos liga. Grįžęs į JAV, Kun. Jenkus tikisi ten esan
čius tautiečius supažindinti su lietuvių tremtinių gyvenimu ir tokiems 
pranešimams yra pasirinkęs medžiagos. „Aukos“ 'redakcija mielajam 
Kapelionui linki sėkmės naujų darbų baruose. (■ %

• ė , , .

Čilė

Lietuviai kunigai Titas Narbutas, Panev. vysk., ir Antanas Kar- 
- dauskas, Vilk, vysk., šią žiemą (ten vasarą) padarė didesnę pastora

cinę — turistinę kelionę po Čilę. Jų patirtys ir įspūdžiai labai įdomūs, 
tik dėl vietos stokos neįmanoma jų visų pateikti.

Kun. Narbutas rašo: Apsistojome Puerto Montt. Tai naujas, apie 
35.000 gyv. iniestas-uostas, nepaprastai gražioje salingoje Paciflko įlan
koje, 1088 klm. į pietus nuo Santiago (sostinės). Čia neseniai įkurtoje 
vyskupijoje kurijos sekretorius yra vokietis, kurį prieš metus teko pa
žinti. Vyskupija turi jau puikius modemiškus Kurijos namus ir ruo

šiasi statyti seminarijos rūmus. Sekretorius kviečia mus persikelt dirbti 
į jo vyskupiją. Jis siūlo darbą kurijoje, o kai būsianti seminarija — 
joje profesoriauti. Šioj vyskupijoj svetimšalių kunigų gana daug: vo
kiečių,' olandų, amerikiečių. Ir dar priimtų, jei kas iš Europos vyktų.

Puerto Montte gavome pasiūlymą ir sutikome užimti vienai savai
tei parapiją, esančią prie Paciflko. Vakare pasiekėm miestelį Maulin. 
Klebonija, kunigams išvažiavus, buvo užrakinta. Susiradom butą vie
noje šeimoje. Sekantį rytą einame į bažnyčią, kuri randasi vidufy ■ 
miestelio, gražiais berželiais apsodintoje aikštėje.- Nustebom, nes ber
želių niekur kitur Čilėje, nebuvom matę. Žmonės nežino tų medžių tikro 
vardo, nes jie importuoti. Jie juos vadina „tilos“ (liepos). Mus priėmė 
zakristijonas, 14 m. berniukas. Zokristijoj truko tvarkos .. . . Parapija 
įsteigta 1823 m. Tada ji buvo tokia didelė, kaip pusė Lietuvos. Ir da
bar ji turi 16 koplyčių, kurios randasi toliau, kaip 20 klm. nuo mieste
lio. Prie kai kurių galėtų gyventi kunigas, bet jų čia per maža, o ir 
pragyvenimui sąlygų nėra. Susisiekimas su koplyčiomis arkliu. Čia 
visi moka joti: ir vaikai, ir moterys. Tik mes dar ne. Ir kai vieną dieną 
atvyko žmogus kviesti pas ligonį, mes suabejojom, nors ir neatsisakėm, 
nes juk reikia aukotis. Nepratusiam tiek kelio sujodinėti būtų beveik 
liga. Tai liudija ir vietiniai. Pereitais metais tą patį kelią padarė 
vyskupas ir du vienuoliai amerikonai. Vyskupas buvo geras raitelis, 
turėjo tik malonumą, o vienuoliai grįžo ligonys." —

Miestelis turi 2000 gyventojų. Yra įvairių apskrities įstaigų, bei 
vienui vienas telefono aparatas. Įstaigos ir privatūs asmenys telefonu 
naudojasi iš tos vienos vietos, esančios šalia pašto. Telefonistė yra ir ■ 
vargoninkė, turinti chorelį iš keliolikos mergaičių. Sekmadieniais į 
bažnyčia susirenka apie 60 žmonių. Parapyjoje yra savų religinių pa
pročių. Marijos statulos aprengiamos drabužiais. Zokristijoj viena to-
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kia Marija juodais plaukais ir juodais rūbais. Tai Marija, kuri būna 
garbinama Visų Šventėje. Yra ir kitų Marijų, kurioms priklauso kitos 
dienos. Tai „sezonines“ Marijos. Vienoje šios parapijos koplyčioje yra 
stebuklingoji Marija. Susirenka iki 4000 raitelių į jos šventę vasario 
2 d. Stebuklingoji 'keliauja ir. į kitas koplyčias, nešame keliasdešimt 
kilometrų pėsčiomis, pasikeičiant, lydima raitelių būrio. — Seniau 
būta kitų papročių. Verbų dieną prie upės deginta Judas. Did. Penkta-_ 
dienį jscenizuota bažnyčioje Kristaus nuo kryžiaus nuėmimas. Prie 
kryžiaus stovėjo specialiai aprengti vyrai; kunigas sakydavo-- pamokslą 
ir savu laiku duodavo įsakymą ištraukti vynis. Vyrai vynis traukdavo, 
Kristų nuimdavo, o žmonės verkdavo. — Lankesne parapiją, norime 
žmones pažinti. Rekomendavo mums vieną vokiečių šeimą. Radom se
nutę Hartmann, tik ji viena ir tekalbėjo vokiškai, anūkės jau nesu
pranta. Tai pastebėję (jei vokiečiai nutaustai), darėmės atlaidesni ir 
Pietų Amerikos lietuviams, kurių čia- gimusieji taip pat jau lengviau 
kalba svetima kalba. Senutė Hartmann, sužinojusi, kad esam lietuviai, 
prisiminė tautinius lietuvių moterų rūbus, kurie jai nepaprastai patikę. 
Apie tai ji žinanti iš knygų!

