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NUSIDĖJĖLIU GYNĖJA
«

Kun. V. Bagdanavičius

/*' 1. Nuodėmės ir nusidėjėliai
Dieviško ir žmogiško prado susiti
ktas ir bendradarbiavimas Bažnyčio-' 

je yra tikrai nuostabus ir pilnas gi
lių paslapčių. Bažnyčia yra šventa, ji 
yra antrasis Kristus, ji tęsia Kristaus 
atpirkimo darbą ir išbaigia jo kentė
jimus. Asmeniškasis Kristus yra rei
kalingas jos pagalbos pasaulio iš
ganymui. Tačiau toje šventoje Bažny
čioje yra nuodėmių ir nusidėjėlių. 
Sv. Tėvas yra toli nuo to, kad šios 
realybės nematytų. Jis aiškiai ją ma. 
to ir jos neišsigąsta. Sv. Tėvas ir 
nusidėjėlius laiko Mistinio Kristaus 
Kūno. nariais. „Kas turėjo nelaimės 
nusidėti, — sako jis, — ir nuodėmėje 
užkietėdamas netapo nevertu būti ti
kinčiųjų ’ j Kristų bendruomenės na
riu, tokį reikia sutikti su didžiausiu 
geraširdiškumu ir jame, su tikra mei
le, matyti ne ką kitą, kaip sergantį 
Kristaus Kūno narį." (11 p.) Net sun.

*eji nusikaltimai nebūtinai žmogų 
.^skiria iš Mistinio Kristaus Kūno na
rių tarpo. „Nes ne kiekviena kaltė, 
— sako toliau šv. Tėvas, — nors ji 
yra ir sunkus nusikaltimas, yra tokia, 
kad ji, taip, kaip Bažnyčios vienybės 
skaldymas, klaidatikystė ir atsisaky
mas tikėjimo, jau iš savo prigimties 
žmogų atskiria nuo Bažnyčios kūno." 
(11. p.) Vadinasi, ir sunkiai nusikaltęs 
žmogus nebūtinai liaujasi buvęs 
Kristaus Kūno nariu. Taigi, Bažny
čioje šalia šventųjų yra nusidėjėlių.

Bet kaip buvimą nusidėjėlių sude
rinti su giliu Bažnyčios šventumu, su 
jos dieviška pasiuntinybe pasaulyje? 
Juk pats Kristus, nežiūrėdamas jokio 
mandagumo, išvaikė iš Bažnyčios 
prekiaujančius. Jis sako į žemę at
nešęs kardą, kuris be kompromisų 
atskirs sūnų nuo tėvo ir tos pačios 
šeimos brolius atskirs vienus nuo ki
tų. .Juk Apaštalas Povilas atvejų at
vejais skaudžiai bara už nuodėmes ir 
$ako, kad jų nė vardų nebūtų minima 
tikinčiųjų tarpe. Nuodėmė savyje 
yra pati blogybė, ir ji neturi vietos 

dieviškuose dalykuose. Taip, kaip 
tamsa prapuola pasirodžius saulei, 
taip nuodėmė nyksta ir dingsta Dievo 
akivaizdoje.

Norint suprasti nusidėjėlių situaci
ją Bažnyčioje, reikia sugebėti pada
ryti skirtumas tarp nuodėmės ir nusi
dėjėlio. Jeigu nuodėmė yra blogybė 
pilna žodžio prasme, tai nusidėjęs 
žmogus yra tik daugiau ar mažiau 
kalta nuodėmės auka ir nuodėmės 
nešėjas. Nuodėmė yra blogybė, kuri 
neprivalo iš mūsų pusės sulaukti jo
kio pasigailėjimo. Ją reikia sunaikin
ti, jos reikia vengti. Tačiau nors ir 
labiausiai kaltas nusidėjęs žmogus 
vis dar lieka žmogus. Jis vis dar te
bėra Dievo atvaizdas, kuris, nežiūrint 
savo puolimo, nėra negrąžinamai 
praradęs viso savo grožio, viso savo 
kilnumo. Bent kelias į Gėrį vis jam 
dar tebėra atviras.

Skirtumas tarp nuodėmės ir nusidė. 
jėlio nėra kokia sausa teorija, netu
rinti praktinės rėikšmėš gyvenime. 
Šio skirtumo reikšmė gyvenime yra 
labai didelė. Jau du tūkstančiai me
tų, kaip Bažnyčia ugdo šio skirtumo 
supratimą ir tuo būdu švelnina bei 
kultūrina žmonių santykius ir jų tar- 
pusaves kovas. Mūsų pergyventas 
karas mums padeda suprasti, kokią 
didelę praktinę reikšmę turi atskyri
mas šių dviejų sąvokų: nusikaltimas 
ir nusikaltęs žmogus. Iš hitlerinės 
spaudos galima dar atsiminti, kaip jie 
formuluodavo savo karo žygį ir jo 

x padarinį. Hitlerinėje spaudoje buvo 
išvien sakoma ne „priešą nugalėti", 
bet ji „sunaikinti". §į sąvoku pakei
timą jie padarė sąmoningai neskirda
mi nusikaltimo nuo nusikaltusio žmo
gaus. Po šio karo, sakė Hitleris, liks 
ne nugalėtoiai ir nugalėti, bet tik 
gyvi ir mirę. Dėl to su nugalėtaisiais 
naciai, kur galėjo, elgėsi taip, kaip 
su mirusiais. (Pakanka atsiminti tik 
badu išmarintus Rusų karo belais
vius.) Bažnyčia ilgoje savo veikloje 
jau buvo pasiekusi to, kad į priešą 

