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Evangelijos pasakojimu Kristus, 
prieš imdamasis atperkamojo savo 
žygio, išėjęs j dykumą, ten pasninka
vęs keturiasdešimt dienų ir naktų ir 
išalkęs. Tuomet prisiartinusi prie Jo 
piktoji dvasia ir sakiusi: „Jeigu Tu 
esi Dievo Sūnus, padaryk, kad šitie 
akmens pavirstų duona". Tačiau Kris, 
tus atsakęs gundytojui: „Yra pa
rašyta: žmogus yra gyvas ne viena 
tik duona, bet kiekvienu žodžiu, ku
ris eina iš Dievo" (Mat. 4, 1 ir to
liau). Dostojevskio inkvizitorius, pra. 
dėdamas dėstyti savą nusistatymą, 
kaip tik imasi nagrinėti šitą gundymą 
ir aiškinti jo prasmę. Jo supratimu 
Kristus, atstumdamas duoną, pats 
sugriovęs savo darbą. Kristus juk 
atėjęs j pasaulį tam, kad patrauktų 
žmones prie savęs. Jis norėjęs su
rasti sau sekėjų ir rėmėjų. Tačiau 
jis atėjęs tuščiomis rankomis. Tiesa, 
jis atnešęs laisvės pažadą. Bot šito 
pažado pasaulis „dėl savo kvailumo 
Ir dėl įgimto nevertumo" net supras
ki negalėjęs. Todėl dykumų dvasia 
parodžiusi Kristui „vienintelį abso
liutinį ženklą", kuriuo sekdamas Kris
tus būtų turėjęs savo pusėje visą 
žmoniją. Laisvė žmonių nežavinti. 
Juos žavinti duona. „Štai, tuščių, de
gančių dykumų akmens. Paversk juos 
duona, ir žmonės bėgs paskui Tave, 
kaip kilni, bet klusni banda, nuola-. 
tos drebėdama, kad Tu neatitrauk
tum savo rankos ir kad duona nepa
sibaigtų". Duona esanti vienintelė 
tikra priemonė žmonėms patraukti. 
Tačiau Kristus atmetęs šitą priemonę. 
Jis pažadėjęs dangaus duonos. Tačiau 
šita dangaus duona „silpnos, amžinai 
nuodėmingos, amžinai nedėkingos, 
žemos žmonių giminės akyse" nieka
dos nebūsianti lygiavertė žemės duo
nai. Jeigu kartais „dešimtys ar šimtai 
tūkstančių" ir susižavėtų šita dangaus 
duona, tai „milijonai ir dešimtys mi
lijonų,, niekados nepajėgs žemės 
duonos atsisakyti dėl dangaus duo
nos. Atstumdamas dykumų dvasios 
pasiūlymą, Kristus palikęs minią ne

pasotintą. todėl maištingą ir einančią 
griovimo keliu. Tuo būdu Jis atidaręs 
duris istoriniams sąmyšiams, kovoms, 
revoliucijoms, kurios galų gale atsį-. 
kreipusios prieš Jį patį. Nepasotinta 
minia sukilusi prieš Kristų, paneigusi 
Jo principus ir savo laisvę sudėjusi 
prie inkvizitoriaus kojų, nes jis da
vęs jai. duonos.

Šitokias tad istorines perspektyvas 
inkvizitorius įžiūri pirm jame duonos 
gundyme. Iš tikro, duonos problema 
yra istorinė problema. „Giliausios pa
saulio paslaptys, — gražiai pastebi E. 
Sprangeris —, prasideda duonos pa
slaptyje". Duonos reikšmė yra ta, 
kad per'ją išeina aikštėn žmogaus ry
šys su gyvybiniu pasauliu. Žmogus 
yra iš šito pasaulio kilęs ir jame lai
kosi. Būdamas kūninė būtybė, jis yra 
palenktas visoms toms sąlygoms, ku
rios valdo gyvybinį pasaulį. Joms jis 
privalo nusilenkti,- visliek ar norėtų, 
ar nenorėtų.’ Gyvybinis alkis yra visos 
šitos priklausomybės ženklas. Žmogus 
alksta ne tik valgio, bet apskritai vi
so gyvybinio gyvenimo. Gyvybė turi 
savų norų, todėl ir alksta, versdama 
žmogų juos patenkinti. Ji alksta vąl- 
gio, poilsio, judesio, žaismo, priešingos 
lyties ir tt. BeVeik visos šitos alkio 
formos reiškiasi būtinai. Žmogus bū
tinai turi patenkinti savo gyvybę, nes 
kitaip jis žus arba bent sunyks. Gali 
šito pasotinimo būdą jis apvilkti kul
tūrinėmis formomis, gali teikti jam 
aukštesnės prasmės, tačiau savo turi
niu šitas patenkinimas visados yra 
gyvybinis. Savo turiniu jis yra žmogui 
bendras su gyvuliais. Jis rodo, kad gy
vuliškumas žmogui yra vienas iš es
minių jo pradų, jo atrama šiame pa
saulyje. ir kad todėl gyvuliški reika
lavimai negali būti atmetami arba ne
paisomi. Duona kaip- tik ir yra visų 
šitų reikalavimų simbolis. Ji išreiškia 
visą gyvybinį žmogaus gyvenimą. Jo. 
je susibėga visos mūsų gyvybės šak
nys. Gyvybė yra taip sukurta, kad ji 
reikalauja susijungti su'šalia jos esan
čiu objektu. Ji turi šitą objektą įimti 

į save, nes tik tokiu būdu ji gali 
išsilaikyti ir skleistis. Duona kaip tik 
ir yra tasai šalia gyvybės stovis ob
jektas. Todėl gyvybė duonos ir siekia, 
kaip savo pagrindinės atramos.

Čia kaip tik ir yra tasai pagrindas, 
kodėl duona virsta istorine galybe ir 
įgauna pasaulinę reikšmę. Gyvybinio 
alkio patenkinimas yra žmogui reika
lingas ne tik dėl to, kad jis būtų, bet 
ir dėl to, kad jis laimingai būtų. Psi- 
chologinė-subjektyvinė kaime yra neį
manoma tol, kol žmogus yra alkanas. 
Alkis yra vienas iš ryškiausių nelai
mingumo ženklų. Jis rodo, kad žmo
gus trokšta, kad jis dar neturi to, ko 
jam reikia, ir kad todėl ligi laimės 
jam yra dar toli. Tai yra toks aiškus 
dalykas, kad jis atrodo nesąs jokia 
problema. Tuo tarpu savyje jis yra 
labai prasmingas ir labai nuostabus. 
Kadangi gyvybinis alkis reiškiasi bū
tinai ir būtinai reikalauja būti patenki
namas, todėl visi, kurie tik nori būti 
laimingi šioje tikrovėje, pirmoje eilėje 
stengiasi pasotinti šitą gyvybinį al
kį. Sotumas virsta pagrindiniu ir pir. 
maeiliu jų siekimu. Laimingi žemėje 
gali būti tik tie, kurie yra sotūs. Be 
abejo, sotumas pats vienas dar ne
išsemia visos psichologinės-subjekty. 
vines laimės. Jos turinys yra žymiai 
platesnis, negu duona. Tačiau duona 
yra pagrindinis laimės turinio pradas. 
Sotumas yra pagrindas, ant kurio ga. 
Įima statyti visą tolimesnę žemišką
ją laimė. Todėl kova už duona iš 
tikro yra kova už žemiškosios lai
mės pagrindus. Žmogus, kuris būti- 
naisstengasi būti laimingas šioje 
tikrovėje, savaime kovoja už duoną, 
kaip už nepakeičiamą savo laimės 
sąlygą. Jis neigia visa, kas jam kliu
do būti sočiam. Inkvizitorius todėl 
teisingai pastebi: „Tu pasakei, kad 
žmogus yra gyvas ne viena tik duo
na. Bet ar Tu žinai, kad kaip tik ši
tos žemiškosios duonos vardu žemės 
dvasia sukils .prieš Tave, kovos su 
Tavimi ir Tave nugalės: kad visi eis 
paskui ją šaukdami: kas prilygs šiam
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žvėriui. Jis davė mums dangaus ugnies". Ar Tu žinai, kad praeis šimtmečiai, ir žmonija savo išminties bei mokslo lūpomis paskelbs, jog nesą jokio nusikaltimo, jokios nuodėmė — tik. tai alkis. .Pasotink juos, ir tuomet reikalauk dorybių' jie įsirašis savo žygio vėliavose, su kuriomis jie eis prieš Tave, ir sugriaus Tavo šventovę". Tai yra visiškai nuoseklus istorinis žmonijos pasisukimas. Atmetęs dykumų dvasios gundymų panaudoti duoną, kaip priemonę žmonėms patenkinti, Kristus tuo pačiu paneigė žemiškosios subjektyvinės laimės pagrindą. Jis paliko nepatenkintą gyvybinį žmogaus alkį. Todėl alkanas žmogus, stengdamasis jau šioje tikrovėje būti laimingas, savaime nusigrįžo nuo Kristaus, nes ieškojo to,, kas jį pasotintų. „Panem et circenses" šaukė ne tik romėnų liaudis. Taip šaukia visa istorinė žmonija, ieškodama laimės šioje žemėje. Duona todėl savaime virsta istorine galybe, už kurią žmonės lieja kraują, naikina vieni kitus, kovoja ir kenčia, nes jie nori patenkinti gyvybinį savo alkį. Kristus nepažadėjo šito alkio patenkinti. Todėl žmonės Kristų paliko; Kristus pasirodė istorijoje tuščiomis rankomis, o jie laukė ir troško duonos. Kristus paniekino „žemiškosios duonos ženklą", ir todėl žmonės nuo Jo pasitraukė.Užtat, šito dykumų dvasios ženklo paklausė inkvizitorius. Jis suprato, kad duona yra žemiškosios laimės pagrindas, ir todėl visų pirma pasistengė žmones pasotinti. Tūkstantį metų vargę prie naujo babiloniškojo bokšto statybos, žmonės galų gale įsitikino, kad savo alkio jie patys ne. nuramins. Todėl atėjo pas inkvizitorių, maldaudami: „Pasotink mus, nes tie, kurie buvo žadėję dangaus ugnies, jos mums nedavė". Tuomet inkvizitorius juos pasotino ir užbaigė jų bokštą, nes jį užbaigti gali tik tas, kas pasotina žmones. Babiloniškasis bokštas čia yra psichologinės že-- miškosios laimės simbolis. Žemės laimės alkani žmonės niekados nesukurs. Todėl jie ir ieško tų, kurie galėtų juos pasotinti. Iš sykio jie stato laimės bokštą, Kristaus dar nepaneigę. Tačiau pamato, kad Kristaus kelias neveda ligi jų ieškomos laimės pabaigos, kad jie negali šio bokšto užbaigti, nes nėra sotūs, o Kristus gyvybinio alkio nenuramina. Tada jie .atsikreipia i antikristinl principą, Į inkvizitorių, kuris duoda jiems duonos, tuo būdu padarydamas jų žemiškąją laimę pilnutinę ir užbaigdamas bokšto statybą. Gyvybinis alkis yra toji vieta, ant kurios atsistoja ir kurioje įsitvirtina antlkristlnls fnkvizitoriškasis pradas. Patenkindamas gyvybinį alkį, Jis laimi savo šalininkų žmonijos istorijoje ir damos vardan skelbia kovą Kristui. Antikri- stinėje karalystėje yra lik alkanieji ir sotieji. Nuodėmė ir dorybė čia išnyksta.Bet sykiu čia Išnyksta ir laisvė.

Inkvizitorius būdingai pastebi ir paaiškina, kodėl jis su savo šalininkais galįs žmones pasotinti. „Niekados, niekados jie patys savęs nepasotins. Joks mokslas neduos jiems duonos, kol jie bus laisvi". Todėl išalkę , žmonės ateina ir sudeda „savo laisvę prie mūsų kojų, sakydami: .verčiau padarykite mus vergais, bet pasotinkite'!" Inkvizitorius pabrėžia šitą dėsnį, kaip principą: „duona ligi soties ir laisvė yra nesuderinamos". Pabrėžimas yra nuostabus. Kodėl gyvybinio alkio pasotinimas yra nesuderinamas su laisve? Kodėl žmogus, norėdamas būti sotus, turi išsižadėti laisvės ir virsti vergu? Kodėl laisvas gali būti tik tas, kuris yra alkanas? Duonos ryšys su vergiškumu ir-alkio ryšys sū laisve pasidaro kažkoks paslaptingas, tiesiog mistiškas. Tačiau inkvizitorius jį aiškiai kelia ir net pabrėžia. Šitą paslaptį mums nušviečia Kristaus žodžiai, kuriais jis atstūmė dykumų dvasios pirmąjį pasiūlymą: „Žmogus yra gyvas ne viena tik duona“. Kitaip sakant, be savo kūninės gyvybės, žmogus turi dar ir aukštesnę, dvasinę, gyvybę, kurią galima palaikyti ir išskleisti jau nebe duona, bet „kiekvienu žodžiu, kuris eina iš Dievo". Duona nėra vienintelis žmogaus buvimo ir klestėjimo pagrindas, nes kūninė gyvybė nėra vienintelis žmogaus prigimties sudedamasis pradas. Bet jeigu ne viena tiktai duona žmogus yra gyvas, tai savaime ne vienos tiktai duonos žmėgus ir alksta. Salia gyvybinio alkio žmoguje yra ir dvasinis alkis, kuris trokšta jau nebe duonos, bet dieviškojo žodžio. Šitą aukštesnį alkį Kristus atskleidė Kalno pamoksle, sakydamas: „Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti". Teisybė arba tiesa čia yra tasai objektyvus turinys, kuriam yra palenkta žmogaus dvasia. Kaip duona yri objektas kūno gyvybei, taip teisybė yra objektas dvasios gyvybei. Kaip duona simbolizuoja visa, ko ieško Ir trokšta žmogaus kūnas, taip teisybė yrą simbolis viso, ko ieško ir trokšta žmogaus dvasia. Tačiau kadangi žmogus yra vienas ir vieningas, todėl jame gyvybinis alkis susipina su dvasiniu alkiu, viėnas antrą paremia ir vienas antrą stiprina. Dvasia, būdama žmogiškojoje prigimtyje aukštesnis tvarkantysis ir apsprendžiantysis pradas, daro įtakos gyvybei ne tik savo esme, bet ir savo reikalavimais. Dėl to žmogaus gyvenime gali kiekvienas pastebėti labai nuostabų ir sykiu label prasmingą apraišką: gyvybinio alkio pasotinimas niekados dėra pil- nias. Jei tuo pačiu nėra pasotinamas ir dvasinis alkis. Dvąšla prislėgtas, kamuojamas ar nusiminęs žmogus niekados tinkamai nepavalgys, niekados tinkamai nepasilsės. Rūpesčių pilnas žmogus niekados tinkamai nepažais. Nemylėdamas vyro ar moters, nepatenkins savo aistros. Žemiškoji duona pasotina žmogų tik tada, jeigu sykiu su ja žmogus valgo ir dangiško

sios duonos Kristaus skelbiamos teisybės pavidalu. Duona ir teisybė neatskiriamai yra susijusios tarp savęs. Žmogus jau yra palikęs gyvuliškosios egzistencijos, būdą. Jis jau nebėra tiktai kūnas. Todėl jo alkis nėra tiktai gyvybinis. Nuosekliai ir šio alkio pasotinimas negali įvykti tiktai duona. Tai yra gilus žmogiškojo gyvenimo ir žmogiškosios būties dėsnis.Inkvizitorius gerai suprato šitą dėsnį ir žinojo, kad, kol žmogus alkt ir trokš teisybės, tol duona jo nepasotins, tol amžinai jis bus nęramus, neklusnus ir maištingas. Reikia tad išnaikinti jame šitą aukštesnio tūrinio alkį. Reikia, kad jis alktų tiktai duonos, kad teisybė virstų jam tik 'iliuzija, kuri kartais šmėstelia, bet kuri jau nebedegina. Tuomet jo par sotinimas žemės duona bus tobulas, ir, jos gavęs, jis bus ramus ir laimingas. Tačiau teisybės troškimas, troškimas viso aukštesnio dvasinio turinių žmogui kyla iš jo laisvės. Laisvė yra nuolatinis kvietimas į idealinę srtį. Laisvė yra konkreti apraiška anos „inųuietum cor", kuri žmogų skiria nuo gyvulio ir kuri sudaro žmogaus dvasingumo pagrindą. Aukštesnio tarinio žmogus trokšta todėl, kad jis yra laisvas nuo šio pasaulio aprėžty- bės. Bet jeigu taip, tuomet reikia sunaikinti žmogaus laisvę. Reikia, kad jis savo laisvės išsižadėtų, ją paneigtų ir leistųsi pavergiamas. Tuomet niekas jo aukštyn nebekvies, tuomet jis pasidarys grynai šios žemės pada, ras ir tuomet duona bus viegintelią jo alkio objektas. Tuomet žmogus bus gyvas tiktai duona. Inkvizitorius taip ir padarė. Jis paėmė žmonių laisvę, o vietoje jos davė duonos. Kol žmonės yra laisvi, tol teisybės troškimas neleidžia būti sočiam žemės duona. Bet kai laisvės nebėra, kai -anapusinis balsas yra nutilęs, tuomet žemės duona jokio aukštesnio ilgesio nebekelia, ir tuomet žmo« k gus ja visiškai tobulai pasisotina. Štai kame glūdi tasai paslaptingas ryšys tarp duonos ir vergijos, tarp alkio ir laisvės. Žemės duona sotus ligi galo gali būti tiktai vergas.Todėl Kristus, atstumdamas dykumų dvasios pasiūlymą akmenis paversti duona, pasielgė ne savavališkai, ne kaip tikrosios žmogaus prigimties nepažįstąs svajotojas, bet kaip Tasai, kuris atėjo žemės duoną pakeisti dangaus duona. Kristus savo žygiu nepanaikino nei gyvybinio alkio nei Žemės duonos. Naikinamojo darbo" ir objektyviniame gyvenime ir žmogaus prigimtyje imasi tiktai inkvizitorius. Kristus nieko negriovė, ką buvo «a- dęs. Tačiau Jis tikrovęs nešuabsoliu- tino ir žmogaus prie jos nepririšo. Jis norėjo tikrovę perkeisti ir joja išryškinti jos pirmavaizdį. Todėl jis napašalino iš žmogaus'gyvybinio alkio, bet. pastebėjo, kad palaiminti tie, kurie alksta ir trokšta teisybės. Salia gyvybinio alkio Jis iškėlė ir palaimino dvasinį alkį. Jis taip pat nepašalino iš pasaulio duonos, bet pasta-
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bėjo, kad žmogus yra gyvas ne viena 
tiktai duona, bet ir Dievo žodžiu. Sa
lia žemiškosios duonos Jis pastatė 
dieviškąjį Žodį, kaip dangiškąją duo
ną, kurios taip pat alksta ir trokšta 
žmogaus dvasia. Kristaus žygis buvo 
ne paneigimas, bet papildymas; ne 
pašalinimas, bet perkeitimas. Tačiau 
kaip tik dėl to Kristus ir negalėjo 
priimti dykumų dvasios pasiūlymo. 
Tiesa, pavertęs akmenis duona, Jis 
būtų galėjęs žmones pasotinti ir pa
traukti paskui save. Tačiau tuomet 
Jo sekėjai jau būtų buvę anspręsti. 
Jie būtų buvę priversti gyvy- >io sa
vo alkio, ir apsisprendimas už Kristų 
jau nebebūtų buvęs visiškai laisvas. 
Žmonės būtų pasidarę Kristaus šali
ninkai ne dėl to, kad jie būtų laisvai 
apsisprendę už dangaus duoną, bet 
dėl to, kad būtų buvę patraukti že
mės duonos. Todėl inkvizitorius tei
singai įspėjo Kristaus elgesio pagrin
dą, sakydamas: „Tu atmetei pasiūly
mą, nes manei: .kokia čia bus laisvė, 
jei klusnumas bus pirktas duona’ ". 
Nusilenkimas Kristui turėjo ateiti ne 
gyvybinės prievartos, bet dvasinio 
apsisprendimo keliu. Sykį pasakęs 
„aš padarysiu jus laisvus", Kristus 
negalėjo savo darbui pasirinkti tokios 
priemonės, kuri laisvę paneigtų. Duo. 
na veda į vergiją, todėl jos kelias 
negalėjo būti Kristaus kelias.