Kun. A. Kardauskas rašo: Aplink Puerto Montt yra kaimuose daug 
koplyčių. Tačiau kunigų neištenkama, o- kita vertus, kunigui- pragy
venti galimybės nėra. Ir mano čia rastoje koplyčioje įspūdis visai ki
tas, negu Maullin: švara, tvarka, tinkamas papuošimas. Man apaštalauti 
čia buvo malonu. Novena buvo atliekama prieš tai jų pačių. Aš atvy
kau paskutinei dienai. Sekmadienį, pačią šventės dieną, sujojo apie 70 
raitelių. Žmonės per mišias pradžioje recitatyviniu būdų visi meldėsi, o 
paskui giedojo. Šiuo atžvilgiu (kas liečia recitatyvines mišias) čilėnal 
mus pralenkia. Juk čia, kaime, jie patys tai labai gražiai pravedė. Tai 
pastebima ir kitose parapijose. Be abejo, tai yra dėka atitinkamos li
teratūros. Kai žmonės apsiskaito, padaro gerai ir be kunigo. — San
tiago (pastovi kun. A. K. darbo vieta) paprastai apaštlauju iš rašto. Čia 
gi kalbėjau be nieko. Pagalvojau kiek, Šventoji Dvasia padėjo ir iš
degė gerai. Jau po metų esu tvirtas ispanų kalboje ir kalbu be baimės, 
nes nėra pavojaus, kad žodžio pritruktų ar iš kokios keblios formos 
neišeitum. Žmonės jautė tik akcento skirtumą, kurio užsienietis ne
nuslėps. — Provincijoje kunigai gyvena vargingai. Vienas vokietis kle
bonas dejavo, kad jo visos pajamos per mėnesį 700 pezų (1 dol. 52 pe- 
zai). Iš tų. pinigų (Vos pats pragyvenąs ir tarnaitę apmokąs. Tiesa, žmo
nės šiek tiek padeda, bet nedaug. Jis vargšelis^ atliekamu pezu šelpia 
savo motiną pakietukais Vokietijoje. Jos atsikviesti pas save neturi 
galimumo, nes viena, kad pinigų neuždirba kelionei, o antra — ir at
vykus sunku. Santiage gyvenimas jau geresnis. Keista, kad žmonės savo 
kunigus laiko turtingais. Mums, užsieniečiams, matant taip vargingą 
kunigų gyvenimą, ant galvos plaukai šiaušiasi, Pasirodo visur ta pati 
taisyklė: kuo mažiau žmonės kunigams padeda, tuo jie labiau juos ap
kalba esant turtuoliais. i ' •
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ARGENTINA
Lietuvių bažnyčia, Mokykla ir salė. — Argentinoje yra apie 30.000 

lietuvių. Daugumas mūsų emigrantų gyvena Buenos Airese, priemiesty
je Avelaneda ir kituose priemiesčiuose — gal apie 18.000. Berisso 
mieste, kuris yra už 60 km nuo Buenos Aires, gyvena apie 4.000 lie
tuvių ir Rosario m. apie 2500. Po kelis šimtus lietuvių gyveną: Kordo
boj, La Plata, Tucuman, Comodoro Rivadavia, o kiti išsibarstė po visą 
Argentiną. ~

Prieš kelis metus Tėvų Marijonų pastangom pastatyta Buenos Ai- 
reso priemiesty Avellaneda, Mendoza 2280, Vilniaus.Aušros Vartų Die
vo Motinos bažnyčia ir vienuolyno namai, kainavę apie 300.000 pezų.

, Tik maža dalis tų pinigų buvo surinkta tarp Argentinos lietuvių, o 
dauguma gauta iš JV. ' ,

Bažnyčia tikrai puiki ir lietuviai jąja su pasigėrėjimu didžiuojasi. 
Vienuolyno namuose laikinai veikė ir mokykla, kuriai vadovauja vie
nuolės kazimierietės, kurios greta taip pat pasistatė vienuolyno namus. 
Dabar gi baigiami statyti atskiri namai mokyklai ir didelei salei, kur 
tilps apie 500 žmonių. Statant bažnyčią buvo pirktas didelis žemės - 
plotas, kurio dalis buvo išparduotą lietuviams ir tokiu būdu apie baž
nyčią išaugo nemaža lietuvių kolonija.

Vietiniais įstatymais mokykloje turi būti išeita pradžios mokyklos 
programa ispanų kalba ir tik popiečiais mokoma lietuviškai. Iš karto 
mažai lietuvių vaikų naudojosi ta mokykla, bet kasmet lietuvių vaikų 
skaičius joje auga. Seselės kazimierietės be to popiečiais moko ir vy
resniojo amžiaus lietuvaites.

Tėvai marijonai priešakyje su savo vyresniuoju- kun. Kazimieru 
Vengru, ir seselės kazimierietės labai rimtai ir sėkmingai darbuojasi. 
Argentinos lietuvių tarpe ir yra visų gerbiami.

Į pamaldas, ypač per didesnes šventes, susirenka daug lietuvių iš 
Buenos Aires ir apylinkių, o ir iš Berisso dažnai atvyksta ekskursi
jos. Bažnyčia, mokykla, salė sudaro tikrą lietuvybės tvirtovę, apie ku
rią spiečiasi rinčiausia ir sveikiausia tautinė veikla.

Tėvai marijonai reguliariai laiko mištas lietuviams Berisse ir aplan
ko Rosario ir net Kordobos lietuvius.