Iš kitos pusės duona, kaip sakėme, 
simbolizuoja visą žmogaus ryšį su 
gyvybiniu pasauliu. Tiesa, žmogus 
nešioja šita pasaulį savyje. Jis_vra 
sudedamasis jo prigimties pradas. Ta
čiau dabartiniu savo pavidalu jis 
nėra toks, kokio nori dvasia. Gyvu
liškumas žmoguje yra dvasios atra
ma. Dvasia veikia per jį ir jame. Bet, 
iš kitos pusės, jis yra toji kliūtis, to
ji sunkenybė, kuri dvasią slegia ir 
ją varžo, ją traukia žemyn ir ją kan
kina. Gyvuliškumas gyvena žmoguje 
savo pirmykščiu laukiniu pavidalu. 
Jis nėra tobulai palenktas dvasiai, 
nėra sudvasintas ir perkeistas pagal 
dvasios esmę. Ryšys su gyvybiniu 

'pasaulip žmogui yra slogus ir sun
kus. Jeigu tad Kristus savo darbo 
atrama būtų pasirinkęs žemiškąją 
duoną, Jis būtų šitą ryšį tik dar la
biau sustiprirtęs ir pabrėžęs. Neper- 
keistą gyvybinį pasaulį jis būtų pa
daręs tikra žmogaus bu-Ano vieta. 
Bet tai būtų buvęs visos Jo misijos 
paneigimas. Kristus atėjo į pasaulį 
išvaduoti žmonių iš pasivergimo gy
vybiniam pradui. Jis atėjo išlaisvinti 
dvasios perkeisti kūno, kad dvasia ga
lėtų laisvai ir galingai apreikšti sa
vo esmę ir savo jėgas. Sustiprinti 
dvasią dieviškąja malone ir pakelti 
kūną ligi dvasios aukštumų buvo pa. 
grindinis Kristaus uždavinys. - Todėl 
dykumų dvasios žodžius „padaryk, 
kad šie akmens pavirstų duona”, Jis 
sutiko ne kaip pasiūlymą, kurį būtų 
galima svarstyti, bet kaip gundymą, 
kuris kėsinasi sugriauti visą Jo žygį.

Užtat vietoje žemės duonos Kristus 
pažadėjo žmogui dangaus duonos. 
Inkvizitorius šios dangiškosios duo

y.

j. Aistis
-i

Pakeldamas akis aukštyn drebėjau. 
Kad nepalaužtų valios man kančia 
Įsmigo štai pirmoji vilyčia. 
Ir nerimas, o Viešpatie praėjo.

Kaip miela — lyg šilti lašai lašėja...
Lyg šąla sąnariai... Kaip gera čia 
Man laukt, matyt su šypsena skaisčia 
Ateinanti iš tolo Atpirkėją.

Garbė ir šlovė Tau, o Visagali! 
Maniau, kad reiks (tempti valią, 
Č štai Tu Pats^manęsp ateini...

' O kiek šviesos! Nei man akis gadina... 
Švelnaus skambėjimo skliautai pilni... 
Tik svyra jau galva, sunki kaip švinas...

Grenoblis, 1941. IV. 8.

nos neneigia. Jis pripažįsta jos kil
numą ir vertę. Jis tik įrodinėja, kad 
silpniems ir nuodėmingiems žmonėms 
dangaus duona niekados nebūsianti 
lygiavertė su dangaus duona. Todėl 
Kristaus pažado žmonės nesuprasią, 
ir dangaus duona jų nepatrauksianti, 
Jeigu ir atsirastų tokių idealistų, tai 
vis dėlto jų būsią tik saujelė, paly
ginus su milijonais tų, kurie nepajėgs 
žemės duonos išsižadėti dangaus duo. 
nos dėliai. Kitaip sakant, pats inkvi
zitorius pripažįsta, kad Kristus pano
rėjo žmogaus alkį patenkinti kitokiu 
būdu. Jis tik abejoja, ar žmogus pa
jėgs šitą būdą suprasti ir juo pasi
tenkinti. Kas tad yra šitas naujasis 
alkio pasotinimo būdas? Kas yra toji 
dangaus duona ir kokia jos prasmė?

Krikščioniškajame Apreiškime duo. 
nos problema yra gyva nuolatos. Pa
čioje pirmojoje palaimintoje žmogaus 
būklėje randame simbolinį gyvybės 
medį, kuris augęs rojaus viduryje ir 
kurio vaisiais misdamas žmogus ap
sisaugojęs nuo mirties. Perkeistojoje, 
galutiniai atbaigtoje ir Išskaistintoje 
būklėje, apie kurią kalba Apokalipsė, 
vėl pasirodo tasai gyvybės medis, 
dvylika kartų per metus vedąs vai
sius ir maitinąs visas žemės gimines. 
Tarp šitų dviejų polių stovi Kristus 
su savo dangiškąją duona. Tuo bū
du duona, kaip gyvybės sąlyga, pa
sirodo ir žmogaus gyvenimo pradžio
je (rojus), ir jo eigoje (istorija), ir jo 
pabaigoje (dangus). Šitie simboliniai 
Apreiškimo vaizdai rodo, kad žmogus 
yra reikalingas nuolatinio objektyvi, 
nio turinio, kurį jis galėtų į save įim
ti ir kurio dėka jis galėtų būti ir 
išsivystyti. Šitas turinys yra reika

lingas kiekvienoje būsenoje, vis tiek, 
ar ji bus nekaltas pirmykštis rojus, 
ar sunkiai žygiuojanti nuodėminga 
istorija,-ar išskaistintas dangus. Pir
mykštis žmogus, dėl savo nusik'altimo 
praradęs nekaltą būseną, to pačiu 
neteko ir ano pradinio gyvybės 
medžio, kuris jam buvo laidavęs ne
mirtingumą. Atsidūręs istorijoje, jis 
rado tiktai žemiškąją duoną, tiktai 
materialinį turinį, kuris, tiesa, galėjo 
gyvybinį jo buvimą palaikyti, bet 
kuris jau nesugebėjo jo (amžinti. 
Antgamtinis, nemirtingumą teikiąs 
turinys jau buvo prarastas. Žmonijos 
istorija virto nuolat siaučiančios mir
ties arena. Tačiau Kristus atėjo pa
saulin tam, kad panaikintų pirmykštę 
kaltę ir pataisytų žmonijos būseną. 
Vienas iš pagrindinių Kristaus užda
vinių buvo grąžinti žmonėms aną 
antgamtinį turinį, kuris palaikytų jų 
gyvybę ir kuris savo esme apgintų 
juos nuo mirties. Duonos problema 
atsistojo Kristaus žygio centre. Ir 
šitą problemą jis išsprendė tuo būdu, 
kad paliko istorinei žmonijai TAI, 
kuo ji gali patenkinti savo alkį. Tai 
buvo dangaus duona, apie kurią kal
ba inkvizitorius ir apie kurią kalbėjo 
Kristus sakydamas: „Kas valgo šitos 
duonos, bus gyvas per amžius.” Dan
gaus duona virto istorijoje skurstan
čios ir vargstančios žmonijos al
kio malšintoja. Istorija po Kristaus 
jau nebėra alkis ir troškulys, kaip 
istorija prieš Kristų. Rojinis gyvybės 
medis buvo grąžintas į žemės gyve- 
nimtą, nors ir kitokiu pavidalu.

Tačiau kokiu būdu šita dangaus 
duona sugeba žmogų pasotinti? Jafl 
esame minėję, kad žmogaus pirma*
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vaizdis yra pats Dievas. Iš tikro tad 
dvasinis žmogaus alkis visados yra 
Dievo alkis. Objektyviai žmogus pasi
tenkina tiktai absoliutu, tiktai visu
ma ir pilnatve. Nerami širdis nurims
ta tiktai Viešpatyje. Tačiau ar šitoji 
Kristau^ palikta dangaus duona ati
tinka aną abšoliuttinį žmogaus reika
lavimą? Ar ji yra toji pilnatvė, kurios 
žmogus ieško ir kuri užpildo jo be
galybę? Atsakant i šitą klausimą 
kaip ir pasirodo Kristaus žygio die
viškumas. Dangaus duonos pavidalu 
Kristus davė žmonijai kokį nors dva
sinį objektą, ne kokį nors dalinį, te
gul ir labai kilnų, turinį, bet patį 
save, kaip Dievą ir žmogų, vadinasi, 
visą būtį, visą absoliutybę, visą pil
natvę. Dangaus duona yra ne kas 
kita, kaip pats Dievas. Tiesa, istori
nėje tikrovėje Jis ateina į sielą ne 
ana antgamtine, žmogui nesupranta
ma ir nepakeliama būsena, bet ku
kliais duonos ir vyno pavidalais. Ta
čiau šitie pavidalai yra tiktai Jo 
priedanga, kaip dūmai ir žaibai buvo 
priedanga ant Sinajaus kalno, kaip 
degantis krūmas buvo priedanga Ho- 
rebo papėdėje. Tačiau po jais gyvena 
Jis pats, būtybių Būtis, Pilnatvė, ir 
Visuma. Jis yra žmogaus troškimas 
ir objektyvinės-metafizinės jo laimės 
turinys, kuris ateina žmogui, kaip jo 
dvasinio alkio ir troškulio malšinto
jas, kaip jo maistas, kaip jo duona. 
Žmogus siekia Absoliuto, ir Absoliu
tas ateina jo pasotinti. Dangaus duo
nos pavidalu Dievas gyvena žmonijos 
istorifoje, kaip jos gyvybės šaltinis, 
kad ji nemirtų iš alkių ir bado. Isto
rinėje tikrovėje gyvybės medis yra 
pats Dievas.

Tačiau šita dangaus duona jau turi 
visai kitokios prasmės, negu žemiš
koji. Žemiškoji duona, jeigu šiuo 
vardu vadinsime bet kokį gyvybės 
patenkinimą, pereina į mūsų orga
nizmą ir kinta pagal jo principus bei 
sąrangą. Žemiškoji duona esti per
keičiama pagal mus. Ji virsta mūsų 
kūnu. Tuo tarpu dangiškoji duona 
mus keičia pagal save. Kadangi ji 
yra ne kas kita, kaip absoliutas, pats 
Dievas, todėl, maitindamiesi dangaus
duona, mes nenutraukiame Dievo 
žemyn ir Jo nesužmoginame, bet, 
priešingai, patys kylame prie Jo ir 
sudievėjame. Tasai galutinis mūsų pri
gimties perkeitimas, kurį skelbia 
Apreiškimas ir kuriam įvykus, pasak 
Romos katekizmo, žmonės bus labiau 
panašūs į dievus, negu į žmones — 
„potius dii quam homines videantur", 
kaip tik prasideda jau šioje istorijoje, 
besimaitinant mums dangiškąja duo
na. Tačiau kadangi anas galutinis ob- 
jektyvinis mūsų prigimties atbaigi
mas yra sykiu ir galutinė objekty- 
vinė mūsų laimė, todėl nuosekliai ši
tos laimės pradžia taip pat atsiremia 
j dangaus duoną. Kristaus paliktoji 
dangaus duona virsta objektyvinės- 
metafizinės mūsų laimės pagrindu. 
Kaip žemiškoji duona yra psichologi- 

.3nės-subjektyvinės laimės atrama, taip 
dangaus duona yra metafizinės-ob-

jektyvinės laimės laidas. Štai dėl ko 
Bažnyčia šią duoną ir vadina „busi
mosios garbės užstatu: „pignus ,fu- 
turae gloriae". o

Dabar bus aišku, kokios prasmės 
turi dangaus duonos atmetimas žemės 
duonos dėliai, - kurį įvykdo inkvizito- ' 
rius savo sukurtoje tvarkoje. Atmesti 
arba paneigti dangaus duoną visų 
pirma reiškia paneigti tąjį absoltu- 
tinį turinį, kurio ieško ir kurio trokš
ta aukštesnioji žmogaus prigimtis. 
Dangaus duonos paneigimas atitveria'-' 
žmogų nuo absoliuto, nuo pilnatvės, 
padarydamas dalį ir aprėžtybę tikrą
ja žmogaus būsena. Šitas atmetimas 
paverčia žmogų daline būtybe, kokia 
yra gyvulys. Inkvizitoriaus pastangos 
grąžinti žmogų atgal į gamtos gyve
nimą yra nuoseklios ir šiuo atžvilgiu. 
Jis atmeta dangaus duoną, nes atmeta 
idealinę žmogaus prigimtį. Jis veda 

^žmogų sugyvūlinimo ir sugamtinimo 
linkme, todėl negali naudotis tokio
mis priemonėmis, kurios žmogų 
sudvasina ir sudievina. Dangaus duo. 
nos išsižadėjimas yra logiška išvada 
iš viso inkvizitoriaus kelio žemyn.

Iš kitos pusės, dangaus duonos 
išsižadėjimas yra išsižadėjimas ga
lutinio bei antgamtinio perkeitimo ir 
pasilikimas su tokia prigimtimi, ko
kia ji faktiškai yra. Tačiau kadangi 
šitas perkeitimas iš esmės yra ne kas 
kita, kaip objektyvinės laimės įvyk
dymas, todėl dangaus duonos išslža- 
dė|imas reiškia išsižadėjimę metafi
zinės savo laimės ir sykiu suabso
liutinimą tų malonių psichologinių 
pergyvenimų, kurie yra būdingi šios 
tikrovės laimei. Dangaus duoną atme
tusiam žmogui nebelieka nieko dau
giau, kaip tik visa jėga atsikreipti į 
žemės duoną, vadinasi, į visus tuos 
objektus, kurie pasotina visokeriopą 
gyvybinį alkį; teigti savo ryšį su ne. 
perkeistu gyvybiniu pasauliu ligi ga
lo; šitą ryšį sustiprinti ligi visiško 
šiam pasauliui pasivergimo’ ir įsijun
gimo j jo dėsningumą. Kadangi že
mės duona, kaip matėme, nesiderina 
su laisve, todėl laisvės išsižadėjimas 
yra galutinė dangaus duonos atmeti

Dievas ir žmogus
Kun. V. Bagdonavičius

Bažnyčia •) yra švcnienybė gilia 
fo žodžio prasme. Ji arti susiliečia 
su Dieviškuoju Asmeniu, ji tęsia to
liau pradėtą jo darbą ir tam tikru 
atžvilgiu su juo sudaro vieną organiz
mą, vieną kūną. „Būtent taip, kaip 
Dievo Žodis pasinaudojo mūsų pri
gimtimi, kad savo skausmais ir ken
tėjimais išgelbėtų žmoniją, panašiai 
jis amžių bėgyje naudojasi Bažnyčia,

*) Žiūr. siraipsnj „Visas Kristus“ 
„N. Gyvenimas“ 2 Nr., 1945 met.

mo išvada. „Paverkite, bet pasotin
kite" yra dangaus duoną atmetusio 
žmogaus šūkis. Ir šitas šūkis aidi vi
soje žmonijoje. Juo labiau auga 
žmonių skaičius pasaulyje, juo didėja 
skaičius ir tų, kurie dangaus duoną 
iškeičia į žemės duoną. Pastaraisiais 
laikais mes pergyvenome ištisą eilę 
pasaulį sujudinusių ideologijų, kurios 
visos atsirėmė į žemės duoną, kaip į 
pagrindą sukurti šios tikrovės laimei. 
Didelė dalis šių ideologijų šiandien 
jau yra žlugusi. Tačiau jos žlugo ne 
dėl to, kad pasaulis būtų apsispren
dęs už dangaus duoną, bet dėl to, kad 
atėjo kitos jėgos,- kurios žemės duoną 
ne tik skelbė, bet jos ir turėjo. Jos 
dykumų akmenis jau buvo paverto
sios duona, todėl žmonės ir nubėgo 
paskui jas. Tačiau pati žemės duona 
esmės pasiliko ta pati: ji pakeitė 
tik išviršinį savo pavidalą. Pasaulis 
žemės duonos, tur būt, niekados nėra 
taip troškęs .kaip dabar. Inkvizito- 
riškas duonos problemos išsprendi
mas šiandien nėra nė kiek nustojęs 
savo aktualumo. Atrodo, kad'jis yra 
pasidaręs net aktualesnis, negu pir
miau. Inkvizitoriaus mestas šūkis 
„paverkite, bet pasotinkite" šiandien 
vyksta visose tautose. Artinasi sotu
mo ir ramybės tarpsnis, bet tuo pa
čiu dvasinės vergijos, neapsisprendi
mo ir sąžinės žalojimo tarpsnis. Mill, 
jonai sudės savo laisvę ir savo są- 
žinę po juos pasotinusiųjų kojomis. 
Jie bus ramūs ir laimingi, kad jų al
kis patenkintas, kad gyvybės reika
lavimai pasotinti, kad jiems, gal būt, 
net nusidėti bus leista. Inkvizitoriškas 
pradas ateina į pasaulį švelniu, bet 
aiškiu pavidalu. Duonos problema, 
galimas daiktas, ryškiausiai perski
ria istorijai du frontus, kuriu vieno 
priešakyje stovi Kristus, antro —• 
inkvizitorius. Kristus veda žmogų į 
galutinę antgamtinę atbaigę, inkvizi. 
torius--- į galutini pasinėrimą gam-
tiniame-gyvybiniame gyvenime. Kas 
gali teigti, kad šiandien į pasaulį nu
sileidžia Kristaus karalystė? Greičiau 
mes artinamės į Didžiojo Inkvizito
riaus laikus.

kad pradėtą darbą tęstų toliau,“ (7 pj 
sako enciklika.

Kristaus ir Bažnyčios artimumas 
yra toks glaudus, kad šv. Tėvas, kaip 
matome, jį laiko panašiu tam nuo
stabiam susiartinimui, kuris įvyko 
Kristaus asmenyje sujungiant die
višką ir žmogišką prigimtį. Žmogaus 
prigimtį Dievo Sūnus priėmė tam, 
kad ji būtų pasaulio atpirkimo įrankis, 
o Bažnyčią jis Įsteigė tam, kad ii 
būtų tolimesnis atpirkimo vyksmo 
Įrankis. „Taip, kaip pirmajame įsi-
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LtitOA /vcLiai
B. Brazdžionis

Marija, Motina geroji, 
Tu būki saule mūs šviesia, 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.

kūnijimo momento", sako šv. Tėvas, 
Amžinojo Tėvo Sūnus su savim 
esmiškai, sujungtą žmogišką prigimtį 
apdovanojo šv.. Dvasios pilnybe, kad 

- ji. būtų tinkamas įrankis Dievui kru
viname atpirkimo darbe, — taip pat 
jis norėjo savo brangios mirties va
landą matyti Bažnyčią, apdovanotą 
labai turtingomis 'išganytojo dovano
mis, kad ji, dalydama atpirkimo 
vaisius, būtų pajėgus, niekad nepa-s. 
gendąs įrankis Žodžio, tapusio Kūnu, 
tarnyboje." (14—15 p J

Tas Dievo įrankis — Bažnyčia nėra 
koks pašalinis kūnas, kuris nieko 
bendra neturi su veikėju; kurį, atlikus 
darbą, galima* ramiai numesti į šalį. 
Ne. Bažnyčia dalyvauja paties vei
kėjo vidiniame gyvenime. „Viešpats 
Kristus leidžia Bažnyčiai dalyvauti jo 
antgamtiniame gyvenime, jis per
sunkia visą jos kūną savo Dieviškos 
jėgos, jis mailina ir palaiko pavienius 
jo narius ..." (26 p.)

To dar mažu. Bažnyčia yra ne tik 
gerai priderintas Kristaus įrankis, 
bei jis sudaro su ja vieną kūną, jis' 
pats fojė gyvena ir ji yra antrasis 

1 Kristus. Kristus „yra tokio pobūdžio 
Bažnyčios laikytojas ir taip tam tikru 
atžvilgiu joje gyvena, kad ji pati 
tampa antruoju Kristumi." (25 p.) 

Kristaus artimumas su Bažnyčia 
nėra tik jo artimumas su Bažnyčios 
hierachija ar jos institucijomis. Kri
stus persunkia visą kūną iki pasku
tinės celulės, iki paskutinio nario. 
„Turi mumyse įsispausti, — sako šv. 
Tėvas, — svarus mūsų nemirštamo 
pirmatako. Leono Didžiojo žodis, kad 
mes per krikštą tampame Nukry
žiuotojo kūnu". , ■

Ir taip Kristus persunkia visą žmo
gų:- ne 
Žmogų persunkdamas, jis jį pakelia 
aukštyn . .
žmogui ne svetimas, bet artimas ir 
savas. „Jis pakelia mūsų žmogišką 
prigimtį aukštyn ir pats asmeniškai 
su ja susijungia, taip, kaip Maximas 
iš Turino savo praščiokišku tiesumu 
išsireiškia, kad (mūsų nuosavas 

. kūnas Kristuje mus myli)". (Serm. 29 
Migne P.-L 57,594.)

Norint giliai ir sėkmingai mąstyti 
. apie šį nuostabų Dievo ir žmonių 

artimumo faktą, taip, kaip jis reiškiasi 
Bažnyčios gyvenime ir kaip jį naujai 
nušviečia šv. Tėvo Pijaus XII encikli
ka, reikia vienos sąlygos. Be tos 
sąlygos visos enciklikoje dėstomos nejučiomis 
mintys nustoja savo žavingumo, nu
stoja sayo reliefingumo, netenka į 
begalybę atsiveriančio gilumos 
vaizdo. Be tos sąlygos jos net susi
plaka ir susimaišo į neatmezgamą 
minčių raizgyną. Taip, kaip na
tūralaus didingo kairių reginio negali 
atkurti jokia fotografija, nes ji yra 
plokščia, taip be tos sąlygos Kristaus 
Kūno Misterija netenka savo tolių 
tampa plokščia ir neįdomi.

Sąlyga, kuri yra reikalinga giliam

lik jo sielą, bet ir jo kūną.

prie savęs. Dievas tampa

Marija, Motina gerąjį 
Tėvynės mošų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.

Tėvų sodybos žiburėlis 
Te amžių amžiais neužges. 
Ant savanorio kapo gėlės 
Tesaugo viltis mūs brangias.

Išėjus skausmo kelią kartų 
Tenepaluš ir nepalinks. 
Tau padėkot prie Aušros Varių 
Visa tauta tesusirinks.

religinių tiesų mąstymui, yra ši: kad 
mes turėtume kiek galint pilną, 

_ neiškreiptą ir gyvą Dievo sąvoką. Be 
tikėjimo į Visagalį Dievą nėra įma
noma jokia tikra religija. Be abejo, 

• mes tikime Dievą, tačiau mūsų laikų 
mados tikėjimas Dievą turi kai kurių 
defektų. Šiandien Dievas populiarioj 
galvosenoj yra pasidaręs tokis 
geraširdis, bet bejėgis senelis, su 
kuriuo galima daryti viską,, ką tik 
norima. Reikia tik paskui jam duoti 
gerą žodį, ir vėl bus viskas tvarkoje. 
Dabar Dievas savo gerumo ir meilės 
dėka yra tapęs tarsi visuotiniu žmo
nių išnaudojimo objektu. 2mogus*jau 
yra tokios prasčiokiškos prigimties, 
kad ką jis lengvai gauna, io jis ne
brangina, tai jis laiko kasdienišku 
menkaverčiu dalyku. Į tokius „fami- 
liariškus" santykius yra įėjęs su Die
vu ne vienas modernus žmogus. Jis 

pasiduoda lai prasčio
kiškai galvosenai: jei Dievas yra taip 
arii manęs, tai jis jau nėra tokia be
galinė didybė. Šitas prasčiokiškas 
žmogaus žvilgsnis ir apsipratimas su 
Dievu ir su tuo, kas šventa apskri- 
tai, yra didžioji kliūtis giliai ir vai
singai religini. Dievas savo esme 
nėra tokia bejėgi būtybė, kokią ją 
vaizduojasi liberalių pažiūrų žmonės. 
Dievas turi savo jėgą, savo galybės 
spindesį, savo neišmatuojamos jėgos 
ir didybės grožį.

Dievas yra meilė, tai liesa. Bet šv. 
Jono apreiškime taip pat apie jį yra 
pasakyta: .Tada visos žemės giminės 
dejuos dėF jo. Taip, tai tiesa" (1,7.). 
Nors ir kažin kaip aiškintume šiuos 
šv. Rašto žodžius, mes negalime 
nuslėpti jų baisaus charakterio. Ga
linga audra, kuri viską neša su sa
vim, gali būti taip pat Dievo sim
boliu, kaip ir balandis su alyvos ša
kele. Negalima iš Dievo sąvokos 
prašalinti galybės bruožo, kitaip jo 
vaizdas nebebus pilnas. Dievo meilė 
dėl to nenukentės. Ar ne didžiausia 
sužadėtinės meilė yra tada, kai ji, 
be galo mylėdaipa savo sužadėtinį, 
dreba vien nuo tos minties, kad 
sužadėtinis gali ją palikti, kad ji kai 
kuriomis savo ypatybėmis gali jį 
atstumti nuo savęs ir netekti jo mei
lės? Meilė be baimės žemėje dažnai 
išsigema. Ji tampa jau nebe meilė, 
bet nesiskaitymas, išnaudojimas ar 
kas panašaus. „Dėl to. — sako šv. 
Tėvas, — mes apgailestaujame ir 
atmetame pavojingą klaidą tų, kurie 
išsisvajoja ^Sau savotišką bažnyčią, 
būtent tokią, kuri yra pastatyta tik 
ant meilės «ir jos palaikoma."

Šv. Tėvas neneigia, kad Bažnyčia 
yra meilės bendruomenė. Priešingai, 
jis šią tiesą pats iškelia ir gina nuo tų, 
kurie į Bažnyčią nori žiūrėti tik kaip 
į teisinę organizaciją. Tačiau. kad 
meilė Bažnyčioje klestėti*, reikia
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išsisaugoti to meilės suprasčiokėjimo, 
nesiskaitymo su mylimuoju ir iš to 
kylančio meilės nuobodulio, kuris pa
čią meilę paskandina. Kad to neįvyk
tų, yra vienas kelias: išlaikyti tei
singą tikėjimą i Dievą, jo nepažeminti, 
jo sąvokos, neškreipii. Dievo nenupi
ginti.

Teigiant Kristaus ir Bažnyčios arti
mumą, negalima sumaišyti sąvokų ir 
pamesti iš akių tikrų dalykų santy
kių. Negalima iš Dievo ir žmonių pa
daryti kažkokį mišinį, kuriame Dievo 
sąvoka netektų savo prakilnumo, o 
tuo pačiu žmogaus išganymas nustotų 
savo prasmės. Tuo reikalu šv. Tėvas 
padaro keletą persergėjimų. Pirmiau
sia jis persergsti, kad Mistinio Kri
staus Kūno negalima laikyti iš vien 
su asmenišku Kristaus Kūnu, gimu
siu iš Marijos ir pasislėpusiu šv. Sa
kramente. „Draugijinis Bažnyčios 
Kūnas skiriasi visų pirma ... nuo jo' 
fizinio Kūno, kuris gimė iš Mergelės 
Dievo Motinos, dabar sėdi Dievo 
Tėvo dešinėje ir yra pasislėpęs 
eucharistiniuose pavidaluose. „(29 pJ 
Dėl to Mistinio Kristaus Kūno ne
galima suprasti taip, lyg tas žodžiais 
neišreiškiamas ryšys, kuriuo D'evo 
Sūnus vieną konkrečią žmogišką pri
gimtį su savim suvienijo, būtų pra
plėstas visai Bažnyčiai.* (25 p.)

Tačiau Dievo Sūnaus įsikūnijimas 
yra ir Bažnyčios su Kristumi artimu
mo pagrindas. Bažnyčia nėra tas pat, 
kas įsikūnijęs Dievo Sūnus, bet ji 
yra kai kurių to įsikūnijimo gėrybių 
pratęsimas visiems žmonėms. Tarp 
Kristaus ir Bažnyčios yra toli einan
čio panašumo. Kitaip juk nebūtų 
pagrindo Bažnyčią vadintF antruoju 
Kristumi. Šio straipsnio pradžioje 
minėti šv. Tėvo žodžiai sako, jog 
Kristus naudojasi Bažnyčia „pana
šiai“, kaip jis pasinaudojo Kūnu, 
gimusiu iš Marijos.

Kitas persergėjimas, kurį šv. Tėvas 
padaro, norėdamas apsaugoti nuo 
klaidingo Mistinio Kristaus Kūno su
pratimo, yra tas, kad jo negalima 
pervien laikyti su jokiu natūraliu 
kūnu, „vis tiek, ar tas kūnas yra 
fizinio, ar vadinamojo moralinio 
asmens.“ (29 p.)

Trumpai sakant, šv. Tėvas atmeta 
bet kokią mistiką, „kuri stengiasi 
pašalinti nepašalinamas ribas tarp 
kūrinio ir Kūrėjo ir tam tikslui klai
dingai pakreipia šv. Rašto tekstus.“ 
(5 p.) Pagarba Dievui, gili nuostaba 
prieš jį yra neprašalinanias religijos 
bruožas’. Joks mūsų artumas su Die
vu neaptemdo mumyse jo didybės, 
jo grožio; 1oks artumas su juo ne
panaikina mūsų nuostabos, mūsų 
susižavėjimo ir mūsų nusižeminimo.

Tačiau, antra vertus, gili pagarba 
Dievui ir jo visagalybės supratimas 
neturi mums užkirsti kelio prieiti prie 
žmogaus ir Dievo artimumo paslap
čių. Kristus ir mes sudarome vieną 
organizmą, Kristus Bažnyčioj randa 

savo pilnybę, ir mes savo kentėjimais 
papildome jo kryžiaus auką. Jeigu 
mūsų Dievo sąvoka yra teisinga, tai 
mums nėra pavojaus gilintis į šias 
paslaptis. Tada mes nepateksime f 
nealmezgamų prieštaravimų labirin
tą. Tų prieštaravimų baimė daugelį 
visiškai atbaidydavo nuo šių paslap
čių. Tačiau šv. Tėvas šią baimę laiko 
visiškai nepagrista. „Dėka šių viena 
kitai prieštaraujančių priešginybių ir 
klaidingų pažiūrų, kai kurie, dėl visai 
nepagrįstos baimės, laikė šį gilesnį 
mokslą pavojingu ir išsigąsdavo jo, 
kaip gražaus, bet uždrausto rojaus 
vaisiaus.“ (5 p.) Dievo apreikštos 
paslaptys nei tam yra duotos žmo
nėms, kad būtų jiems pragąjštingos, 
sako toliau šv. Tėvas. Jos yra ne 

^žmonių pražūčiai, bet jų išganymui.
Mistinio Kristaus Kūno paslaptį šv. 

Tėvas apvalo nuo viską naikinančių 
prieštaravimų ir iškelia aikštėn, kad 
žmonės ją tikėtų, Į ją įsigilintų ir jos 
nuostabia palaima naudotųsi. Žmogus 
ir Dievas čia arti susiliečia, sueina 
nuostabion vienybėm — Tačiau ne
reikia manyti, kad ši tiesa yrą. visiškai 
aiški, kad ji nekelia jokių klausimų 
ir problemų. Ne. Ji yra pilna sunkiai 
suprantamų dalykų, ji kelia didelių 
klausimų bei uždavinių. Galima sakrp

Demokratijos ribos •
Portugalijos Patriarcho ganytoįinio laiško proga

Ta proga, kad Portugaliros vyriau
sybė pastaruoju metu praplėtė de
mokratines portugalų laisves, leis
dama laisvai reikšti savo nuomonę 
spaudoje ir susirinkimuose dėl darbų, 
atliktų Naujosios Valstybės (taip va
dinamas .Portugalijos valdymas, įves
tas Salazaro), Jo Em. Kardinolas Ce- 
rejeira, Lisabonos patriarchas, išleido 
savo tikintiesiems ganytojinį laišką, 
norėdamas jiems nušviesk Bažnyčios 
poziciją Naujosios Valstybės atžvilgiu.

Sis laiškas yra pamokantis ne tik 
portugalams: jis gali nušviesti ir kitų 
kraštų katalikams Bažnyčios mokslą 
į tas politines pažiūras ir tuo pačiu 
į tas valdžias, kurių dėka dabar be
veik visame pasaulyje valstybės vyrai 
stengiasi suorganizuoti naują valsty
binę bendruomenę stengdamiesi įs
tatymuose ir įstaigose pravesti teisė
tas liaudies aspiracijas. Esant šito
kioms aplinkybėms, yra gera, kad 
tautų vadai, kuriems Apvaizda yra 
pavedusi suorganizuoti naują pasaulį, 
kuriame būtų daugiau pagarbos žmo
gui ir daugiau socialinio teisingumo, 
žinotų, iki kurių ribų jų veikla 
bus Bažnyčios aprobuoja
ma ir pąlaikoma ir nuo kurios 
vietos ji bus nepripažįstama ir puo

li, kad, paskelbdamas šią tiesę, šv. 
Tėvas iškelia teologijos mokslui nau
ją uždavinį. Dieviškos paslaptys, sako 
jis, .yra mums greičiau tam tikslui 
Dievo suteiktos, kad mes, jas su pa
garba svarstydami, prisidėtume prie 
dvasinės pažangos*. (5 pJ

Enciklika apie Mistinį Kristaus Kū
ną atidaro naują problemų sritį. Joji 
problematika, atrodo, sukasi apie tai, 
kaip,-iš vienos pusės, išsisaugoti pan
teizmo, t. y. pasaulio laikymo Dievu, 
o iš kitos pusės teigti mistinę Krislam 
vienybę su žmonija. Dievas nenustoja 
buvęs Dievu, pasaulis nenustoja bu
vęs kūrinys, o tačiau Dievas yra įsi
kūnijęs pasaulyje ir su žmonėmis su- 

-darąs vieną kūną ir juos paėmęs šv, 
Trejybės orbiton.

Į Mistinio Kristaus Kūno keliamą 
problematiką šv. Tėvas teologus įve
da šiais žodžiais: .... iš įvairių pa- 

_ žiūrų ir nuomonių tarpusavės kovos 
. . . iškyla turtingi ir brangūs laimė
jimai, kurių dėka ir šiuose žventuose 
moksluose galima pasiekti tikros pa
žangos. Dėl to mes nedarome! jokio 
priekaišto tiems, kurie ieško įvairių 
kelių ir būdų, kad prie šios didžios 
mūsų nuostabaus ryšio su Kristumi 
paslapties prisiartintų ir ją nušviestų.’ 
(38 pJ 

lama, kaip prieštaraujanti tiesai ir 
teisingumui, kurios laikytoja ir saugo
toja yra Bažnyčia.

Jo Em. Lisabonos Palriarcho laiš
kas ir yra vienas iš tų, kuris aiškiai 
nužymi šias ribas. Būdamas ištikimas 
popiežių enciklikoms, kardinolas rei
kalauja Bažnyčiai pilnos laisvės spren
džiant politines problemas. Bažnyčia 
yra “šalia ir viršum konkrečiosios po
litikos, i. y. politikos, kai ji ieško 
įvairių (savaime suprantama, teisėtų) 
būdų bendram gėriui įgyvendinti.

.Bet Bažnyčia, sako kardinolas, nė
ra indiferenti toms religinėms ir filo
sofinėms sąvokoms, kurios sudaro 
kiekvienos tikrai žmoniškos politikos 
pagrindą. Čia Bažnyčia yra savo ka
ralystėje: arba kai ji’ gina dorinės, 
visuomeninės ir politinės tvarkos pa
grindus, religinę laisvę, dorines verty
bes, žmogaus asmens teises, tarptau
tinį solidarumą, pagerinimą žemes
niųjų klasių būklės; — arba kada į 
pasmerkia klaidas, kurias praktiškai 
atneša jėgos tironija, vykdoma arba 
pavienio vardu, arba daugumos, ar 
dvasios ir sąžinės vergija.