Organizacijos. Katalikų Veikimo Centrą suorganizavo Tėvai Mari
jonai 1939 m. liepos 30 d. Centro branduolį sudaro katalikiškų organi
zacijų, draugijų, brolijų ir kuopų pirmininkai ir sekretoriai, Tėvams 
Marijonams vadovaujant. .

Argęntinos Lietuvių Katalikų Federacija įkurta 1935 m'. birželio 
mėn. Federacija sudarė lietuviškos katalikiškos draugijos, kurių vie
niems metams išrinkti atstovai dalyvaudavo mėnesiniuose susirinki
muose. Federacijos pirmininkas yra p. Ignas Padvalskis. . r

Argentinos .Lietuvių Jaunimo Draugija. Kultūrinė katalikiškoš pa
kraipos draugija, įkurta 1931 m. birželio 14 d. Turi vaidintojų būrelį į 
ir rengia vakarėlius. Pirmininkauja p. Zekys.
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x. LATVIŲ KATALIKAI
Konkordato sukaktis. — Švedijoje išeinarftiame latvių katalikų lai

kraštyje „Dzimtenes Balss“ (1949 m. 1 nr.) J. E. Rancans rašo "apie Lat
vijos ir Šv. Sosto konkordato sukaktį. 1922 m. gegužės 3 Od. Romoje 
Latvijos ministeris Z. A. Meierovics ir Vatikano Valstybės sekretorius 
kard. Gasparri pasirašė konkordatą, kuris tų pačių metų lapričio 3 d. 
buvo ratifikuotas. 1938 m. konkordatas buvo papildytas: katalikams prie 
Rygos universiteto sudarytas Teologijos Fakultetas ir atnaujinta senoji 
Kuršijos vyskupija su sostine Liepojuje.

Vysk. A. ■ Urbšo vyskupavimo dešimtmetis. — 1948 m. atnaujinus 
Kuršių vyskupiją, Sv. Tėvas Pijus XI Liepojos vyskupu paskyrė Jo 
Ekscelenciją Antaną Urbšį. Naujoji vyskupija nuo Baltijos tęsėsi palei 

, Lietuvos sieną iki Daugpilio, tiesiogiai susiliesdama su Telšių ir Pane
vėžio vyskupijomis. Šįmet sukaknka 10 metų, kaip šis Vyskupas, kilme 
lietuvis, eina garbingas latvių katalikų Ganytojo pareigas.

Katalikų studentų suvažiavimas. — S. m. vasario mėn. 1—3 dieno
mis latvių stovykloje prie Fischbacho įvyko latvių katalikų studentų, 
esančių Vokietijoje suvažiavimas. Svarstyta bėgamieji studentų organi
zacijos reikalai, padaryta įvairūs latvių katalikų gyvenimo sričių pra
nešimai. Suvažiavime dalyvavo 50 studentų ir keletas akademikų. Su
važiavimo atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Popiežiaus Misjos Šefas 
J. E. Vysk. Muench.

. Nauji vyskupai Latvijoje. — Kaip Vatikano radijas praneša, sovie
tinei Latvijai Popiežius Pijus XII paskyrė du naujus vyskupus: buv. 
Rygos Teologijos Fakulteto profesorių Dr. Peter S t r o d s, 55 m. am
žiaus, ir buv. Daugpilio kleboną Kazimierą D ui b in s k į, 40 m. am- 

Min. Bilmanis perėjo į katalikybę. — Lavijos ministeris ir nepa- 
' prastas pasiuntinys JAV-bėse_ Bilmanis 1947 m. pradžioje perėjo 

į katalikybę. „Ausekle Kalenders’e“ 1948 m. jis aprašo savo atsivertimo 
istoriją. Už katalikybę jis apsisprendęs po ilgamečių šios religijos stu
dijų, gilių .vidaus išgyvenimų ir nepaprasto sveikatos atgavimo, kurį 
jis sieja su stebuklingu jo maldų išklausimu. Be kitko, Bilmanis prisi
mena ir tautinį momentą: protestantizmą jis visą laiką pergyvenęs, kaip 
svetimą latvių tautos dvasiai. — šis atsivertimas plačiai komentuoja
mas latvių protestantų sluoksniuose, kaip nelauktas ir iš viso retas.

Monsinjoras Dr. Laurinovičs. — Pr. m. rudenį Šv. Tėvas latvių 
Tautinį Delegatą dr. Laurinovičs pakėlė į monsinjorus. Laurinovičs, 
baigęs teologijos mokslus Latvijoje 1926 m., dar studijavo Vienoje 
1930—1934 m. teologiją ir bažnytinę istoriją. Nuo 1936. m. buvo teologi
jos profesoriumi kunigų seminarijoje ir teol. fakultete.

Mirė marijonas Skrinda. — Vienas pirmųjų Latvijos marijonų 
Benediktas Skrinda 1947 m. gruodžio mėn. mirė Vilanuose, Latvijoje. 
Jis buvo brolis garsaus socialinio veikėjo ir publicisto, kun. Kazimiero 
Skrindos, prieš I karą veikusio Petrapilyje įr 1917 m. mirusio Lietu
voje. Benediktas Skrinda latviuose buvo garsus savo šventu gyvenimu.
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LIETUVIU. RELIGINĖ KNYGA TREMTYJE
LITHUANIAN RELIGIOUS BOOK IN EXUE < ' 
LITAUI^CHES RELIGIONSBUCH IN EXIL

1945—1947

282 ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA — ROMAN CATHOLIC CHURCH 
ROMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE

205 RELIGINĖ PERIODIKA-RELIGIOUS PERIODICALS, 
RELIGIOSE ZEITSCHRIFTEN

AD LUMEN, Eichstaetto kunigų, seminarijos lietuvių alumnų ne
per. leid. Rotat. (13a) Eichstaett, Bischoefl> Klerikseminar. Nr. 1 iš
leistas 1946. VI. 52 psL 207 X 290 mm.