Dėl tos tad priežasties Bažnyčia yra 
teisėtai pasmerkusi ir dabar smerkia 
cezarinį, komunistinį ir demagogini
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totalizing. Politinis totalizmas nepri
pažįsta Bažnyčios pasiuntinystės ir jos 
laisvės ir žmogaus asmens teises pa
aukoja ant valstybės, klasės arba 
daugumos aukuro. Jį pasmerkdama, 
Bažnyčia gina ne tik savo teises ir 
savo pareigą kovoti su klaidomis, 

' bet tuo pačiu ji gina ir žmogaus lais
vę, ir jo kilnybę'.

Prieš dabar labai išsiplatinusį para
doksą, pagal kurį teisinga yra tai, 
kas yra daroma daugumos vardu, 

\ įžymusis Bažnyčios kunigaikštis sako: 
.Nereikia nustebti girdint 
kalbant apie tironiją, vyk
domą daugelio vardu, net 
daugumos vardu. Tironija yra 
visada, kai tik yra paneigiamos pa
grindinės žmogiško asmens teisės ir 
Bažnyčios laisvė. Jeigu pažeidimas 
teisingumo ir teisių yra daromas dau
gumos vardu, tai nuo to jis dar ne
tampu nepažeidimu. Kada iš visuo- 

■ menės valios yra padaromas absoliu
tas, t. y. kai nenorima pripažinti, kad 
Dievas yra pagrindas dorinės ir tei
sinės tvarkos, ir kai dėl to visuome
nės valiai nepripažįstama kitų ribų, 
išskyrus ją pačią, tada sukuriamas 
naujas totalitarizmas.'

Pagal šiuos principus Bažnyčia, 
eidama Kristaus žodžiu, atiduodama, 
kas yra ciecoriaus — ciecoriui, t. y. 
pasaulinei valdžiai, betgi .turi parei
gą įsikišti į politinę kovą net labai 
energingai ir konkrečiai tada, kai po
litika paliečia altorių', kaip sakė Pi
jus XI, t. y. kai ji norės įsiveržti į 
dorinę ir religinę sritį, paneigdama 
Bažnyčiai teisę laisvai vykdyti savo 
misiją, kurią ji yra gavusi tiesiai iš 
Kristaus, iš kurio yra kilusios pagrin
dinės žmonių laisvės į gyvenimą ir 

y. jo žmogišką bei krikščionišką sąžinę.
Šiuo atveju ne Bažnyčia politikuoja,
bet politika varo antireliginę akciją.
Prieš tuos, kifrie iš valstybės nori 
padaryti įsikūnijusį Antikristą, Bažny-

■ čia negali liautis kovojusi visomis 
. priemonėmis, visomis jėgomis, visu 

savo autoriteto svoriu. Griežtai imant, 
ši kova, nors vyksta politiniame lauke 
ir politinėmis priemonėmis, nėra po
litinė kova, bet religinė. Ne Bažnyčia 
čia išeina iš savo ribų, bet politika 
išeina iš savųjų.*.

Šių principų šviesoje vertinant 
Bažnyčios ir valstybės santykius Por
tugalijoje per 45 melus šio XX šimt
mečio, kardinolas pripažįsta, kad 
Naujoji Valstybė .yra respektavusi 
Bažnyčios pasiuntinybę, kad tokiu 
būdu valstybė ir Bažnyčia kiekviena 
buvusi savo vietoje ir savo pareigose. 
Sio’c santvarkoje Bažnyčia neturėjo 
reikalo kištis į politinius klausimus, 
o politika nesikišo į Bažnyčios sritį. 
Kas liečia naujas problemas, kurios 
gali iškilti portugalų visuomenėje dėt 
valstybės struktūros, dėl socialinių 
reformų, tą Bažnyčia palieka laisvam 
piliečių apsisprendimui ir pasirinki

mui; šios problemos tiesiogiai neįeina 
Bažnyčios kompetencijos sritin . . . 
Suprasdama savo teises ir gerbdama 
valstybės teises, Bažnyčia kovo
ja tiek prieš klerikalizmą, 
kaip ir prieš laicizmą; nei 
aprobavimas pasaulinės valdžios vei
kimo iš Bažnyčios pusės, nei pasau
linės valdžios įsiveržimas į katalikiš
kosios sąžinės ir Bažnyčios misijos 
sritį negali būti pateisintas*. Šiais la
bai aiškiais žodžiais suglaudžia kar
dinolas pirmąją savo laiško dalį. To
liau jis svarsto katalikų dalyvavimą 
politikoje. Jų dalyvavimas yra parei
ga, nes jie .turi pareigą bendradar
biauti visuomenės gerovei pagal savo 
išmintį ir savo sugebėjimus. Demo
kratinėje valstybėje balsavimas yra 
jiems ne tik teisė, bet ir sąžinės pa
reiga', nes .jie privalo nešti evan- 
geliškąją naujieną visomis socialinio 
gyvenimo formomis . . . Dėl politinio

Galima su abiem rankom darbuotis 
ekonominei pažangai pakelti, o ta
čiau abiem kojom stovėti Bažnyčios 
žemėje. Kard. Faulhaberis 1913

katalikų neveiklumo visuomenė ne
tenka daug šviesos ir meilės, kurios 
turi krikščioniškoji sąžinė . . . Katali
kų dalyvavimas politikoje ir kilose 
visuomeninio gyvenimo srityse turi 
būti tas Evangelijos minimas išgany
mo raugas, nes ių’pastangomis ir jų 
veiklumu Evangelija įeis į Įstatymus 
ir įstaigas'. Bei dėl to reikia, kad jie 
būtų ištikimi Bažnyčios mokslui ir tu
rėtų organizacinių sugebėjimų tech
niškais klausimais.

Kai istorinės aplinkybės reikalauja, 
o atrodo, kad dabar pasauliui yra 
tokios aplinkybės, .katalikų dalyva
vimas viešajame gyvenime, — sako 
kardinolas, — gali eiti iki sudarymo 
politinių partijų krikščioniškais pa
grindais, kaip priemonė politiniam 
aktyvumui“. Bet kai tikintieji veikia 
nepriklausomai ir individualiai, ar su
siorganizavę paprastose kat. organi
zacijose, arba susijungę į partijas, 
.už jų politinį veikimą, kaip piliečių, 
yra išimtinai jie patys atsakingi. 
Bažnyčia nesolidarizuoja su jais taip, 
lyg jie būtų jos įrankiai, net jei jie 
veikia kaip vienalytė katalikų parti- 
ią*-

Baigdamas, kardinolas skatina ka
talikus, pasinaudojant savo politiniu 
veiklumu, padaryti, kad triumfuotų 
teisėtos socialinės . reformos, kurių 
laukia tautos, ir jis linki, kad būtų 
realizuotos tos socialinės reformos, 
kurios yra paskelbtos paskutinių po
piežių enciklikose.

Išvakarėse rinkimų _ | parlamentą 
(kuris buvo lapkričio 21 dJ, kurie bent 
iš dalies vyko kai kurių socialinių re

formų ženkle, Lisabonos kardinolas 
pataria katalikams reikalauti iš tų, 
kurie kalba į tautą, .saugoti Dievo ir 
Bažnyčios įstatymus privačiame ir 
viešajame gyvenime". Paskui jis dėko
ja Dievui už taikos stebuklą, tvarkos 
ir gerovės pažangą, kurios susilaukė 
Portugalija, ir meldžiasi, kad .drau
giškumas, santaika ir bendradarbia
vimas jungtų visus portugalus klau
sant valdžios, gerbiant visas teisėtas 
laisves, viešas ir privačias, nuolat 
gerinant neturtingųjų padėtį ekono
miniu, intelektualiniu ir moraliniu at
žvilgiu".

Tridento susirinkimas 
ir šiandiena

1945 m. gruodžio 13 d. suėjo lygiai 
400 metų, kai kadaise, būtent 1545 m. 
gruodžio 13 d., trečiąjį Advento sek
madienį, to vardo pusiau itališkame, 
pusiau vakiškame mieste atsidarė ka
tedros durys, iškilmingai sutikdamos, 
tiesa, nedidelį, bet rinktinį Bažiyčios 
tėvų būrį, sukęjjavusį iš įvairių kraš
tų į garsųjį Tridento susirinkimą. 
Jame dalyvavo 3 Popiežiaus legatai, 
960 vyskupijų atstovų ir visa eilė 
aukštų Bažnyčios dignitorių.

Tai įvyko tais laikais, kai Marty
nas Liuteris, pradėdamas savo atska
lą. reikalavo sušaukti Bažnyčios kon
siliumą, kuris vienas tesąs kompete- 
tingas tarti lemiamą žodį. Tridentą 
buvo pasirinkęs ir tuometinis impera. 
torius Karolis V, apie kurio imperiją 
buvo sakoma, jog joje niekad nenu
sileidžia saulė, tačiau to meto rene
sansinė Popiežiaus kurija, matyti, 
protestantiško atskilimo perdaug rim. 
tu nelaikė ir kiek užvilkino konsi
liumo sušaukimą, tuo būdu veltui 
sugaišindama daug brangaus laiko.

Tuo tarpu protestantai visiškai nu
traukė santykius su senąja Bažnyčia, 
norėjo sušaukti tiktai vienų vokiečių 
nacionalini konsiliumą, kuriame Po
piežius nevaidintų jokio vaidmens. 
Imperatorius tuo metu buvo įsivėlęs 
į nemalonias istorijas su prancūzais 
ir neįstengė suvaidinti to vaidmens, 
kuris būtų jam iš tikro tekęs. Tačiau 
galų gale Povilas III po visos eilės 
konsiliumo atidėliojimų, pasinaudo
jęs Prancūzų-Vokiečių 1544 m. taikos 
sudarymo proga, nusprendė įvykdyti 
savo senąjį troškimą ir konsiliumą 
pradėti. Su imperatorium, troškusiu 
viduj turėti ramybę ir taiką, buvo 
prieitas kompromisas, kad tiek dog
miniai, tiek taip pat praktiniai klau
simai bus įrašyti į darbų tvarką.

Tačiau konsiliumui nesisekė — jį 
teko vėl atidėti, tikriau pertraukti, 
paskum perkelti Į Boloniją ir po dve
jų metų pertraukos antrą kartą ati
darytu Bet ir šį sykį jis nebuvo Jjaig- 
tas, kol galiausiai po dešimtiej metų 
pertraukos Pijus TV, Povilo III papė- 
dininkas, baigė trečiąją konsiliumo 
fazę, trukusią nuo 1562 m. sausio mė
nesio iki 1563 metų gruodžio mėnesio.
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Tuo būdu buvo padaryta visa eilė 
svarbių nutarimų, turėjusių didelę 
reikšmę ne tiktai tuometiniam Bažny
čios atstatomajam darbui, bet ir atei
čiai, net nūdienai. Vokięčių bažnyti
niai reikalai sudarė visą laiką kon
siliumo svarbiausią - susidomėjimo 
centrą, nebuvo sušaukta jokio nacio, 
nalinio vokiečių konsiliumo, o sveiki 
Bažnyčios nariai padėjo kuo galėdami 
gydyti pūliuojančią Bažnyčios žaizdą. 
O kad konsiliumas pavėlavo visu 
šimtmečio ketvirčiu, negalėdamas tuo 
būdu pašalinti vokiečių tikėjimo ski. 
limo, buvo ne jo kaltė. Jo nuopelnas 
yra tas, kad tada nustatytaisiais pa
grindais jis ir dabar įgalina vykdyti 
šiandieninius krikščionybės restaura, 
cijos ir pagilinimo uždavinius.

Konsiliumo tėvai, nepasiduodami 
jokiems iš šalies politiniąms ir reli
giniams spaudimams, pirmiausia aiš
kiai nustatė tikėjimo šaltinius ir. 
jgimties ribas, Liuterio skelbtosios 
tezės buvo išnagrinėtos ir (vertintos 
per 105 konferencijas ir susirinkimus, 
ir žymiausiasis protestantų dogmati
kas Hamackas apie tai taip atsiliepia: 
„Dekretas apie atpildą už kaltes dau
geliu atžvilgių yra tafp puikiai susta.

PIKTŽOLĖS DIRVOJE
Mintys H vasario savaites!

Prof. Dr. F. B-us

Kaip dirvoje tarp javų veša nemaža 
(vairių piktžolių, iaip pasaulyje šalia 
gerų, dorų žmonių matome daug vi
sokių nedorėlių. Piktžolės stelbia ja
vus, atimdamos iš jų šviesą, drėgmę, 
trąšas, — nedorieji asmens skriaudžia 
kitus, daro jiems žalos. Ypač negera, 

' jei tokie pasiekia valdžios. Tuomet 
daugybei žmonių ir toje pačioje ša
lyje, ir aplinkiniuose kraštuose tenka 
patirti begales pikto, kaip tai rodo 
istorija ir mūsų pačių patyrimas. Juk 
ir mes atsidūrėme čia, kur nė sap
nuoti nesapnavome kada nors būti, 
ir mūsų tėvynė baisiausiai nuvarginta 
bei tebevarginama, ir tūkstančiai mū
sų brolių bei seserų šąla Sibiro snie
guose, o ne vienas jųjų jau ir savo 
kaulus tenai paguldė vien dėl to, kad 
mūsų kaimynystėje atsirado grupė 
asmenų, kurie savo užmačias pastatė 
aukščiau už bet kokį teisingumą ir 
net žmoniškumą. Tai visa prisimenant 
nejučiomis kyla mintis: kodėl gi Die
vas leidžia tokiems ir apskritai vi- 
šokiems nedorėliams siausti, kodėl jų 
nesudraudžia, nenubaudžia? Ypač kad 
jie ir jį patį ne kartą visaip pašiepia, 
niekina, įžeidžia.

Tinkamai paaiškina šįiį dalyką čio 
sekmadienio šv. Evangelija. Joje, bū
tent, pažymima, kad piktžolių privysią 
dirvoje anaiptol ne dėt šeimininko 
kaltis; kad šeimininkas, nenorėdamas 

tytas, jog galima abejoti, ar iš viso 
būtų reformacija kilusi, jei, pvz., tas 
pats dekretas per Laterano konsiliu
mą (vadinasi, prieš Liuterio viešai 
ėmimą savo tezes ginti) būtų buvęs 
išleistas ir tikrai Bažnyčios gyvenime 
įvykdytas, įsiskverdamas į jos kūną 
ir kraują."

Toliau konsiliumas nustatė nuosta
tus apie sakramentus ir mišių auką — 
vadinasi, tas priemones malonei gau
ti, kurių taip išsiilgę laukia atskilę 
krikščionys ir už kuriuos turime būti 
dėkingi Tridento susirinkimui ne tik 
jie, bet ir mes.

Taip Tridento susirinkimas, prasi
dėjęs tais metais, kada Liuteris mirė, 
ir jo _ užpultas rašiniu, pavadintu 
„Prieš popiežiaus instituciją, įkurtą 
velnio", sėkmingai įveikė visas pake
liui pasitaikiusias kliūtis, restauruo
damas ir pagilindamas krikščionybę 
ne tik.l6jam amžiui, bet ir mūsų lai
kams. Jo Tada nebaigtas uždavinys — 
vėl sujungti draugėn išsiskyrusias 
krikščionių bažnyčias — tad su juo 
didesniu užsidegimu vykdytinas da
bar. O tam geros valios iš abiejų pu
sių esama.

pakenkti javeįms, neleidžia jų išrauti, 
bet palieka ligi piūčiai; kad per piūtį 
jos bus surinktos ir į ugnį įmestos. 
Taigi:

1. Visų pirma, anaiptol ne Dievas 
kaltas, kad yra nedorų, pikių žmonių. 
Jis nė vieno nestumia, neskatina į 
nedorybes, jis tik kiekvienam duoda 
laisvą valią ir leidžia jąja naudotis 
pagal norą: geram ar piktam. Jis 
trokšta, kad visi būtų ko doriausi. 
Tajam tikslui jis davė savo įsakymų, 
teikia gausios pagalbos, paskyrė be 
galo didelį atlyginimą už gerą elgesį 
ir neapsakomai skaudžias bausmes 
už nedorybes. Bet varžyti laisvos va
lios jis nevaržo.

2. Leidžia, jis per tam tikrą laiką 
nedorai elgtis, nebausdamas už kal
tes, dėl keleto priežasčių:

a) Dėl to, kad šis pasaulis ne at
pildo, bet darbų, pelnymosi vieta. 
Jame ne tik nedorėliai tinkamai ne
baudžiami, bet nė dorieji negauna 
prideramo atlyginimo.

b) Dėl to, kad Dievas laukia nedo
rėlių pasitaisymo. — Nenoriu nusidė
jėlio mirties, bet kad pasitaisytų ir. 
gyventų — (Ez. 18, 23), pareiškia jis 
pats. Ir iš tikro, daug jų ilgainiui su
sipranta, daro atgailą, tampa net 
šventaisiais. Prisiminkime iik šv. Ma
riją Magdaleną, šv. Augustiną ir kt.

c) Dėl to, kad, bausdamas nedorė
lius, Dievas skaudžiai paliestų jų ar
timuosius, kurie dažniausiai būva la
bai dori, geri, kaip, pvz., mūsų ša
lelės įvairių raudonųjų pareigūnų tė
vai, ypač motinos ar žmonos.

d) Dėl to, kad nedorėliai ne kartą 
būva padarę šį tą gero. Oi Dievas 
nenori tai palikti be atpildo, Todėl 
bent ‘ bausmę atideda, pratęsdamas 
atgailos laiką.

e) Dėl to, kad nedorėlių tėvai, ypač 
motinos, dažniausiai meldžiasi už juos. 
Be to, K. Bažnyčia nuolat prašo nusi
dėjėlių atsivertimo. Gi Dievas negali 
neatsižvelgti į savo mylimųjų malda
vimus.

f) Galop dėl to, kad Dievas moka
ir nedorėlių piktadarybes panaudoti 
geram. Šv. Augustinas gražiai čia 
sako: — Nedorėlis arba tam gyvena, 
kad pasitaisytų, arba tam, kad la
vintų dorąjį —. O lavina jis lį tuo 
būdu, kad, darydamas pikto, ’duoda 
jam progos tobulėti nuolankume, kan
trybėje, artimo meilėje, pasiaukojime 
Dievui ir kitose dorybėse. Jei nebūtų 
Neronų, Dioklecijonų, Calles’ų, vi
sokių raudonųjų siaubūnų, nebūtų nė 
puikiausio šios žemės žiedo dangui — 
kankinių. Taigi nedorėliai galutinė 
sąskaita darbuojasi, kad ir prieš savo 
norą, gerųjų -amžinajai garbei padi
dinti. ~ ' . • . ? •

3. Tačiau ne visuomet nedorieji 
liekasi nenubausti. Ne! Ateina pjūtis, 
vadinasi, mirtis, ir atgailos nepa
dariusiesiems prasideda niekuomet 
nesibaigianti bausmė, palyginus su 
kuria visi šio pasaulio vargai, skaus
mai yra tik menkniekis. Ne veltui 
pareiškia Jėzus: — Nebijokite tųjų, 
kurie nužudo kūną ir po to nebeturi 
ką daryti... Bijokite Tojo, kuris 
nužudęs turi galios įmesti į pragarą; 
taip, sakau jums. Tojo bijokite — 
(Luk. 12, 4).