AUKA, Biuletenis Kunigams. Leidžia: Sv. Sosto Delegatūra Lie
tuviams. Lęidinys Nr. 4. Permited by UNRRA Team 513. Spaudė: 
A. Gottliebs & J. Osswalds Buchdruckereien. (14a) Kirchheim-Teck, 
Nr. Nr. 1 ir 2 išleisti 1947. 64—120 psl. 150 X 210 mm.

BAŽNYTINĖ SAVAITĖ. Spausdinta rašom, mašinėle. (13b) Mem
mingen — Fliegerhorst, DP Center. Nr. 1 išleistas 1946. X. 7. 
204 X 265 mm.

LAIŠKAI TREMTINIAMS. Leidžia: Bružikas, Jonas misio
nierius S. J. Rotat. (13b) Pullach bei Miinchen. 1947 metais išleisti 3 
laiškai, I. 15 —III. 25. 2 — 4 psl. 210 X292 mm.

LAIŠKAI TREMTINIAMS. Leidžia: Bružikas, Jonas misio- 
nierus J. S. Spausdina Verlagsanstalt Manz Dillingen’e. 1947 metais 
išleisti 9 Nr. Nr., IV. 21 —XII. 1. 8 nenum. psl. 150 — 215 mm 5000 egz.

NAUJASIS GYVENIMAS. Religinės Kultūros laikraštis. Leidžia: 
Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjunga. Redaktorius: Bagdonavivičius, V. 
Kun. Spaudė Haas&Cie Spaustuvė, (13b) Augsburg. (13b) Miinchen 27, 
Lamontstr. 21. Nr. 1 išleistas 1945. XII.- 1, Nr. 2 — II. 21. 1946 m. iš
leisti Nr. Nr. .1 (3) — I. 15. — 19 (21) — XII. 15. 1947 m. išleisti Nr.

127

129



- Nr. 1 (22) — VII. 15 — 11/12 (32/33) — XII. 15. 16 psl. 210 X 295 mm, 
vėliau didesnio formato, paskui vėl 210 X 295 mm.

SPINDULIAI, Religinės Kultūros ir visuomeninis laikraštis. Ats. 
Redaktorius: Landęr, Georg (Švedas). Redaktorius: Tadarauskas, J. 
Kun. Spaudė: Linkoln Bloms Boktryckerei. Švedija, Stockholm, Got- 
gatan 58 v. Nr. 1 išleistas 1946 metais. 4 — 6 psl. 275 X 390 mm 1947 m. 
tebeleidžiamas (Aprašė „Žingąniai“ 1947 Nr. 9, psl. 49). *

VOX TEMPORIS, Pamokslams Medžiaga. Leidžia: Lietuvių Kata
likų Kunigų Sąjunga. Rotat. (13b) Mūnchen — (14a) Kirchheim-Teck. 
1947 metais išleisti Nr. Nr. -1 — 6, 62 psl. 210 X 294 mm.

22 BIBLIJA — BIBLE — BIBEL
NAUJASIS MUSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS TESTA

MENTAS. Vertė Juozapas Skvireckas, Kauno Arkivyskupas, Me
tropolitas. IV laida. (14a) Stuttgart, išleido „Lux“ leidykla, Spaudė: 
Schwabenverlag AG spaustuvė. 1947. Viršelis, XXIII + 1 nenumeruo- 

* tas + 620 pusi. 100 X 147 mm 12.000 egz.
Rec.: S. Y. „Auka“ 1947 m. Nr. 2, psl. 59—64.
ŠVENTOJI ISTORIJA, NAUJASIS ĮSTATYMAS. (14a) Kirchheim- 

Teck, leidinys: Šv. Sosto Delegatūros lietuviams. Spaudė: Buch- und 
Offsetdruckerei J. Illig, Goppingen. 1947. Viršelis, 95 + 1 nenumeruo- 

• tas psl., iliustr. 152 X 235 mm 4.000 egz. RM 8,00; kietais viršeliais —- 
RM 12,00. —

Rec.: Gižinskas, Leonardas kun. — „Naujasis Gyvenimas“ 1947 m.
Nr. 8, psl. 125. _

23 DOGMATIKA'— DOGMATICS — DOGMATIK
Rudi of f, Leonas (von) P., Gerlevės Benedektinas. TRUMPA 

PASAULIEČIŲ DOGMATIKA. Iš 9 leidimo išvertė Dr. M. Ražai
tis. (14a) Stuttgart, išleido „Lux" Leidykla, spaudė Schwabenverlag 
A.-G. 1947, Viršelis, 158 + 2 nenum. psl. 113 X 165 mm 6000 egz.

232 Christologija, Marijalogija — Christology, Mariology — 
Christologie.Mariologie

Aleksa, P.’Kun. Dr. MARIJOS ŽODIS — Gegužės mėnesio 
skaitymai. (13a) Regensburgas, permission to print is given Military 
Governement, Ratisbonae, E Typografla S. Gregorii, Antea Friderici 
Pustet 1946. Viršelis, 77 + 3 nenum. 110 X 208 mm.