Taip dalykams esant, mes anaiptol 
neturime-murmėti ant Dievo, kad yra 
nedorėliu, nuo kurių'mums patiems, 
mūsų tautai ir tautiečiams tenka ken
tėti. Ne! Mums, visų pirma, reikia tik 
dėkoti Aukščiausiajam, kad jis ne
doriesiems kantrus, nes jojo kantrybe 
ir mes patys naudojamės. Juk kas iš 
mūsų be nuodėmės? Tiesa, gal ne
same nusikaltę pirmajam, penktajam 
ar septintajam įsakymams, bet kur 
gi trečiasis, ketvirtasis, šeštasis, de
vintasis ir aštuntasis įsakymai, kurie 
Dievui ne mažiau svarbūs ir kuriems 
mes, deja, ne visuomet esame reikia
mai ištikimi. O kas dabar būtų su 
mumis, jei Dievas tuojau po nusikal
timo' baustų? Antra, mes turime 
prašyti nedorėliams, ypač tiesiems, 
iš kurių patys patiriame pikto, ma
lonės pasitaisyti. Juk tai geriausias 
būdas nugalėti priešui — padaryti 
jį savo bičiuliu. Galop turime atsi
dėję vengli bet kokių nedorybių, nes 
nežinome nei vietos, nei valandos^ 
kur ir kada užklups mus piūtis. •' .
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Jacintą vis dėlto plepa
Namie betgi Jacintą jautėsi lyg 

ant degančių žarijų. Ji buvo pra
tusi viską išpasakoti motinai, kas 
kada atsitikdavo. O šiandien, kada 
atsitiko tiek daug ypatingų ir di
džių dalykų, kaip galima. neatverti 
savo širdies?

— Aš tiesiog nebegalėjau ištverti 
tylėdama, /— prisipažino jinai vė
liau. Ji nubėgo pas motinų, apka
bino rankomis jos kaklų ir sušuko:

— Mama, šiandien Covoj da Iria 
aš mačiau Dievo Motinų!

— Kų tu sakai, ar proto netekai? 
O gal tariesi esanti tokia šventa, jog 
tau Dievo Motina rodysis?

Susigėdusi Jacintą nulenkė galvų:'
— Bet aš jų tikrai mačiau, mama.
Ir, truputį palaukusi, pridėjo:
— Mama, dabar aš su Pranciš

kum kalbėsiu rožančių — Dievo 
Motina mums taip įsakė.

Maldų baigusi, mergaitė vėl atėjo 
pas motinų:

— Mes turime kiekvienų dienų 
kalbėti rožančių, mama, — taip nori 
Madona.

Bevalgant vakarienę, motina vi
sos šeimos akivaizdoje paklausė, kas 
gi iš tikrųjų ten atsitiko. Ir Jacintą 
viską ko tiksliausiai nupasakojo. 
Pranciškus buvo rezervuotesnis; ji
sai pasitenkino tiktai patvirtinda
mas tai, ka sakė sesuo.

Rytojaus dieną ponia Olimpija 
Marto nuėjo pas ponių Santos, Lu- 
cijos motinų, išgirsti, ką toji namie 
apskelbė. Bet Lucija nebuvo išdavusi 
paslapties, ir motina nieko ypatin
gesnio mergaitėje nebuvo pastebė
jusi. Tik. motinai priminus, jinai at
virai viską išpasakojo, ką buvo ma
čiusi. Tat visiškai atitiko, kų ponia 
Marto žinojo jau iš savo vaikų. Lu- 
cijai labai gaila buvo, kad jos gimi
naičiai neišlaikė paslapties ,— ji jos 
niekad nebūtų ištepėjusi.

Ponia Santos tuo momentu tylėjo, 
bet juo daugiau apie dalykų gal
vojo, juo labiau įsitikino, jog visoj 
toj istorijoj negali būti nė vieno 
teisingo žodžio. »

- Tuo tarpu apie įvykį žinia paplito 
Žaibo greitumu, ir jau .rytojaus die

ną apie tai žinojo ne tik visas Al- 
justrelis, bet ir- visa Fatima. Kaip ir 
galima buvo laukti, vaikais netikėjo 
joks žmogus. Daugumas tyčiojosi, 
vadindami juos apgavikais ir aštriai 
kritikuodami tėvus, kad tie nesu
geba suvaldyti savo vaikų.

Ponia Santos daugiau nebeišlaikė: 
jinai nuėjo pas kleboną pasiskųsti 
savo vargais.

— Lyg tyčia, tokia nelaimė turi 
ištikti mane!

— Kokia nelaimė?
— Nugi Lucija priplepėjo visokių 

niekų, o dabar iš mūsų šaiposi visas 
kaimas.

— Bet jeigu tai pasirodytų tiesa, 
tai jums būtų didelė malonė, ir tada 
visi jums pavydėtų.

— O. kad tai būtų tiesa — bet 
tai juk jokiu būdu negali būti! Jei
gu Lucija pradeda meluoti... o tai 
pirmas kartas, kad ji meluoja, — 
na, bet aš ją išmokysiu tiesą sakyti!

Namo grižus, vargšas vaikas at
siėmė, kas reikėjo, — ir ne vienais 
žodžiais...

Po vienos apmaude ir neramume 
praleistos nakties Lucijos motina 
nutarė padaryti galą kaimynų kal
boms ir savo pačios abejonėms. ■

■— Lucija, — sušuko ji, — tu tuoj 
pat atsikelk, nueik pas kaimynus ir 
ten prisipažink, kad tu visiems mums 
melavai, supratai?

Tačiau motina galėjo įsakinėti ir 
pataikauti, grasinti ir mušti, — iš 
ščaip klusnios mergaitės neišgavo 
daugiau nė žodžio: toji pagarbiai ty
lėjo, o kai motina vertė atsakyti, 
jinai vis savo tvirtindavo:

— Aš nemelavau, aš tikrai mačiau 
Dievo Motiną.

Motina pamatė,, kad tuo tatpu nie
ko nepadarys, ir pasiuntė vaikų su 
avimis į ganyklą, betgi prigrasin
dama, kad per dieną gerai pagal
votų, ką yra padariusi.

— Dar niekad aš savo vaikams 
jokio melo geruoju nepraleidau. — 
nutarė ji įpykusi, — o juo labiau 
negaliu dovanoti šitokios apgavystės. 
Šiandien vakare nueisi pas visus, 
kuriems melavai, prisipažinsi, kad 
melavai, ir juos atsipraiysi.

Liūdnai Lucija ginė savo bandą į 
kalnų. Giminaičiai jos ten jau laukė. 
Pamatę jos apsiašarojusį veidų, su
šuko:

— Kas tau yra? Kas atsitiko?
— Motina nori priversti mane sa

kyti, kad aš melavau, bet kaip aš 
galiu taip sakyti?

— Matai, tai yra tavo kaltė. — 
kreipėsi Pranciškus į savo seserį. — 
kodėl neišlaikei už dantų liežuvio?

Jacintą apsiverkė, paskum puolė 
prieš Lucijų ant kelių ir, sudėjus' lyg 
maldai rankas, ėmė maldauti:

— Dovanok man! Negerai pada
riau, bet prižadu, kad dabar niekam 
nieko daugiau nesakysiu.

Kai Lucija grįžo namo, motina vėl 
pradėjo iš naujo ją barti ir grasinti.

— Jeigu tu neprisipažinsi mela
vusi. aš tave įkišiu į tamsių skylę, 
kur daugiau nematysi jokio saulės 
spindulio.

Ir Lucijos sesers palaikė visiškai 
motinos pusę.

Kaip vargšė mažytė būtų, norėjusi 
paklusti motinai ir su ja. gyventi 
taikiai, bet ar ji galėjo išsiginti 
Senciausiosios Panelės? Tokiu būdu 
jai nieko kito nebeliko, kaip tik pa
aukoti savo kančią mielajam Dievui, 
kaip Pasirodžiusioj! kad ją buvo mo
kiusi. Niekas ja nesirūpino. Ir vie
nam nuošaliam kampely ji apsipylė 
ašaromis.

Tačiau, nepaisydami visų kančių, 
vaikai buvo tvirtai nutarę laikytis 
savo pažado-sūtartą dieną' laukti 
aukštos Ponios Cova da Irijpj.

Antrasis pasirodymas 
Trečiadienis, 1917 m. birželio 13 d.

Taip atėjo birželio- 12-ji, išvakarės 
šv. Antano dienos, kuri iškilmingai 
švenčiama visoj Portugalijoj, o ypač 
Fatimoj, kadangi šventasis yra tos 
parapijos bažnyčios patronas.

Vakarop Jacintą prisiglaudė prie 
motinos, imdama prašyti:

— Mama, neik rytoj į šv. Antano 
šventę! Geriau ęjk su mumis į Cova 
da trijų, kad ir tu galėtum pamatyti 
Madoną.

— Ką čia išsigalvojai! Tu irgi ten 
neisi. Ir būtų netikslu, nes Madona 
tau tikrai nepasirodys.

9



10 psL Naujasis Gyvenimas 1946 m. sausio 30 d.

— Ne, mama, visiškai tikrai. Ma
dona pasakė, kad ji ateis, tai ir 
ateis.

— Tai tu nenori eiti t šv. Antano 
šventę?

— Šventasis Antanas negražus.
— Taip. Bet kodėl gi?
O, Dievo Motina yra daug daug 

gražesnė! Aš eisiu su Lucija ir 
Pranciškum į Cova da Iriją. Ir jeigu 
mums tada Ponia pasakys, kad mes 
turime eiti į šv. Antano šventę, — 
gerai, tuomet mes ir eisime.

Rytojaus dieną jau iš pat ryto Ja
cintos ir Pranciškaus tėvai išsileido 
{ mugę Pedreirasoje. I' vaikų prašy
mus visai nekreipė dėmesio. Mat, tuo 
būdu norėjo parodyti, kad nedaug 
tekreipia dėmesio i vaikų pasakoji
mus, tačiau jiems paliko visišką lais
vę eiti j Cova da Iriją.

Apie 11 valandą trys mažieji iš
vyko į vietą, kur juos buvo pakvie
tusi Dangaus Karalienė. Tačiau jie 
ėjo ne vieni: paskui juos žygiavo 
dar apie 50 asmenų grupė, norėjusių 
iš smalsumo pasižiūrėti, kiek čia esą. 
Da toj istorijoj tiesos, tiek triukšmo 
sukėlusios.

Vienas iš jų vėliau pasakojo:
— Nustatytą valandą vaikai atėjo 

. j Cova da Iriją. Po didžiuoju ąžuolu 
jie suklaupė ir pradėjo kalbėti gar
bingąją rožančiaus dalį. Kai baigė, 
Lucija atsistojo, pasitaisė apdarą ir 
galvos skarelę, tartum eidama bažny
čion, ir nukreipė savo žvilgsnį i ry
tus, iš kur laukė pasirodymo. Aplink 
stovį pasiteiravo, ar dar ilgai teksią 
laukti.

— O ne, — atsakė mergaitė. Kitų 
dviejų nuomone, dar turėjo pakakti 
saiko antrajam rožančiui sukalbėti, 
l^et Lucija atsakė:

— Juk jau sužaibavo. Štai, ateina 
Ponia, — ir skubiai nubėgo prie ma
žojo ąžuolo; bendrininkai nusekė ja 
iš paskos.

— Aš viską girdėjau, ką Lucija 
su Pasirodžiusiąja kalbėjo, bet aš nie
ko nemačiau ir atsakymo negirdė
jau. Tik aš pastebėjau kažką nepap
rasto. BuVo birželio mėnuo. Ąžuolas 
buvo apaugęs ilgais, jaunais lapais. 
Po vizijos Lucija paaiškino, kad Po
nia pranykusi į rytus. Ten .buvo pa
krypusi ir visa krūmo žaluma, lyg 
kad būtų Ponia ją nubraukusi ap
siausto kraštu.

Dangaus misija
Pasikalbėjimas truko apie 10 rai

bučių. s
— Ko Jūs iš manęs norite? — 

klausė Lucija iš naujo.
Pasirodžiusiojl atsakė, kad jinai 13 

ateinančio mėnesio dieną vėl atei
sianti ir kad lig tol jie kasdieną kaL 
Sėtų rožančių. Paskui® taip bylojo:

— Aš norėčiau, kad jūs mokytu
mėtės skaityti, — tada aš jums pa
sakysiu, ko aš iš tikro noriu.

•

VANDENS NEŠĖJAS
Paulius Jurkus

Pasėmęs iš gyvybės irykšfančio šaltinio 
Vandens į savo delnus kvepiančius, gilius, 
Einu per žemės plazdančią krūtinę 
Ir nuteškiu šventus ir saulėtus lašus.

ir ten, kur lašas krinta.
Prasiveria gražiausieji žiedai, *
Ir žemė vaivorykštėmis nušvinta, 
Ir lyg sidabro upės raivosi balti keliai.

Kas atsigeri lašelį gauna.
Tas keliasi iš dulkių rytmečio galia;
Jisai titaniška jėga kliūtis sugriauna, 
Ir viršum žemės spindi jojo saulėta galva.

Einu ir vis šlakstau aš žemę šventą,
, Kaip man įsakė Viešpačiai dangaus.

Ir paskum žmonės eina su manim gyventi. 
Ištroškę visada gyvybės vandenio ragaut.

Ir aš šlakstau gyvybės vandenį iš delno. 
Kad būtų žemė išdidi, tvirta: 
Praeinam vandenis ir kalnus 
Siūbuojame procesija šventa.

Lucija užtarė vieną ligonį, kuris 
buvo pavestas jos maldoms.

— Jeigu jis atsivers, tai per me
tus laiko pasveiks. '

. Paskum ji patikėjo trims vaikams 
vieną paslaptį, tikriau tariant, „pir
mąją paslapti". Pranciškus, kuris Pa
sirodžiusios žodžių, kaip ir pirmą 
kartą, negirdėjo, „savo paslaptį" pa
tyrė iš Lucijos.

Kokia gi buvo toji paslaptis? Nors 
vaikai buvo visaip mėginami spau
sti ir kamantinėti, vis dėlto nieku 
neprasižiojo nė puse lūpų. Tik pa
žymėjo, kad tat liečia jų pačių as
meninę gerovę, tačiau ne tai, kad 
jie'šiame pasaulyje būtų turtingi ar 
laimingi.

Spėjama, kad Švenčiausioji Panelė . 
tiems trims regėtojams atskleidė jų 
busimąjį likimą, tačiau ne amžiną, 
nes juk jau per pirmąjį pasirodymą 
jinai jiems pažadėjo amžinąją lai
mę; o gal Dievo Motina kvietė Lu- 
ciją palikti pasaulį ir tapti vienuole! 
Tuomet būtų lengvati išaiškinamas 
reikalavimas smokytis skaityti. Abiem 
mažiesiems, matyti, pranešė, kad jie 
greit turės mirti, nes vaikai apie tai 
kalbėdavo su dideliu tikrumu.

Atidengiama pirmoji paslaptis
Šiandien mes jau žinome, kad spė

liojimai lietė ne dalyko branduolį, 
bet tik jo pašalines aplinkybes. Mes 

turime autentišką nuorošą dokumen
to, kurį Lucija parašė, paklausiusi 
savo dvasios tėvo. Ten ji pasakoja, 
kad 1927 m. gruodžio 17 d. kreipėsi 
į Jėzų altoriuje klausdama, kaip ji 
galėtų įvykdyti dvasios tėvo įsaky
mą surašyti kai kurias malones, gau
tas iš Dievo, kadangi tarp jų buvo 
ir Panelės paslaptis. Ir Jėzus jai aiš
kiai ir suprantamai tarė:

— Rašyk, mano dukra, surašyk 
vika, kas tau įsakoma. Surašyk ir 
tai, ką tau Švenčiausioji Panelė ats
kleidė per pasirodymą, kalbėdama 
apie šias pamaldas (į Nesuteptąją Ma. 
rijos Širdį); bet apie tai, kas liečia 
likusią paslapties dalį, tylėk ir to
liau.

Paskutinis dokumentas, kurį Lu
cija parašė pavesta .J. E. Leirijos vys
kupo, įgalina mus atpasakoti visą 
pasikalbėjimą.

Lucija klausė toliau:
— Aš norėčiau Jus prašyti' pasi

imti mus visus tris į Rojų.
— Taip, aš greitai ateisiu pasiimti 

Pranciškaus ir Jacintos; tačiau tu 
turi čia, žemėje, ilgiau pasilikti. Jė
zus nori,* kad tu jam pasitarnautum, 
idant žmonės mane pažintų ir iš
moktų mylėti. Jis nori pasaulyje 
įsteigti mano Nesuteptosios Širdies 
garbinimą; kas tai darys, tam aš pa
žadu išganymą; šioms sieloms Die-
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vas suteiks pirmumą, kaip gėlėms, 
kurias aš atnešu prie Jo Sosto.

— Tai aš turiu viena čia, žemėje, 
pasilikti? — paklafisė tiusiminusi Lu- 
cfja. ’

Be abejo, ji turėjo galvoje per
sekiojimus, kuriuos teko per tris sa
vaites iškęsti.

— Ne, mano dukrele. Ar tu daug 
kenti? Nenustok drąsos! Aš tavęs 
niekados neapleisiu. Mano Nesutep
toji Širdis bus tavo globėją ir rodys 
tau kelią, kuris galiausiai tave nu
ves j Dievą.

Tardama pastaruosus žodžius, Ma
dona, kaip ir per pirmąjį pasirody
mą, atskleidė rankas, ir nuo rankų 
čiūžtelėjo į juos šviesos banga, ku
rioje jie save regėjo Dievuje. Atro
dė, kad Pranciškus ir Jacintą stovi 
tame spindulių pluošte, kuris kilo į 
dangų, kur jie turėjo netrukus iške
liauti, tuo tarpu Lucija gi, priešingai, 
tame, kuris išsiliejo žemėn. Prieš de
šinę ranką buvo matyti širdis, ap
supta erškėčių, kurie žeidė ją iš vi
sų pusių. Jie pažino, kad tai yra Ne
suteptoji Marijos Širdis, žeidžiama 
daugelio pasaulio nuodėmių ir reika
laujanti atgailos bei atpildo.