Burkus, J. Kun. Šv. ROŽANČIAUS KARALIENE FATIMOJE. 
(13b) Dillingen, išleido autorius, Typis Manz. 1946. II. 16. 8 nenum. psl., 
.iliuštr. 77X113 mm RM 0,40. II laida. 1946. II. 16 (išleista 1947). 
8 nenum. psl. 76 X 115 mm 21.000 egz.

TAIKOS KARALIENĖJ (13b)'Mūhldorf, Kun. A. Vembrės leidiiiys. 
A. Barti spaustuvė. 1946/ 4 psl., iliustr. 70 X 114 mm. ' ’ '■* ‘‘

128,

130



24 PRAKTINĖ TEOLOGIJA — PRACTICAL — PRAKTISCHE
.. ... ' ..... THEOLOGIE

241 Moralinė teologija — Didactic — Moraltheologie .
Gruodis, St. Dr. S. J. KRIKŠČIONIŠKOS DOROVES MOKSLAS 

II laida. (14a) Stuttgart, išleido „Lux“ Leidykla, spaudė Schwaben- 
verlag A.-G. 1947. Viršelis, 175 +• 1 nenum. psl. 113 X 167 mm 6000 egz.

243 Maldaknygės — Prayer books — Gebetbucher
Aleksa, P. Kun. Dr. APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS: Išeivių mal

dos ir giesmės. (13a) Regensburgas, Ratisbona Typis Friderici Pustet. 
1945. Viršelis, 238 + 2 nenum. psl. 73 X 114 mm.

Bardauskas A. Kun. VIEŠPATIE, PASIGAILĖK MŪSŲ. Išei
vių maldų knygelė. (15) Possneck (Thiir.) Leo-Pra-Dono leidykla, Riedl- 
Verlag Gunzenhausene. 1945. Viršelis, 132 + 4 nenum. psl. 84 X 117 mm.
, Yla, St. Kun. APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS: Lietuvių maldos ir 

giesmės. /(14b) Ravensburg/, išleido Kun. Ant. Juška ir Ant. Urbonas, 
spaust, nepažymėta. 1945. Viršelis, 155 + 1 nenum. psl. 80 X 115 mm: 
(RM 5,00).

Yla, St. LIETUVIŲ MALDOS IR GIESMĖS. Iliustravo dail. • 
T Kulakauskas. Ketvirtoji laida. (21b) Detmold, Aitvaras, techni
kinė spaudos , priežiūra poligr. im. „Vaizdas“ sav. Kapočiaus Jono, 
spaust, nepažymėta. 1946. Kieti viršeliai, 122+6 nenum. psl. 72X103 mm.

KARYS KATALIKAS (ištraukos iš Kun. Kan. Adolfo Saba
liausko maldaknygės, 4 leidimo). (14b) Niederhofen ties Leutkirch’u 
(Allgau, Wiirttembergas), mašin. 1945 m. rugpiūtis. 16 pusi. 75X102 mm.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ PASIAUKOJIMAS NEKALČIAUSIAJAI 
MARIJOS ŠIRDŽIAI ALTOTTINGO ŠVENTOVĖJE. (13b) Dillingen, 
Typis Manz. 1947. 4 nenum. psl. 65 X 100 mm.

Lechavičius, J. Kun. GIESMĖS, MALDOS. (13b) Dillingen, 
Buchdruckerei Ludwig Auer, Donauworth. 1946. Viršelis, 64 psl. 
74X101 mm. RM 1,20.

LITURGINĖS MIŠIOS (Ateitininko Biblioteka Nr. 3). Leidimo vie
ta nepažymėta, rotat. 1946. Paruošė Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdyba.

LIETUVOS KRYŽIAUS KELIAI. Privačiam vartojimui. Leidimo 
vieta nepažymėta (Bavarija), Rotat. (1947). 16 pusi. 106 X 152 mm.

244 Religinė skaityba — Religious literature — Religiose Literatur
(Lietuvių Klierikų Būrelis) LIETUVIAMS VAIKUČIAMS 

TREMTYJE. Germany DP Camp. Siunčia: busimieji kunigėliai, vaiku
čių mylėtojai. (13a) Eichstatt/Bay. A. 19. Viršelis, 58 psl., iliustr. 146 X207

' mm (13a) Eichstatt, Kunigų Seminariją, Rotat. 1947 m. gegužės mėn.
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245 Giesmynai — Hymns — Gesangbūcher
B udr iū n as, Bronius 3 GIESMES vienam balsui su vargonų 

pritarimu. Sveika Marija; Marija, Motina malonės; Mal
da. Vilnius — (14b) Tubingen, leidykla „Patria“, spaustuvė nepažy
mėta (1946) 8 psl. 242 X 310 mm RM 6,00.

THE CHRISTMAS SONG BOOK prepared for former prissoners 
of war and Displaced Persons of all Germany. (20) Hannover^ World’s 
YMCA — YWCA, spaustuvė nepažymėta. (1546). Viršelis, 62 psl., iliustr. 
146 X 205 mm. Pastaba: 21 — 27 psl. — Lithuanian: Tyliąją Naktį, Ma
rijos Vardas, Išgirdau Balsą, Linksma Giesmė, Piemenėliams, varg
dienėliams, Gul šiandieną. * -

GIEDOKIM VIEŠPAČIUI. Giesmių gaidas parašė Motekaitis. 
Medžiaga paruošta Munos lietuvių stovyklos. (17a) Heidelberg, Rotat. 
1946. 32 + 2 nenum. psl. 150 X 210 mm.