Lucija bylojo:
— Man atrodo, kad tą dieną ano

ji šviesa turėjo tikslą mums leisti 
pažinti Nesuteptąją Marijos Širdį ir 
mums įkvėptį ypatingą jai meilę, tuo 
tarpu kitais dviem atvejais, mano 
manymu, leisti mums pažinti Dievą, 
Jam meilę ir Švenčiausios Trejybės 
paslaptį. Ir nuo tos dienos mes tik
rai jautėme degančią meilę Nesu
teptąją! Marijos Širdžiai".

Baigė taip: „Tai ir turėjome gal
voje, tvirtindami, kad birželio mėne
sį Dievo Motina mums atskleidė pas
laptį. Tiesa, ji neliepė mums tada 
tylėti, bet, mes jautėme, kad Dievas 
to iš musų nori".

Kai pasirodžiusioji pradėjo tolti, 
pasigkdo balsas, tartum toli būtų 
sprogusi raketa, arba, kaip kiti by
los metu pažymėjo, dundėjo požemi
nis griaustinis, ėjęs iš po žieminio 
ąžuolo, — tiesa, buvo matyti, kaip 
baltas debesėlis pakilo į dangaus 
mėlynę. Žiūrovai ilgesingais žvilgs
niais sekė Švenčiausiąją Panelę, ky
lančią šviesiu taku aukštyn. Jos spin
dėjimas, atrodė, atidaro dangų. Lu
cija sušuko:

— Jeigu jūs Ją norite matyti, tai 
žiūrėkite, štai, JI ten . . . ten ... —t 
Ir ji pirštu rodė tiesiai į debesėlį, 
kuri visi aplink stovintieji matė. Kai 
tasai pranyko, ji sušuko:

— Dabar jau praėjo. Dangus užsi
vėrė.

Paskum visi grįžo į Fatimą, kurią 
pasiekė baigiantis sumai. Pakeliui 
Lucija patarė žmonėms kiekvieną 
dieną kalbėti namie su saviškiais 
rožančių, nes to nori Madona.

_ b. d.

Vynuogyno darbininkai
Mintys III vasario savaitei 

Prof. Dr. F. B-bs.

Genys margas, pasaulis dar mai
gesnis, sako mūsų patarlė. Tasai 
margumas reiškiasi taip pat vietose, 
versluose ir pareigose, kokių žmo
nėms tenka turėti. Juk iš tikro įvai
rumas čia ko didžiausias. Tačiau, ne
paisant jo, vienas dalykas yra ■ vi
siems bendras, tai, būtent, kad visi 
žmonės, vis tiek, kur jie bebūtų, kokį 
verslą beturėtų, kokias pareigas 
beeitų, galų gale darbuojasi, šio 
sekmadienio evangelijos žodžiais be
tariant, Dievo vynuogyne. Dievas 
kiekvieną sukūrė, kiekvieną tam tik
rais gabumais apdovanojo, kiek
vienam suteikė tam tikras gyvenimo 
sąlygas, ir ne be Dievo žinios ir va
lios kiekvienas turi tam tikrą verslą 
ar pareigas. Visas pasaulis yra tad 
lyg didžiulis vynuogynas, kuriame 
darbuojasi Dievo pastatytieji dar
bininkai. Vieni pabaigia dirbti, į jų 
vietą stoja kiti, ir taip nuo pasaulio 
pradžios ligi pabaigai. Iš to savaime 
peršasi keletas'išvadų:

-1. Vynuogyne yra labai įvairių 
darbų. Vieni jų laikomi daugiau, kiti 
mažiau garbingais, treti visai negar
bingais, juodais, žemais. Tačiau rei
kalingumo visi jie lygiai reikalingi. 
Vynuogyno savininkui nemažiau nau
dos teikia šakų genėjimas, dirvos 
purenimas, trąšų paskleidimas negu 
darbų patvarkymas ir prižiūrėjimas. 
Panašiai ir žmonių gyvenime visi 
verslai, visos pareigos, visi darbei 
Dievo akyse lygiai geri ir naudingi. 
Tiktai žmonės skiria juos į garbingus 
ir negarbingus, aukštus ir žemus, 
švarius ir juodus. Bet Dievas ne taip 
čia žiūri. Tai rodo, visų pirma, gra
žus šv. Rašte žmonių pareigų lygini
mas su mūsų kūno narių atliekamai
siais darbais. Narių yra daug ir 
įvairių, bet visi jie reikalingi bendrai 
kūno gerovei, nors vieni jų labiau, 
kiti mažiau garbingi. Šv. Povilas taip 
čia sako: „Kūnas nėra vienas narys, 
bet daug narių... Jei .visas kūnas 
būtų akis, kur gi būtų girdėjimas? 
Jei visas būtų girdėjimas, kur gi bū
tų uoslė?... Jei tebūtų vienas narys, 
kur gi būtų kūnas?... Negali sakyti 
akis rankai: man tavęs nereikia; ar 
galva kojoms: jūs man nereikalingos. 
Bet juo labiau tieji nariai, kurie at
rodo menkesni, yra reikalingesni*, 
(t Kor. 12, 14, 17, 19, 21-221. Tai 
rodo taip pat, kad šventųjų yra iš 
visų verslų, pareigų ir darbų. Begy
vendami žemėje, vieni jų buvo valdo
vai, aukštesni ar žemesni valdinin
kai, kariai, mokslininkai, kiti gi ūkinin
kai, amatininkai, darbininkai, be
moksliai ir net elgetos. Ir, jeigu Die
vas ką čia išskiria, tai kaip tik 

prastesniuosius, menkesniuosius, var- 
gingesniuosius. Jie jo akyse privi
legijuoti. Juk kai Antrasis švč. Trejy
bės Asmuo įsikūnijo, tai motiną pa
sirinko ne kokią karalaitę, bet pa
prasčiausią darbininkų luomo mer
gelę. Jojo globėjas šv. Juozapas bu
vo vargingas amatininkas; apaštalai 
— visi iš vadinamųjų juodadarbių, 
rankpelnių tarpo. Todėl, aukščiau 
esant, garbingesnes pareigas einant, \ 
nereikia niekinti žemiau stovinčiųjų, 

•prastesnius' darbus atlikinėjančiųjų, 
mažiau išsilavinusiųjų savo brolių, 
žinant gerai, jog jie kaip tik Dievui 
yra meilesni, artimesni. Kita gi ver
tus, žemesnieji, vargingesnieji neturi 
pavydėti aukščiau iškilusiesiems, 
neužmiršdami, jog, kaip sako V. Jė
zus: — Kam daugiau duota, iš to bu» 
daugiau ir reikalaujama — (Luk. 12, 
481. Juk mokinys, gavęs lengvesnį 
spręsti uždavinį, anaiptol nepavydi 
savo draugui, ga'vusiam sunkesnį.

2. Norėti pakilti aukščiau, siekti ■ 
vadinamosios garbingesnės vietos, 
galima. Tiktai reikia čia vadovautis 
ne kokia garbėtroška, bet noru gerai 
atlikti su tąja vieta susijusias parei
gas ir stengtis tinkamai joms pa
siruošti. Apaštalas šv. Povilas, turė
damas prieš akis kai kuriuos anų 
laikų asmenis, norėjusius tapti vysku- . 
pais, sako: „Kas geidžia vyskupo 
pareigų, geidžia gero dalyko" H Tim. 
3, 1). Vadinasi, jis nepeikia už tai. 
Bet tuoftu nurodo, kokiomis ypa
tybėmis turi pasižymėti vyskupas, iš 
ko matyti, kad jo gyvenimas turi 
būti nepalyginti geresnis, tobulesnis 
negu kitų. Panašiai yra ir su kitomis 
vadinamosiomis garbingomis parei
gomis. Reikia stengtis būti joms tin
kamam. Gi apskritai dera neužmiršti, 
jog aukštesnės pareigose daug 
sunkiau nusipelnyti amžinoji laimė 
nekaip žemesnėje vietoje. Viena, dėl 
to, kad aukštoje vietoje pareigos 
atsakingesnės, o antra, kad sunkiau 
lavintis pagrindinėje krikščioniškoje 
dorybėje — nuolankume. Todėl nau
dingiau žmogui laiką ir jėgas suvar
toti ne kokioms aukštoms vieloms 
siekti, bet savo sielai ištobulinti. Ne 
veltui sako Jėzus: „Ką padeda žmo
gui, kad ir visą pausaulį laimėtų, bet 
savo sielai kęstų nuostolio?" IMat. 
16, 26).

3. Kaip Evangelija miqį, darbinin
kai visi gavo tą patį užmokestį, 
nežiūrint, kas kokį darba dirbo vy- 
r'iogyne. Taip pat ir Dievas už visas 
pareigas ir darbus yra paskyręs tą 
patį atlyginimą — amžinąją laimę. 
Tiktai, žinoma, ko teisingiausiai at
sižvelgs lis į kiekvieno uolumą ir nė 
mažių mažiausio veiksmo nepaliki

11



v,,s, .

12 pst

be atpildo. Juk mini Jėzus; jog net apaštalas: „Kol dar turime laiko, 
nė taurė šalto vandens, paduota iš- darykime gera — (Gal. 6, 10). — Ne 
troškusiam artimui, neliks, neatlygin- dėl akių, lyg norint žmonėms patikti, 
ta. (Mat. 10, 42). bet nuoširdžiai vykdant Dievo va-

Kiekvienam mūsų darbo, pabaigos lią..’. žinant, jog kiekvienas, ką gero 
ir užmokesčio valanda kasdien vis padarys, gaus iš Viešpaties — (Ef. 
labiau artėja. Tad, kaip įspėja 6, 6).

DACHAU 
i Kun. Vytautas Pikturna

— „Pažiūrėsim". Ir, paęmęs dube
nėlį už aselės, trenkia dugnu per 
delną. O čia, žiūrėk, ir iššoka rasos 
lašelis iš po aselės. „Achal Tai taip, tu 
šluostei, kretine! Aš tau parodysiu, 
tinginy". Ir tada prasideda „pirtis". 
Muša ir plaštakomis, ir kumštimis, 
spardo kojomis, kol nuvargsta. Ir taip 
kasdien, ir kasdien jei ne už tą, ai 
už kitką ...

Išplovęs, iššluostęs, iššveitęs dube. 
nėli, jei dar turi laiko, šveičiamoju 
popierium šveiti spintos vidaus sie- 

*nas, kurios turi būti baltos, kaip snie. 
gas. Jokios dulkės ten negali palikti. 
Jei bent kiek kas nors ten bus ne
tvarkoj, tai, grįžęs iš darbo, gausi 
„avansų", o vėliau dar ir „Strafmel- 
dung". Spintas, indus, miegamąjį ir, 
apskritai, visus kampus ne tik kam
bario seniūnas, bet ir bloko vyresny
sis, ir, „Blockfiureris", ir „Raportfiu- 
reris" ar net pats lagerio viršininkas 
tikrindavo. Juo didesnis ponas tikrin
davo juo didesnė bausmė nelaiminga, 
jam vargšui kliūdavo. ®-

Lygiai dvyliktą valandą vėl girdi 
komandą: „Alle raus“, „Zimmerdienst 
ąufgeht’s". Vėl galvotrūkčiais spruk 
Iš kambario, kad negautum nuo „ka
raliaus" su jo „skeptru" — lazda.

Lauke, kad"ir koks oras būtu, stovi 
iki pusiau pirmos, kada duodamas 
ženklas ruoštis, rikiuotis ir su daina 
eiti Į stovyklos aikšte pietinio pati
krinimo, kur vėl tie patys vargai, 
kaip ir iš ryto.

■Naujokai buvom vėl grąžinti į blo
ką, kur turėjon SS-ų tarnybos laips
nio ženklus pažinti ir kovlškų dainų 
mokytis. Dainavimas buvo būtina pa
reiga. Be dainos — nė žingsnio. Į 
darbą, iš darbo, i pirtį, iš pirties 
aikštėn ir atgal — visur su daina. Jei 
pastebės kurį nors nedainuojant, tai 
tuoj pat gausi lupti. Reikėjo tad mo
kytis. Be to, pats laikas buvo prie 
kelnių, švarko ir apsiausto prisisiūti 
kalinio ženklus: eilės numerį irj.spal- 
votą trikampį, pagal kurį visi kaliniai 
buvo skirstomi į įvairias grupes. Pai. 
litiniai kaliniai nešiojo raudonos 
spalvos trikampį, kriminaliniai nusi. 
kalteliai — žalios, darbo vyresnieji — 
juodos, homoseksualistai — rausvos,

(religinė sekta) — violetinės. Dau
giausiai -buvo su raudonu trikampiu 
paženklintu žmonių, nors nežinia už 
kokią politiką, tokį ženklą gaudavo 
nepilnamečiai vaikėzai ir net nuo 9 
rpetų vaikai, kurių Dachau stovykloje 
buvo keli šimtai. O ir žalias trikam
pis — kriminalinių nusikaltėliu ženk
las — būdavo duodamas už papras
tus devizų nusikaltimus. Taip, pvz., 
žalią „vinkelj" turėjo keli katalikų ku
nigai, kurie, nepaisydami hitlerininkų 
vąldžios draudimo, pasiuntė į Vatika
ną šv. Tėvui šv. Petro' grašį.

Stovykloje visur, kur tik beeitum, 
greta pavardės turi duoti ir savajį 
eilės numerį, iš kurio buvo galima 
spręsti apie tai, kaip seniai stovyklo
je esi. Nuo 1933 iki 1940 metų per 
Dachad stovyklą perėjo daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių. Nuo tada per. 
numeravo visos stovyklos žmones ir 
pradėjo duoti naujus numerius vėl iš 
eilės. Bet iki amerikiečių atėjimo di
džiausias numeris vėl siekė 164 
tūkstančius. Tai parodo, kiek būtent 
žmonių per šią stovyklą perėjo.

Prisisiuvome ir mes tad tokius nu
merius.

Nuo to momento tapome tik nume
riais, o ne žmėnėmis . . .

Štai jau ir 7 vai. vakaro. Vėl iš 
visų pusių girdėti iš darbo grižtan- 
čiųjų priverstina daina. Vėl patikrini
mas . . . Grįžimas blokan . . . Spūstis 
prausykloj batus beplaunant . . . lau
kimas vakarienės, kaip ir kasdien ...

Vakarienės gaudavote tris kartus 
savaitėje po sriubos litrą, kurioj dan. 
tys nieko tirštesnio negalėdavo su
rasti; keturis kartus duodavo’ arbatos. 
Tada pridėdavo dešros, sūrio ar mar
garino gabalėlį. Duonos, visai dienai 
duodavo 300 gramų. Paskutiniais mė
nesiais jos tegaudavome tik 150 gramų. 
Žinoma, su tokiu maistu neilgai terei. 
kia laukti, kada būsi paleistas dū
mais ... „Plaffenblock" ...

Neilgai- tebuvau „cūgangų" bloke. 
Po 14 dienų perkėlė mane į kunigams 
skirtus barakus. Kunigai, kurių tada 
buvo per 2000, užėmė tris barakus:, 
viename gyveno vokiečiai, o kituose 
dviejuose-visos Europos tautų kuni
gai. Patekau ir aš tan babilonan, kur 

. _____ _________ _______ tada tebuvau tik aš vienas lietuvis,
emigrantai — mėlynos, bibelforšeriai 1942 metais gegužės mėn. Gestapo
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atvedė kun. Jurgį Parancevičių, Viš
tyčio kleboną, o 1944 m. dar ir kun. 
Gedgaudą, Druskininkų' kleboną su 
kun. Stanislovu Iteida, Plocko de
kanu. Lenkai mane, kaip ir visus lie-

* tuvius, sutiko labai maloniai. Tiesa, 
neilgai trukus, daug kur tos malonės 
netekau-mat, susidųrėmė su politi
ka .. .

A Nors grpit pažinome vieni kitų 
aspiracijas, bet negreit tepabeigėme 
polemikas, po kurių mes, lietuviai, li
kome „šovinistai". Mes, mat, netroš- 
kome Liublino unijos, o Vilnių laikė, 
me Lietuvos miestu. Nors aš pats nė 
karto tų klausimų neiškėliau, bet sto- 
vykloję nesutikau nė vieno lenko, su 
kuriuo nebūtų tekę tais klausimais 
kalbėtis. Ir visad girdėdavau tą patį 
sprendimą: „Lietuva yra maža. Pati 
viena jokiu būdu negali išsilaikyti. 
Gyvenimas pats verčia ieškoti atspa
ros * taškų. Istorija įrodė, 
kija yra nuoširdžiausias 
kaimynas. Liublino unija 
Lietuvą ir Lenkiją, todėl ir 
kia būtinai susijungti krūvon, vienon 
valstybėm"

Dar net po 3 su puse bendro gyve
nimo metų tos kalbos ne visai tesi-, 
baigė.

Kad ir kaip ten būtų, nuoširdumas 
liko visą laiką. Sutikau ir tokių, tie
sa, nedaug, kurie ar Kalėdų, ar Nau- - 
jų Metų, ar Velykų progą, linkė
dami įvairų linkėjimų, palinkėdavo 
sugrįžti įnamus, laisvon Lietuvon su 
sostine Vilniumi.

kad Len-
Lietuvok 

sustiprino 
dabar ret.

Nenaprastai džiaugiausi, kada bu
vau iš „Zugangsblock" perkeltas i 
kunigams skirtus barakus. Tiesa, čia 
gyvenimo sąlygos nė kiek nesiskyrė 
nUo visos stovyklos gyvenimo, tik 
čia dvasia kitokia viešpatavo: nebu
vo tarpusavio muštynių, plūdimų, va
gysčių, keiksmų. Šiaip visits buvo 
tas pat, jei dar ne blogiau? bloko 
viršininkas ir kambarių seniūnai 
buvo pasiučiausieji iš visoj stovy
kloj' buvusių. O ir rankas smagias 
turėjo! Kojos irgi našios buvo! Visi 
jie, kaip ir visos stovyklos visi pa
reigūnai, buvo vienos žinomos par
tijos arba bent prieš religiją nusi
statę žmonės. Tad su visu uolumu 
jie ir vykdė SS-ų duotus įsakymus: 
„Muškit, lupkit, kiek tik galit". Mu
šė nežmoniškai, nes jau asmeniškai 
ir ideologiškai buvo nusistatę prieš 
inteligentus, juo labiau prieš kuni- . 
gus. Bet Dievas juos nubaudė: ko ne 
visi tie budeliai mirė stovykloje 
įvairių - epidemijų metu, o buvęs 
„Blockaltester" B. yra amerikiečių 
suimtas ir šiuo metu sėdi Dachau 
buvusioje koncentracijos stovykloje. 
Šie „ponai" mūsų kitaip nevadino, 
kaip tik banditais, kretinais, taber
nakulio blakėmis ir kitokiais tos rū 
sies vardais. Beveik kasdien vaka 
rais liepdavo mums bloko kieme da

12



1946 m. sausio 30 d. Naujasis Gyvenimas 13psl,

ryti bausmės pratimus. Be to, iki 
1943 metų kovo mėn. tik kunigai 
turėjo visai stovyklai rytą, per pie
tus ir vakare išnešioti valgį. O dar
bas buvo nelengvas!... Rytą reik
davo 20—15 minučių ankšiau už ki
tus keltis, atlikti visus bendruosius 
darbus ir visiems rikiuotai bėgti 
j virtuvą, kur reikėjo čiupti katilus 

■■ ir tempti juos į visus blokus. Kati
lo talpa 50 litrų, o vienas tik vir
šus draug su dangčiu svėrė apie 
30—40 kg. Tokį katilą, žinoma, ne
šėme dviese, kurių gyvas svoris 
irgi ne ką daugiau tesvėrė. Pvz.. aš 
dar, palyginti, gerai svėriau — 50 
kg, o kun. Parancevičius tesvėrė 
vos 48 kg. Sunku tada buvo katilus 
nešioti... O tai tebuvo tik priedas 
prie visokių kitų darbų, kuriuos te
ko dirbti.

Kunigai buvo -siunčiami i pačias 
blogiausias komandas, kur darbas 
sunkus, o darbo priedo (duonos ga
balėlis su dešra) neduodavo. Poy, aš 
pats patekau į komandą, vadinamą 
„Gžrtnerei der Strasse SS". Čia rei
kėjo dirbti daržuose, kurie buvo prie 
SS gatvės. Tai didžiuliai laukai, ku- 

• riuos reikėdavo apdirbti tik su ka
stuvu ir grėbliu. Arklių nebuvo, to
dėl mėšlą vežėme, volą traukėme 
patys. .Darbo tempas buvo toks, jog 
per 3 mėnesius iš 40 ten buvusių 
kunigų bepaliko vos 17, o visi kiti 
arba ten pat mirė, arba buvo pris
kirti prie invalidų, kurių likimas ži
nomas — krematorijus.

mis... Daug kas neišlaikydavo ir 
eidavo per sargybų linijas, kur bū
davo mielai SS-o nušaunamas, nes 
už tai „geras šaulys" gaudavo dar 
pagyrimą ir atostogų. Kiek -kartų 
kuris nors iš sargybinių parodydavo 
alkanam kaliniui duonos ir sakyda
vo: „Aš negaliu tau pats paduoti, 
nes gali kas nors pamatyti, bet tu 
eik pats pasiimti",, ir, pasakęs tai, 
numesdavo tą duonos kąsnį. Išalkęs 
žmogus puldavo prie duonos trupi
nio, o sargybinis, su šalta širdimi, 
šaudavo į jį, kaip į perėjusį per 
„Postenkette" (sargybos liniją), at
seit norintį pabėgti.

Tiesa, toks rėžimas ne vieniems 
kunigams buvo taikomas, bet ir 
kiekvienam stovykloje buvusiam. 
Skirtumas tik tas, kad ilgą laiką 
kunigai buvo į pačias biauriausias 
komandas skiriami, o darbo priedo 
dažniausiai negaudavo. 1943 metų 
rudenį jau nebebuvo nė vienos ko
mandos, kuri to darbo priedo nebe
gautų. Vadinasi, mes irgi jį gauda
vome. Bet vieną dieną, po vakari
nio l’atikrinimo, lagerfiureris suko
mandavo:

„Visi rusai ir lenkų kunigų blokas 
tepasilieka aikštėje."

Pasilikome. Laukėme . . Jokių pa
gyrimų nei palengvinimų -nesitikė
jome. Neilgai tereikėjo ištarmės be
laukti. Pats lagerfiureris Hofmanas 

atėjo ir, atsistojąs pasilikusiųjų blo
kų priešaky, prašneko:

„Pastebėta, kad rusai , blogai dirba 
darbus, ir nustatyta, kad čia kalti 
kunigai, kaip kurstytojai. Ir iš vie
nų, ir iš kitų atimamas sunkaus dar
bo priedas.

Skaudus sprendimas . . . Juk tas 
duonos gabalėlis ir dešros ar mar
garino trupinėlis buvo daug svar
besnis už pietų sriubą; tai buvo 
vienintelis atlyginimas už sunkų 
kasdieninį darbą. Kas tą priedą gau
davo, dar galėjo šiaip taip laikytis, 
o kas jo negaudavo, tas būdavo 
pasmerkiamas baisiai bado mirčiai. 
Taip kunigai draug su rusais dau
giau kaip 2 mėnesius to vad. „Brot- 
zeit" negaudavo. Tokia istorija įvy
ko du > kartus Dachau kone, stovy
kloje. (Čia verta pastebėti, kad tik 
lenkams kunigams šis sunkaus dar
bo priedas tebuvo atimtas, o kitų 
tautų kunigai jį gaudavo. Mes, lie
tuviai, gyvenome draug su lenkais, 
todėl ir mums jis'nebuvo duodamas).

Taigi, gyvenimas kunigams skir
tuose blokuose dažnai buvo kartes
nis už kituose barakuose buvusį. 
Melstis čia taip pat nieks neleido, 
o ir su persižegnojimu reikėjo būti 
labai atsargiam (apie religinį gy
venimą esu rašąs atskiru straipsne
liu „Naujojo Gyvenimo" Nr. 1).

b. d.

Toks pat darbas buvo ir vadina
muosiuos plantažuose, kur irgi dau
gumas kunigų dirbo. Čia nieks ne
paisė jokių švenčių, nei -kaitros, nei 
biaurios darganos. Sunkus darbas ir 
menkas maistas privedė prie to, kad 
žmonės valgė įvairias šaknis, žemėje 
rastas žalias bulves, žoles, sraiges . . 
Gink Dieve, niekam nevalia nuskinti 
kokį nors kopūstlapį, ar tai, Saločių, 
ar špinato lapelį . . už tai buvo
skiriamos didžiausios bausmės. O ir 
nrie darbo koks baisus mušimas! 
Kaip dažnai darbo kolonos viršinin
kas pasakydavo kuriam nors: 5,Eik 
geriau pats per sargybos nustatytą 
ribą, kad tave nušautų, "nes tu vis 
tiek šiandien stovyklon nesugrįši. 
Jei neisį tai aš pats tave pribaigsiu". 
Taip kalbėjo „Capo", kuris SS-ų tik 
mušti ir tebuvo pastatytas. Už tai 
jis gaudavo didesnį duonos kąsnį, už 
tai jam dirbti nereikėjo. Žmogui są
žiningam, žmogui su širdimi buvo 
beveik neįmanoma būti „Capu", blo
ko viršininku ar kambario seniūnu. 
Tiesa, viena kita išimtis ir čia pasi
taikydavo, bet . tai buvo tik išimtys. 
Šiaip visi šie „ponai" buvo SS-ų pa
dėjėjai, uolūs jų valios ir įsakymų • 
vykdytojai . . . Jie mušdavo savo 
bendros nelaimės draugus kumšti
nis, pagaliais, spardydavo kojo-

Apie politiką

Frančois Mauriac, žymus pran
cūzų rašytojas, vienas iš „Aca
demic Francaise' — „nemirtingų
jų“, yra garsus savo romanais, 
kuriuose jis giliai įžvelgia žmogaus 
aistrų ir Dievo malonės veikimo 
konfliktus ir niuansus. Į lietuvių 
kalbą yra išversti jo romanai: „Gy
vačių lizdas“, „Gimdytoja“, „Ugnies 
upė' ir kit. Šiuo laiku Fr. Mauriac 
yra labai aktyvus visuomeniniame 
gyvenime. Jo straipsnių dabar 
dažnai pasitaiko prancūzų spau
doje. Jis gyvai reaguoja į visus

Religijos mokytojas turi mokyti kiek 
galima linksmiau; jko jis linksmiau 
mokys, tuo noriau jis bus klausomas, 
— o nuo to juk viskas priklauso. 
Jeigu Dievas jau medžiaginėse au
kose linksmą davėją labiau myli (2 
Kor. 9,7), juo labiau jis myli linksmą 
davėją dvasiniuose dalykuose.

' šv. Augustinas 

visuomenininio ir politinio gyvenimo 
reiškinius.

Čia mūsų dedama iškarpa yra 
ištrauka jo laiško, rašyto vienam 
jaunam žmogui. JL parodo Fr. kį. 
pažiūras į aktyvumą, bet drauge 
nesilpnina ir gilaus, Mauriacui taip 
būdingo, vidinio žmogaus. Išvidinis 
ir aktyvusis žmogus jam yra vienas 
nuo kito neatskiriami, vienas kitą 
sužadina ir stiprina. Ištrauka yra 
paimta iš prancūzų savaitraščio 
„Temps Present“. (Red.).
Tavo draugai ir tu-iūs nesate būrys 

atskirai nuo vyresniųjų: šiandien vi
sos kartos yra sulipusios į laivą, j 
kurį veržiasi vanduo. Vientelė „vieny- 

*bė“, kuri dar galioja, tai yra laiyp 
įgulos audroje vienybė su Kristumi, 
kuris, atrodo, miega laivo gale; šią 
įgulą sudaro žmonės visokio luomo, 
visokio amžiaus: broliai, susirinkę iš 
visų šalių. Bet jūs esate vieninteliai, 
kurie žinote, kad Viešpats yra čia ir 
kad vėjai jo klauso.

Jums neturi kilti klausimo, ar rei
kia politikuoti, ar ne: politika pati 
mus griebia už gerklės, ar mes jos 
norime, ar ne. Ji reikalauja kiek*
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vieną iš mūsų, kad mes paliudytume, 
kokios mes esame dvasios; todėl ne- 
Oana to, kad ji mus gali atitolinti nuo 
Dievo, bet mes negalime padaryti nė 
vieno judesio, net nė burnos atverti, 
ncužangažavę to, kuri mes įtikėjome. 
Šioje laikų pabaigos pradžioje poli
tika krikščioniui nesiskiria nuo dva
sinės kovos. Tai yra faktas. Štai kas 
mus verčia mylėti šią epochą, tokią 
atšiaurią daugeliu atžvilgių.

Tokie laikai, kaip mūsų, parodo, 
kad klausimas, kas svarbiau: akcija 
ar kontempliacija, yra klaidingai 
iškelta problema. Pats vidutimškiau- 
sias krikščionis, labiausiai pasinėręs 
veikime, kiek tik galima, jaučia, kad

Bažnytinio Meno
1944 metų vasario mėn. Popiežiaus 

Centrinės Bažnytinio Meno Komisi
jos pirmininkas mons. Giovanni 
Constantini ragino menininkus 
ir katalikų kunigus i glaudesnį tar
pusavio bendradarbiavimą. Šitas 
menininkų ir kunigų bendradarbia
vimas, pabrėžė mons. Constantini, 
yra ypačiai reikalingas nūnai, kai 
tiek daug bažnyčių ir kitų brangių 
bažnytinio meno kūrinių styro griu
vėsiuose ir laukia atstatymo.

Naujųjų laikų meno filosofijos 
tendencijos pastūmėjo menininkus į 
laicizmą ir materializmą, o tuo pa
čiu ir į bažnytinio meno dekaden- 
ciją, kur religiniai motyvai nebesu
daro stipraus kūrybos akstino. Me
nininkai dažnai nusiskundžia, kad 
kunigai religiniam mene kliudą jų 
genijui laisvę kompozicijoj ir atli
kime. Tačiau, antra vertus, ir šių 
dienų menininkai savo mentalitetu 
ir meniniu auklėjimu labai skiriasi 
nuo klasikinio bažnytinio meno auto, 
rių. Klasikinio bažnytinio meno kū
rėjai, kuriems materializmas mępe 
buvo svetimas, _stengėsi, kad Dievo 
namai — bažnyčios savo ornamenti
ka atitiktų specialią jų paskirtį kel
ti tikinčiųjų dvasią į pasaulio Kū
rėją. Todėl jų stilius derinosi su 
krikščioniška morale ir liturgija. 
Modemus laicistinis menas atitrūko 
nuo gilaus misticizmo, kurs buvo 
kūrybinės’ jėgos šaltinis krikščioniš
kam menui, pradedant primityvinė- 
mis katakombų formomis ir baigiant 
klasikais. Norint grįžti prie to neiš
semiamo kūrybos šaltinio, reikia 
pažinti krikščioniškąjį dvasios pa
saulį ir pagal jį reformuoti gyveni
mą. Kai šios dvi kliūtys bus nuga
lėtos, menininko ir dvasininko ben
dradarbiavimui neliks jokių sunku
mų.

Bažnytiniam mene didelių nuopel
nų turi vienuoliai. Daugeliui yra ži
nomi Beato Angelico, fra Bar
tolomeo della Porta, P. Pono ir ki
tų vardai. Daug artistiškų kūrinių yra 
tukūrę Beurono ir Maria Laacho 

jis yra Malonės srovėje. Jam užtenka 
tik' keletą sekundžių užmerkti akis ir 
pabūti tyloje ... Dėl to yra tiesa, kad 
tikras krikščionis turi palikti savo 
palapinę šaukiant ir viešajam gyveni
mui, ir išvidiniam. Kiekvieną momentą 
jis turi pereik' iš maldos į įdėjų kovą, 
nors tai duotų progą patirti nuosto
lių ar didelių išsiblaškymų. Pagal 
mane, aš turiu prisipažinti, kad tas 
„klaidų ir skriaudų šiupinys", kas, 
pasak Goetės, yra šio pasaulio poli
tika, yra geriausias vaistas prieš 
nusibodimą dvasinių dalykų. Kai aš 
rytais peržvelgiu spaudą, tai ji manyje 
sužadina žavesį tų darbų, kurie yra 
pašvęsti tam, kas nepraeina.

Institutas Romoje
vienuolynų vienuoliai. Bet iš jų būtų 
galima, laukti ir daugiau. Tiesa, vie
nuolių ir dvasininkų meno studijos 
susiduria su visa eile kliūčių Pir
miausia Seminarijų ir Universitetų 
Kongregacijos draudžia lankyti val
dines meno mokyklas. Tas draudimas 
neapima privačių studijų atskirų me- 
nininkų. Bet kalbamosios studijos 
įprastai yra nepilnos, neatbaigtos ir, 
kaip tokios, trukdo menininko pa
žangą.

Besisielojant bažnytinio meno kle
stėjimu, Bažnyčios vadovaujančiuose 
sluoksniuose kilo mintis steigti Bažny. 
tinio Meno Akademiją, nevengiant 
paralelizmo šu pasaulinėmis tos rū
šies mokyklomis.. Jau anksčiau Mila
ne buvo mons. arch. Polvaros 
įsteigta meno mokykla „Beato Ange
lico". Ji siekia daugiau meno darbų 
produkcijos negu planingo meninin
kų paruošimo. Be to, kalbamoji mo
kykla, būdama šiaurinėj Italijoj, sa
vo geografine padėtimi nėra vilio
janti daugumui kunigų ir vienuolių, 
kurie labiau orientuojasi Romos link. 
Todėl institutas „Beato Angelico" 
ėmėsi organizuoti naują meno moky. 
klą Romoje su architektūros, skulp
tūros ir tapybos skyriais. Naujos me
no mokyklos organizacijai šiltai pri
tarė Seminarijų ir Universitetų Kon
gregacija ir Popiežiaus Centrinė 
Bažnytinio Meno Komisija.

Mokslas kalbamojoj meno moky
kloj truks 3, respektyviai 4 metus. 
Tiems, kurie nėra specialiai pasiruo
šę aukštosioms meno studijoms, yra 
paruošiamasis kursas, kuriame stu
dentai teoriška^ ir praktiškai paruo
šiami aukštosioms architektūros, 
skulptūros ir tapybos studijoms. Vi
suose trijuose kursuose daugiau dė
mesio kreipiama į praktišką meni
ninko paruošimą, nors nevengiama ir 
teorinių studijų.

Mokyklos vadovybė turi ryšių su 
įžymesniais menininkais tapytojais, 
skulptoriais, architektais, inžinieriais, 
mozaikais, vitražistais ir kit. Jų pa
dedami, studentai supažindinami su 

naujausiais atitinkamos srities tech
nikos laimėjimais.

Mokykloje einami šie dalykai: este, 
tika dėstoma Dr. Luigi C i a p p i, li
turgika (tiek, kiek ji reikalinga me
nininkui) dėstoma Dr. Antonino S i L 
1 i; ikonografijos katedra turi 4 do
centus: biblinę Senojo • Įstatymo iko
nografiją dėsto prof. Pietro Dune- 
k e r (baigęs garsiąją P. Lagrange įkur. 
tą biblinę mokyklą Jeruzalėje); Naujojo 
Įstatymo biblinę ikonografiją dėsto 
prof. Salvatore Garofalo; istorinę 
ikonografiją dėsto mons. Dr. Genesio 
T u r c i o ; monumentinę ikonografiją 
dėsto prof. Luciano De Bruyne; 
meno istoriją dėsto du ordinariniai 
profesoriai, bendrąją meno istoriją —• 
prof. R. Ansaldi, atskirą periodi
nę — prof. Vincenzo G o 1 z i o. Bažny. 
tinio meno technikos kurse architek
tūrą dėsto prof. Giuseppe Roma- 
guoli. Didžiųjų užsienio menininkų 
kursą dėsto profesoriai: Giulio Ar
gan, Valerio Mariani, Orazio 
Amato.

Kiekvieną ketvirtadienį (išskyrus 
pirmą ir paskutinį mėnesio ketvirta
dienį) Instituto profesoriai ir kiti ži
nomi meno istorijos ir krtikos spe
cialistai ruošia viešas meno konfe
rencijas. V

Baigusiems minimą institutą išduo. 
darni diplomai ir teikiama pirmenybė 
renkant meno istorijos dėstytojus ku
nigų seminarijose ir kituose bažnyti. 
niuose institutuose bei skiriant dia- 
cezines bažnytinio meno komisijas.

Šalia viršum minėtų teorinių daly-' 
kų, institute atliekama visa eilė prak
tikos darbų, kurie garantuoja rimtą 
menininko pasiruošimą, išskiriantį 
bet kokį diletantizmą. Instituto per
sonalas nėra atsitiktinai parinktas, 
bet susideda iš rimtų ir žinomų spe
cialistų.

Atskirai paminėtinas yra architek
tūros skyrius, kurio klausytojai, išlai. 
kę visus egzaminus ir atlikę pratybų 
darbus, gauna titulą „Professore di 
disegno architettonico" ir teisę su
darinėti įvairius architektoniškus 
projektus.

Prie instituto suorganizuota bažny. 
tinio meno biblioteka, aprūpinanti 
studentus reikalinga literatūra. Iliu
struota brošiūra išleista šių mokslo 
metų programa su visomis atskirų 
kursų detalėmis.

Institute dėstomi teoriniai dalykai 
yra laisvai prieinami visiems, o prak
tiniai yra rezervuoti dvasininkams ir 
vienuoliams. Tačiau išimties keliu 
yra priimami ir pasaulininkai. Ordi
nariniais studentais priimami asme
nys, baigę gimnaziją.