GIESMYNELIS. (16) Wiesbaden, „Giedros“ leidykla, spaustuvė ne
nurodyta. 1945. 16 psl. 1.500 egz. Pastaba: Giesmes parinko. kun. A. 
Paukštys iš Vatikano aprobuotos ir išleistos 1943 m. maldaknyges 
„Garbė Dievui“. Aprašė .Apžvalga“ 1946 m. Nr. 9—10, psl. 18 ir „Mūsų 
Viltis“ 1946 m. Nr. 2, psl. 7.)

Senkus, Kazimieras. Kun. GIEDANTI BAŽNYČIA — Lie
tuvių giesmynėlis tremtyje. (13a) Regensburg, Br. V.A.P. Sulaičių lei
dinys, H. Mūhlderbergerio spaustuvė Augsburge 1946. Viršelis, 140 psl.' 
105 X 145 mm. 4.000 egz. RM 5.00.

Zdanavičius, J. DE PROFUNDIS mišriam chorui su vargo
nais. (13b) Memmingen, Mintis, Druckerei und Verlagsgenossenschaft 
e.G.m.b.H. 1946. 4 psl. 210 X 299 mm. RM 3,00. Pastaba: B. Braz
džionio žodžiai.

GRAUDŪS VERKSMAI. Leidimo vieta, —leidėjas ir spaustuvė ne
pažymėta. II. 1946. 15 + 1 nenum. psl. 92 X 139 mm.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vyskupo A. Baranausko vertimas. 
Perspausdinta (13b) Dillingene, spaustuvė nepažymėta. 1946. 16 psl. 
76 X112 mm. , . '

1 25 PASTORALINE TEOLOGIJA, KATALIKIŠKA AKCIJA — 
PASTORAL, CATHOLIC ACTION — KATHOLISCHE AKTION

Janssens, Joannes Bap t., Jėzaus Draugijos Generolas. 
MALDOS APAŠTALAVIMO DIREKTORIAMS IR PROMOTORIAMS. 
(13b) Dillingen/Do, als Manuskript gedruckt, Verlagsanstalt Manz. (1947). 
4 nenum. pusi. 150 X 210 mm.

KATALIKIŠKA AKCIJA. Tekste schemos. (14a) Kirchheim-Teck, 
Leidinys-Sv. Sosto Delegatūros Lietuviams, Nr. 7, atspausta iš AUKOS 
Nr. 2, spaudė A. Gottliebs & J. Osswalds Buchdruckereien. 1947. Vir
šelis, 55 + 1 nenum. pusi. 150 X 211 mm 2000 egz. RM 3,00.
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MEDŽIAGA TREMTINIŲ PASTORACIJAI. (16) Wiesbaden, Ap. 
Sosto Delegatūra Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje. Leidinys Nr. 1, 
„Giedra“, rotat. 1946 V. 28. psl. 210X 298 mm 120 egž.

26 BAŽNYČIA — CHURCH — KIRCHE
264 Liturgika, pamaldos — Liturgy, public worship — Liturgik, 

Gottesdienst
Čibiras, K. Kun. LITURGIKA. Penktasis leidimas (persp. iš TV 

pataisyto ir pritaikyto programai leidimo). (13b) Dillingėn a. d. D., 
Mūsų Kelias, §v. Sosto Delegatūros leidinys Nr. 1, SchwabiSche Lan- 
deszeitung Neumann & Cie. KG Augsburg. 1947. Viršelis~131 + 5 ne
num. psl., iliustr. 148 X 204 mm RM 8,00.

EXCERPTA EX RITUĄLI ROMANO AD USUM CLERI LITUANI.
• I. De Administratione Sacramentorum. (13b) Mūnchen, Lietuvių Kata

likų Kunigų Sąjungos Centro Valdyba, spaust, nepažymėta. (1947). Vir
šelis, 4 nenum. + 70 + 4 nenum. psl. 106 X 148 mm. Pastaba: Viršely
je — Ritualėlis.

265 Sakramentai — Sacraments — Sakramente
''(Vembrė, Mykolas, Kun.) IŠPAŽINTIS VOKIŠKAI. (13b) 

Mūhldorf, autoriaus leidinys, B. Barti spaustuvė. (1946). 4 nenum. psl. 
102 X 114 mm. Pastaba: Lietuvių ir vokiečių kalbomis. *

268 Religinis auklėjimas, katechetika — Religious education,^ 
catechisms — Religiose Erziehung, Katecheiik

Burkus, J. Kun. EISIU PAS TĖVĄ. Tikėjimo tiesų santrauka.. 
(13b) Dillingen/D. Autoriaus leidinys, Permitted by UNRRA Team 308, 
Printed by Manz. 1946. Viršelis, 111 + 1 nenum. psl. 109 X145 mm 
RM 3,00.

KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS. (14b) Tubingen, H. Laupp jr. 
. spaustuvė. 1946. Viršelis, 154 + 2 nenum. psl. 101 X 144 mm 3.500 egz. 

RM 4,00.
Kirvelaitis, Pijus, Kun. DIEVAS KŪRĖJAS IR IŠGANY- ' 

TOJAS. Katalikų tikybos vadovėlis aukštesniajai mokyklai, II laida. 
(16) Wiesbaden — Kassel, leidykla Giedra, Rotat., viršelis ir titulinis 
lapas spaustuvėje. 1946/47. Viršelis, 76 + 2 nenum. psl. 205 X 290 mm.

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS KATALIKŲ TIKYBOS MOKSLO PRO
GRAMA, LTD Švietimo Valdyba, spaustuvė nepažymėta. (1946). 10 + 2 
nenum. 105 X 145 mm.

Paltarokas, Kazimieras, Vyskupas TIKYBOS PIRMA 
MOKSLIS, patvirtintas Lietuvos Vyskupijoms, 18-sis leidimas. (13a) Re- 
gensburgas, spaustuvė Fridrich Pustet, Graphischer Grossbetrieb. 1945. 
Viršelis, 31+1 nenum. psl. 100 X 167 mm.
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Zdanavičius, Br. Kun. TRUMPAS KATEKIZMAS. (23) Dor
verden, Rotat. 1945. (Aprašė „Lietuvis“ 1945 m. Nr. 6, 3 psl.

Žitkus, K. Kun. TĖVE MUSŲ. Tikybos vadovėlis 2-jam moky
klos skyriui, X leidimas. (14b) Tiibingen, Lietuvių Sąjungos leidinys, 
sp. nepažymėta. 1945. Viršelis, 10% psl., iliustr. 137 X 194 mm. 2.500 egz. 
Pastaba: Fotomechaniniu būdu atspausdintas iš IX leidimo (1944 m.).

27 BAŽNYČIOS ISTORIJA — HISTORY OF CHURCH — 
KIRCHENGESCHICHTE

DIE LAGE DER KIRCHE IN SOWJETISCHEN LITAUEN. Leidimo 
vieta nepažymėta, rotat. (1947) 12 lapų, spausdintų vienoje pusėje. 
209 X 300 mm.

Sužiedėlis, Simas. ŠVENTAS KAZIMIERAS 1458 — 1484. 
(14a) Kirchheim-Teck, Sv. Sosto Delegatūra Lietuviams, leidinys Nr. 2, • 
spaudė A. Gottliebs & J. Osswalds Buchdruckereien. 1947. Viršelis, 
32 psl. 147X210 mm 3.000 egz. RM 2,00. Pastaba: 2 psl. Bradū- 
n a s, Kazys — Ten tau dangus (eilėraštis).

Rec.: A. S. — „Žiburiai“ 1947 m. Nr. 24, psl. 7. Gižinskis, Leonardas 
— „Naujasis"Gyvenimas“ 1947 m. Nr. 3, psl. 44—45.

Vaitlekaitis, A. Kun. TRUMPA BAŽNYČIOS ISTORIJA, 
III laida. (16) Wiesbaden, leidykla „Giedra“, rotat. 1946 m. liepos' m. 
Viršelis, 2 nenum. + 80 + 4 nenum. psl. 203 X 285 mm 400 egz. RM 10.00.

348. 1/ Katalikų bažnytinė teisė — Catholic canon law — 
Katholisches Kirchenrecht

Brlzgys, V. Vyskupas Dr. MOTERYSTĖ. (14a) Kirchheim-Teck, . 
Leidinys-Sv. Sosto Delegatūros Lietuviams, Nr. 9, spaudė A. Gott
liebs & J. Osswalds Buchdruckereien. 1947. Viršelis, 32 psl. 150X212 mm 
3000 egz. RM 2,00. Pastaba: 2 psl. — Dię Ehe. Katholische Auffassung 
der Ehe von Bischof Dr. V. Brizgys.

284 EVANGELIKAI — PROTESTANTISM — PROTESTANTISCHE 
KIRCHE

205 Religinė periodika — Religious periodicals — Religiose 
Zeitschriften

EVANGELIKŲ KELIAS. Lietuvių evangelikų laikraštis tremtyje. 
Rotat. (24) Lūbeck, Messenkaseme, BĮ. 7/69, Fr. Slenteris, Nr. 1 išleistas 
1947. VIII. 23. 211 X 296 mm.

TIESOS BALSAS. The Voice of the Truth. Evang. Lithuanian Reli
gious News. Spaust, nepažymėta. (24) Itzehoe, Kaiserstr. 49, III, Rev. 
Martynas Preikšaitis. 4 psl. 149 X 210 mm.
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BIBLIJA — BIBLE — BIBEL

MORKAUS EVANGELIJA. Švedija, Orebro; Evangeliipress. 1946. 
' Viršelis, 39 + 1 nenum. psl. 112 X 153 mm. Pastaba: 2 psL — Lithuanian 

St. Mark Reviser Edition.

24 PRAKTINE TEOLOGIJA — PRACTICAL — PRAKTISCHE 
THEOLOGIE

' 245 Giesmės — Hymns — Kirchenlieder

ADVENTO BEI SV. KALĖDŲ EV. GIESMES. (13a) Wunsiedel, 
Buchdruckerei E. Rahn, Kalėdos 1946. 4 nenum. psl. 150 X 210 mm.

EV. GIESMES. (13) Wunsiedel, Buchdruckerei Erhard Rahn. 1947 
m. vasario 16. 2 nenum. psl. 150 X 206 mm.

GIESMES KELIONĖJE. (13a) Wunsiedel, Buchdruckerei, Erhard 
Rahn. 1946 m. vasario 16. 8 psl. Ill X 189 mm. .

TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS. Leidimo vieta ir'spaustuvė ne
pažymėtos. (1946?) 2 nenum. psl. 203 X 266 mm.

264 Liturgika, pamaldos — Liturgy, public worship — Llturgik, 
Gottesdienst

EVANGELIKŲ PAMALDŲ EIGA (sutrumpintai) (13a) Wunsiedel, 
spaudė: Erhard Rahn (1946). 2 nenum. psl. 150 X 210 mm.

265 Sakramentai — Sacraments — Sakramente

KONFIRMACIJA. (13a) Wunsiedel, sp.: Erhard Rahn (1946) 2 ne
num. psl. 220 X 300 mm.