Instituto adresas: „Beato Angeli
co", Roma, Piazza della Minerva 42.

Ar nevertėtų, kad ir mūsų jaunieji 
architektai, skulptoriai ir tapytojai 
susidomėtų kalbamuoju institutu ir 

• ruoštųsi būti bažnytinio meno pio
nieriais mūsų karo nuniokotoj tėvy
nėj, kai | ją mums vėl bus lemta 
grįžti? O darbo šioj srity bus daugi
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Trumpos žinios

Iš bažnytinio gyvenimo. 
Popiežius Pijus XII.

iš eilės 262-is šv. Petro papėdininkas, 
šiemet baigia 70 amžiaus metų.
yra gimęs 1876 m. kovo 2 d.

Jis

šv.
Kardinolų kolegija.

Vad. Collegium sacrum, arba 
Kolegija, Popiežiui Pijui XII paskyrus 
32 naujus narius, pasiekė vėl 70 kar
dinolų skaičių. Dabar šv. Kolegija 
daugiau nei kada nors kitados at
vaizduoja pasaulinės Bažnyčios uni
versalumą. Tie 70 kardinolų yra 24 
tautų, iš jų 28 italai ir 42 neitalai, 51 
iš Europos ir 19 iš užeuropinių kraštų.

Didžiausias kardinolų skaičius ten
ka italams- net 28, Prancūzijai 7, Vo
kietijai ir Ispanijai po 4, JAV 5, Len. 
kijai, Kanadai, Argentinai, Brazilijai 
po 2. Visa eisė kraštų turi po I kar
dinolą, tarp jų Kinija ir Australija. 
32’ naujieji kardinolai yra iš 16 
kraštų. Žymiausieji Italijos katalikų 
ir liberalų laikraščiai tokį Popiežiaus 
žygį mielai sveikina, nurodydami, kad 
Roma ir toliau pasilieka dvasinio 
pasaulio centras. Kat. Bažnyčia te
bėra gyva ir tebetiki taika.

— Westminstėrio arkivyskupas Dr. 
Griffins paskirtas šv. Tėvo kardinolu.

I Jis turi 46 metus amžiaus ir tuo būdu 
' yra pats jauniausiasis iš visų kardi

nolų.
— Prezidentas Trumanas Čikagos 

vyskupui pavedė ištirti katalikų re- 
hginę-politinę padėtį Vokietijoje ir 
Lenkijoje. Tokį pasiūlymą iškėlė 
patys Baltieji Rūmai.

Vatikano bibliotekininkų mokykla 
pScuola Vaticana di BibUoteconomia“

Vatikano biblioteka yra garsi ne 
tik savo neįkainojamais knygos tur
tais, bet ir pavyzdinga tvarka.. Prie 
kalbamosios bibliotekos yra įsteigta 
Vatikano bibliotekininkų mokykla , 
„Scuola Vaticana di Bibliotecono
mia“.

Jos tikslas yra paruošti dvasinin
kus gerais bibliotekininkais. Moky
kloje dėstomi teoriniai ir praktiniai - 
dalykai. Mokslas tęsiasi vienerius 
metus. Dėstomi šie kursai: knygų ka
talogavimas ir klasifikavimas (prof. 
Igino G i o r d a n i ir prof. Riccardo 
Matta), ' bibliotekonomija (prof. 
Giuseppe G r a g H a), bibliografija 
(prof. Nello V r a n), knygos ir spau
dos istorija (prof. Lamberto Ho n a - 
t i). Pratybų darbais papildomas teo
rinis bibliotekininkų paruošimas.

Visi teoriniai ir praktiniai dalykai 
dėstomi Vatikano bibliotekoj »visais 
ketvirtadieniais, išskyrus šventes. 
Pratybos atliekamos popietinėmis va. 
landomis ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. Attikę pratybų darbus k išlai-

-

kę raštu ir žodžiu egzaminus, gauna 
atitinkamus bibliotekiminkų diplo
mus. J bibliotekininkų mokylą priima, 
mi asmenys, baigę gimnaziją arba 
tolygią mokyklą. Mokyklon priimami 
kunigai, vienuoliai ir pasaulininkal

Prie Slapto Vatikano Archyvo vei
kia paleografijos, diplomatikos ir ar- 
chivistikos mokykla „Scuoia Vatica- 

' na di Paleografia, Diplomatica e Ar- 
chivistica" Mokykla yra kard. Gio
vanni M e r c a t i žinioje.

C.Y.O. Sportą organizuojąs vyskupas 
Aviacijos mokykla.

Suneš akliesiems vedžioti
C.Y.O - yra pirmosios raidės prieš 

15 metų Chicagoje mons. Bernard J. 
Scheil įsteigtos organizacijos „Ca
tholic Youth Organisation". Mons. 
Scheil įsteigta C.Y.O. organizacija . 
pradžioje buvo apšaukta savos rū
šies revoliucine organizacija, nes jos 
steigėjas, matydamas, kad naujai
siais laikais krikščionybė iš baimės 
ar perdėto respekto praeičiai yra su
lyginama su konservatizmu, kreipėsi 
Į jaunimą, kviesdamas į plataus 
masto apaštalavimą naujais metodais. 
C.Y.O. tikslas yra įtraukti jaunini į 
parapini gyvenimą per maldą, darbą 
ir sportą.

Ekonominės depresijos 1929—33 me
tais, kai tūkstančiai Jaunimo 
nėjo be darbo, mons. Scheil 
gos priemiestyje išnuomavo 
kuriame {steigė sporto centrą, 
tą įsijungė tūkstančiai jaunuolių. Per 
sportą prie šitų jaunų sielų galėjo 
prieiti kunigas ir prabilti iš širdies t 
širdį. Buvo įsteigti namai, į kuriuos 
rinkdavosi jaunuoliai aktualiomis 
jiems temomis pasikalbėti. Ne vienas 
iš jų yra gavęs ir socialinės para
mos. Karo metu, kai visi jauni vyrai 
buvo pašaukti prie ginklo, kalba
mieji namai nustojo savo pirmykštės 
paskirties ir buvo pavesti jaunoms 
mergaitėms.

Dinamiškasis vyskunas Scheil Mis
sion of Our Lady of Mercy institutą 
perorganizavo į prieglaudą našlai
čiams ir jauniems darbininkams. 1939 
metais Chicagos vakarinėj nusikalti
mais išgarsėjusio) miesto daly (West 
Side) C.Y.O. Įsteigė Community Cen
ter vietos Jaunimui perauklėti ir do
roviniam lygiui pakelti. Ekonominės 
krizės metu C.Y.O. organizacija bu
vo įsteigdsi vadinamąsias atostogų 
mokyklas — „Vacation Schools", ku
riose 6—14 metų vaikai praleisdavo 
atostogas besimokydami amato, me
no, muzikos, vaidybos. Kalbamųjų 
mokyklų personalą sudarė kunigai 
seserys vienuolės fr savanoriai pa-

slampi- 
Chica- 
lokalą, 
Į spor- 

saulininkai. Personalas buvo paruoš 
Siamas specialiuose 10 savaičių mo
kyklų kursuose.

Mons. Scheil rūpesčiu 1931 metais 
Lockfort Illinois buvo įsteigta civi
linės aviacijos mokykla Lewis School, 
kuri labai daug prisidėjo prie avia
cinio jaunimo paruošimo. C.Y.O. or
ganizacijos sportininkai savo srityje 
pasiekė žymių rezultatų. Iš jų tarpo 
iškilo žymus bokso čempionas kino- 
amerikietis Abe Lee. C.Y.O. organi
zacijos Lewis School įrengimais karo 
metu naudojosi ir karo laivininkystės 
ministerija.

C.Y.O. organizacijos socialinės tar
nybos sekcija yra įsteigusi Scheil 
School of Social Studies (Scheil vardo 
socialinių studijų mokyklą), kuri yrą 
skirta • .kiekvienam, kuris siekia ge
resnės rytojaus socialinės bendnio-* 
menės".

Knygos srityje C.Y.O: yra atidariu
si St. Benet Library a Book Shof- 
knygyną ir skaityklą.

Kasmet vasarą C.Y.O. organizuoją 
vaikams vasaros stovyklas.

Būdinga pastebėti, kad C.Y.O. turi 
ir šunų mokyklą — Master Eyl Dog 
— kuri specialiai paruošia šunis 
akliesiems vedžioti. Kalbamoji moky
kla Chicagoj yra plačiai žinoma ir 
daug prisideda prie nelaimingųjų 
vargo palengvinimo.

Mons. Scheil nepamiršo ir iš kari
nės tarnybos atleidžiamų karių, vadi, 
namųjų veteranų.' Jais rūpintis jis 
įsteigė prie C.Y.O. specialią sekciją.

Parapijų scenos mėgėjams dauge
lyje vietų įsteigta Theater Workshop 

Mons. Scheil asmenybę ir jo veiklą 
tiksliai apibūdina jo paties žodžiai: 
„Nepakanka mums, katalikams, gir- 
ties, kad mes pažįstame tikrą tiesą 
ir negatyviniu kriticizmu atsiriboti 
nuo to, ką daro ne katalikai. Šitoks 
mūsų nusistatymas yra ne tik mums 
nenaudingas, bet ir kenksmingas. Ne- 

- reikia išleisti iš akių, kad nūnai yra 
neišvengiami radikalūs sozialiniai pa
sikeitimai ir kad mums yra aktuali 
ta pagrindinė problema: ar tie socia
liniai pasikeitimai (vyks su mumis, 
ar be mūsų. Jei jie (vyks be mūsų, 
yra tikra, kad jie nebus atremti į 
tikrą socialini teisingumą".

Vieno J.A.V. vyskupo pažiūra t 
socialinę ekonomiją

(CYP.) — Vienas iš svarbiausių mi
rusio J.A.V. prezidento Roosevelto 
patarėjų pramonės reikalams, mons. 
Haas, Grand Rapids vyskupas, yra 
pareiškęs savo nuomonę, kad mūsų 
laikų kunigai turėtų geriau pažinti eko
nomines problemas, o ekonomistai tu, 
retų labiau respektuoti krikščioniškojo 
mokslo principus ekonominiame gy
venime. Dėl ateities sozialinių pro
blemų J. A. Valstybėse mons. Haas 
pareiškė: „Turėtumėm būti dėkingi

i
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Dievui, jei 1946 metų pirmaisiais mė
nesiais bedarbių skaičius neprašoko 
8 milijonų". Ekonominės politikos 
tikslas yra siekti benduomenės gero: 
vės. „Mes smerkiame tokią politiką,, 
— sakd mons. Haas, — kuri siekia 
palaikyti kainas diktuojančius karte
lius arba sindikatus, antvertę krau
nančius j privačią kišenę visuomenės 
sąskaiton."

Informacijos centrų „Pro Deo" 
tarptautinė sąjunga

Inter-CIP yra sąjūdžio „Pro 
Deo" tarptautinių agentūrų tinklas 
kelti religinę minti viešajam gyveni
me. Sąjūdis siekia netiesioginiu būdu 
jungti Dievo idėją su dabarties idė
jomis, aiškinant dabarties žmogaus 
dvasinio. gyvenimo aktualijas. Sąjū
dis stengiasi, kad religiniai principai 
viešajam gyvenime įgautų daugiau 
svorio. Sąjūdis nevengia bendradar
biauti ir su nekatalikais. Stengiamasi 
sustiprinti tarptautinius ir tarpkonti- 
nentinius ryšius propaguojant visuose 
sluogsniuose sveikos demokratijos 
filosofiją, kuri nustato aiškius valsty
bės tikslus ir priemones jiems siekti. 
Pabrėžiama, kali tik laisvų piliečių 
aktyvus bendradarbiavimas su demo. 
kratine vyriausybe veda i visuome
nes gerovę. Siekiant kalbamosios vi
suomenės gerovės, privalu remti visų 
piliečių ekonominę, socialinę ir kul
tūrinę gerovę, garantuojant kiekvie
nam piliečiui visas žmogaus prigim
tas teises ir harmoningą visų jo kūno 
ir sielos galių išvystymą.

Kaip pats sąjūdis „Pro Deo" yra 
savo esme tarptautinis ir pagrįstas 
universalinėmis idėjomis, taip ir in
formacijų centras Inter CIP nėra ne
priklausomų tautinių organų federa
cija, bet tarptautinės vadovybės tvar
koma nacionlinių centrų unija.

Informacijų centras Inter CIP ir 
atskiros jo agentūros yra vadovauja, 
mos pasaulininkų. Krikščioniškos 
doktrinos klausimais atsiklausiama 
teologų specialistų nuomonės.

Sąjūdis „Pro Deo" turi šias pagrin
dines įstaigas: centrinę žinių įstaigą 
(žinių clearing house), tarptautinj 
žurnalistų institutą „Pro Dėo" ir vie- 
tirius ■ tautinius organus atskiruose 
kraštuose.

Regioniniai ir lokaliniai sąjūdžio 
„Pro Deo” centrai susideda iš nacio
nalinių centrų bendradarbių specia
listų. Kalbamuose centruose veikia 
šios sekcijos: 1) žinių persiuntimo 
sekcija, kuri rūpinasi turimas žinias 
perduoti centrui ir atsakyti į užklau
simus; 2) studijų sekcija, kuri paruo
šia visą žinių medžiagą, ir 3) organi
zacinė sekcija, kuri skleidžia iš CIP 
gautas žinias ir atlieka kitus organi- 
kacinius uždavinius.

Nauja sis Gyvenimas

Katalikų spauda Čekoslovakijoje
(ARI). — Po Bohemijos ir Moravi

jos protektorato įsteigimo beveik vi- 
. sa katalikų spauda Čekijoj buvo pa

naikinta. Atsistačius* Čekoslovakijai, 
vėl pasirodė keletas katalikų perio— 

, dinių leidinių. Pasigendama katali
kiško dienraščio. Nesant gerų ryšių 
su Roma, Čekoslovakijos katalikų 
spauda stokoja naujausių žinių iš ka. 
talikų gyvenimo -svetur. Laukiama 
Čekoslovakijos katalikų žurnalistų 
organizacijos, kuri turėtų pašalinti 
katalikų spaudos trūkumus ir pakelti 
jos žurnalistinį lygį.

Argentinios pasiaukojimas švenč. 
Jėzaus Širdžiai.

Minint šimtmetinę Maldos Apašta
lavimo sukaktį, iškilmingomis cere
monijomis Argentina praeitais metais 
buvo paaukoti Svenč. Jėzaus Šir
džiai. Visas praeitų metų spalio mė
nuo buvo skirtas pasiruošimui didžia, 
jai pasiaukojimo šventei.

Spalio men. 14 dieną visos Argen
tinos vaikai savo parapijose atliko 
pasiaukojimo iškilmes. Spalio 21 die
ną po visos savaitės specialaus pa
siruošimo ir koferencijų, pasiaukojo 
Svenč. Jėzaus. Širdžiai Argentinos 
šeimos. Šeimų pasiaukojimo ceremo
nijos itin įspūdingai praėjo miestuose. 
Paskutinę spalio mėnesio savaitę di
desniuose centruose buvo ruošiamos 
atskiroms asmenų kategorijoms reko
lekcijos. Specialiu popiežiaus leidimu 
spalio 27 dieną vakare po vienos va
landos naktinės adoracijos buvo at
laikytos šv. mišios ir priimta bendroji 
šv. Komunija.

Šveicarijos „Charitas" organizuoja 
pagalbą Vokietijos katalikams.

Žiniomis iš Liucernos, Šveicarijos 
„Charitas" sudarė Pagalbos Vokietijai 
Komitetą, kuris rūpinasi visokeriopa 
pagalba Vokietijos katalikams. Tuo 
tikslu provincijoj orgapizuojami vie
tos komitetai padėti Vokietijos kata-., 
likams. Vyriausiasis Komitetas sten
giasi koordinuoti tai, kas jau buvo 
šioje srityje pradėta. Surinktos aukos 
buvo dalijamos per Vokietijos vysku
pus, kurie nurodys, kokių dalykų jų 
tikintiesims labiausiai trūksta. Tuo 
tarpu renkami vaistai, drabužiai, 
avalynė, darbo įrankiai, bažnytiniai 
reikmenys ir ruošiamos vietos Vokie
tijos katalikų sergantiems vaikams 
Šveicarijoj pailsėti.

Šveicarija siunčia „bėdos bažnyčias“ 
t OlandijaL

(CIp). — Įvairių konfesijų Šveicari
jos tikintieji pasiuntė Olandijai 5 me
dines sumontuojamas „bėdos bažny
čias". Kiekvienoj iš tų bažnyčių gali 
išsitekti 200—300 žmonių. Viena jų 
paskirta miestui Arnheim. o -kitos 4

1946 m. sausio 30 d.

— labai nukentėjusiai Betuwe provin
cijai. Sąjunginikų -karinė valdžia 
padėjo minimąsias bažnyčias sumon
tuoti.

Paminklas skautui
(CIP). — Amerikiečių generolas 

James L. Gavin dalyvavo vieno ka
talikų skautų vado didvyriško# mir- • 
ties minėjime. Jan van Hoof žuvo 
karo metu išgelbėdamas vieną svarbų 
tiltą per Waalj. Nimwege sudarytas 
komitetas paminklui netoli išgelbėto 
tilto žuvusiam didvyriui pastatyti. 
Jan van Hoof 1944 metų rugsėjo 
mėn. 18 dieną zvimbiant kulkoms per
kirpo vokiečių padėtų tiltui sprog
dinti minų vielas.

Katalikų universitetas ir atominės 
energijos tyrinėjimai.

(CIP). — Katalikų ' universitetas 
Notre Dame (Indiana), kaip pareiškė 
to universiteto Graduate School de
kanas P. Philips Moore, dar prieš 
karą buvo pradėjęs atominės energi
jos tyrinėjimus, kuriais labai prisidė
jo prie atominės bombos išradimo. 
Atominė energija, pareiškė dekanas, 
greitu laiku būsianti pritaikytą taikos 
gyvenmo' sąlygoms. Dr. Wieden- 
beckas, vienas iš žymiausių kalbamo
jo universiteto darbuotojų, dalyvavęs 
atominės bombos pagaminime, pa
reiškė nuomonę, kad atominė ener
gija galinti būti panaudota vėžio li
gos gydmui.

Auforius (kun. St. YLA) prašo bent 
laikinai paskolinti, jei kas turėtų, 
šias jo knygeles:
1. Dabarties žmogus,
2.. Ateina naujas kunigas,
3 Siauroji ar pilnutinė katalikybė,
4. Vaiko maldos (maldaknygės rank* 

rastis, kuri S.S. kazimierietės ir 
benediktinės buvo Lietuvoj multi* 

pilkavusios). ■ -
Pranešti „Naujojo Gyvenimo“ re* 

dakcijai, Miinchenas, Lamontstr. 21.

s - Nihil obstat 
Kun. J. Paransevičius
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