268 Religinis auklėjimas, katechetika — Religions education, catechisms 
Religiose Erziehung, Katechetik

KASDIENINE STIPRYBE. Printed in Greath Britain (1947). Vir
šelis, 32 psl. 77 X 120 mm.

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ TIKYBOS 
MOKSLO PLANAS. (16) Wiesbaden. LTB Švietimo Valdyba, spaustuvė 

- nepažymėta. (1946) 4 psl. 105 X 145 mm.
Luther, Martin 'Dr. MAŽASIS KATEKIZMAS. (14a) Weil- 

heim-Teck, pavestas Lietuvių Evangelikų Vyriausios Bažnytinės Tary
bos išleido „Atžalynas“, spaustuvė nepažymėta. 1947. Viršelis, 64 psl. 
122 X 170 mm.

Luther, Martin Dr. MAŽASIS KATEKIZMAS. (24) Itzehoe, 
spaustuvė nepažymėta, 1946. X. 31. Viršelis, 8 psl. 104 X 147 mm.

Preikšaitis, Martynas Ev. Kun. DEŠIMTS DIEVO PRI
SAKYMŲ. Leidimo vieta neriurodyta (Britų okup. zona, 1947). Aprašė 
„Tėviškės Garsas“ 1947 m. Nr. 58, pusi. 3. *
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Klasifikuojant šiuos leidinius laikytasi sistemos, nurodytos 1946 m. 
išleistoj Berlyne knygoj „Dezimal-Klassifikation. Deutsche Kurzausgabe. 
2. erweiterte und verbesserte Auflage“ (1941. Beuth-Vertrieb GmbH. 
Berlin W15). Klasifikacija dar pertvarkyta pagal Haagoj esančios „Fė- 
dėration Internationale de Documentation“ padarytus nutarimus. Jie 
paskelbti karo metu ir Lietuvoje buvo mums nežinomi. Be kitko pa
keitimai liečia ir indeksą: baltiečių kalbos seniau turėjo indeksą 491.9, 
prūsu kalba — 491.91, lietuvių — 491.92 ir latvių — 491.93. Šiuo metu 
baltiečių kalba ženklinama — 488, prūsų kalba —f 488.1, lietuvių 
— 488.2 ir latvių — 488.3. ,

Papildymus ir pataisas prašom adresuoti: Litauischer Bibliographie- 
dienst, (15b) Memmingen/Allgau, Fliegerhorst, Baltisches Lager, Bayern, 
Germany, US Zone.

r s*.
Aleksandras Kužancovas,

, Lietuvių Bibliografijos Tarnybos yadovas

DELEGATŪROS SP. SKYRIUS DĖKOJA už aukas spaudos reika
lams: Amerikiečių armijos kapelionui kunigui Kazimierui Jenkui už 
2.000 HM vertės dovanas, Kun. Vaclovui šarkai ir jo parapijiečiams 
už 4.320 RM ir kitas dovavas, Kun. Dr. Justinui Grigaičiui už 
200 RM ,Aukai“, Kun. Dek. Z. Gelažiui už 50 RM, Kun. Korsakui už 
40 RM.

LEIDINYS: ŠV. SOSTO DELEGATŪROS LIETUVIAMS NR. 12. 
PERMITED BY UNRRA TEAM 513. TIRAŽAS 1200 EGZEMPL. 
SPAUDE: A. GOTTLIEBS ET J. OSSWALDS BUCHDRUCKEREIEN

KIRCHHEIM-TECK
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ZdeįafatM židiniai
VADOVĖLIAI

Liturgika, Kun. K. Čibiro, 134 p. (gaunama „Mūsų Kelyje“), kaina 8 RM.
Šventoji Istorija, Nauj. Įstat., 96 p.. | kietais viršeliais kaina 12 RM.
Šventoji Istorija, Senas. įstat, 128 p. j brošiuruota — kaina 8 RM, 

DOROVĖ, vadovėlis VIII klasei, Pijaus Kirvelaičio, 92 psl., kaina 5 RM.

SIELOVADOS ŽURNALAS
Auka: nr. 1, 64 p.; nr. 2, 116 p.; nr. 3, 136 p. 

Atskiro nr-io kaina 5 RM.

Šeimos klausimai

LYČIŲ PROBLEMA, Maldeikio — Maceinos, 32 p., (išparduota).
MEILE, Stasio Ylos, 48 p., kaina 3.50 RM.
MOTERYSTE, Vysk.-Dr. V. Brizgio, 32 p,, kaina 2 RM.
TĖVAI IR VAIKAI, Petro Maldeikio, 32 p., kaina 2 RM.
Seimą, įvairių autorių (ruošiama).
Seksualinis Auklėjimas, Petro Maldeikio (ruošiama).

..i ' .■ • '■ ■

JAUNIMUI
ŠVENTAS KAZIMIERAS, Simo Sužiedėlio, 32 p., (išparduota).
JAUNUOLIS: Būdas, Lavinimasis, Religija, Kovos, — Tihamer Thot’o 

4 knygos (spausdinama).

KITI LEIDINIAI
. KATALIKIŠKA AKCIJA, 56 p., kaina 3 RM.

APSAUGOK AUŠčIAUSIAS (maldaknygė — praplėsta, iliustruota), 
Stasio Ylos (ruošiama). ■

X. , . .

LEIDINIUS UŽSAKYTI

Šv. Sosto Delegatūroje, Spaudos Skyriuje,
(14a) Kirchheim-Teck, Steingaustrasse 18. ■
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