buvo žiūrima riteriškai, kaip į žmogų. 
Priešas buvo priešu laikomas tol, kol 
jis, su ginklu rankoje, atstovavo prie, 
šingai tezei, o kai jis jau yra be
ginklis, kai jis jau nėra priešingos 
tezės gynėjas, jis yra žmogus, su ku
riuo reikia elgtis žmoniškai. Nelengva 
buvo tautoms persiimti šio skirtumo, 
plaukiančio iš krikščioniškos artimo 
meilės ir savo įsibėgėjusias aistras 
suvaldyti. Tačiau ilgainiui padėtis vis 
gerėjo. Atsirado ir tarptautinės or
ganizacijos, kaip, pvz., dabar R.K. 
kuris ant skirtumo tarp priešo ir 
žmogaus ugdė tartautinės pagalbos 
dorybę. Hitleris šiuo atžvilgiu pasuko 
tūkstantį metų atgal. Jis savo aistrų 
nesuvaldė ir nugalėto priešo atžvilgiu 
ir krikščionišką „nugalėti" pakeitė 
teutonišku „sunaikinti".

Iš karų srities grįžtant Į dorinę 
sritį apskritai, tenka išsireikšti pana
šiai. Kovojant su nuodėme ir nedo
rybe toli gražu nėra reikalo visada 
sunaikinti ir patį nusikaltusį žmogų. 
Nuodėmę reikia sunaikinti, bet žmo
gų reikia nugalėti tik tiek, kiek jis 
yra nuodėmės nešėjas, branginant jį 
patį, kaip Dievo paveikslą. Štai dėt 
ko Bažnyčia sugeba aktyviai vesti 
naikinančią kovą su nuodėme ir kar
tu didžiausia meile ir geraširdiškumu 
sutikti nusidėjėlį ir į ji žiūrėti, kaip i 
sergantį Mistinio Kristaus Kūno narį.

Iš skirtingos Bažnyčios laikysenos 
nuodėmės ir nusidėjėlio atžvilgiu 
aiškėja ir tas Bažnyčios dėmesys, ku
ri ji skiria įvairioms dorinėms-filoso- 
finėms doktrinoms, knygoms ir spau
dai. Nuodėmę, ji nori nugalėti jos 
gryna forma, kol ji dar nėra pažeidu
si žmonių. Nepermaldaujamą idėjinę 
kovą ji veda iš meilės, norėdama ap
saugoti žmones nuo kruvinos kovos 
ir nuo asmeninių nuostolių, kurių 
paskui save neša kiekviena išbujo
jusi dorinė blogybė. Idėjų pasaulyje 
ji nori sunaikinti nuodėmę, kad jo* 
nereiktų naikinti gyvų žmonių pasau
lyje. Tai nėra tolerancijos trūkumą*,
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kai Bažnyčia pasisako prieš klaidin
gas tezes, tai yra jos meilės žygis, 
užbėgąs už akių nelaimingiems įvy
kiams. 

•

2. Nusidėjėlių Gynėja.

Bažnyčios narių tarpe yra nusidė
jėlių. ' Nusidėjėlių negalima taip pa
prastai eliminuoti iš Bažnyčios gyve
nimo. Tiesa, Bažnyčios autoritetas 
gali atskiru atveju nusidėjėlį išskirti 
iš Bažnyčios bendruomenės esant 
atitinkamoms priežastims. Tačiau jis 
negali atsiriboti nuo nusidėjėlių 
apskritai. Jis negali sakyti ir nesako, 
kad Bažnyčia yra tik išrinktųjų ben
druomenė. Dievo Malonė veikia ne 
tik išrinktuosius, bet ir visus. Kristus 
atėjo nusidėjėlių išganyti, dėl to ir 
Bažnyčia, tęsdama Kristaus darbą, 
yra nusidėjėlių vedėja išganyman ir 
jų globėja.

Buvimas Bažnyčioje nusidėjėlių yra 
. daug kam sunkus ir nemalonus daly

kas. Taip, kaip liga bei žaizda yra 
organizmui nemaloni ir skaudi, taip 
ir nusidėjėliai Bažnyčiai yra našta. 
Dėl to nenuostabu, kad Bažnyčios gy
venime atsirasdavo sąjūdžių, kuriems 
ši našta per daug įkyrėdavo, ir jie 
ryždavosi ja radikaliomis priemonė
mis nusikratyti.

Taip jau antrajame šimtmetyje 
Bažnyčioje atsirado Montanistų sąjū
dis, kuris krikščionių gyvenime rei
kalavo griežtesnės asketikos, sunkių 
atgailų, aštrių pasninkų ir kita. Silp
nų narių Bažnyčioje iš viso neturėjo 
likti. Bažnyčia, jų manymu, turėjo 
susidėti tik iš tų, kurie ieško kan
kinio mirties. Trumpai sakant, jie, no
rėjo vienu rankos mostu kovojančią 
žemės Bažnyčią pakeisti į triumfuo
jančią Bažnyčią, kuri yra danguje. 
Prie šio sąjūdžio vėliau prisidėjo žy
mus rašytojas Tertulijonas. Tačiau 
Bažnyčia nenuėjo su šiuo sąjūdžiu. 
Ji, vertindama dvasios tvirtuolių pa
stangas, tačiau nenorėjo likti vien 

' šių tvirtuolių organizacija. Bažnyčia 
negalėjo dirbtiniu būdu nusikratyti 
silpnais ir nusidėjėliais, nes nusidėjė
lius ' išganyti yra jos pareiga. Monta
mstai, neradę Bažnyčioje pritarimo 
savo radikalioms pažiūroms, atsisky
rė nuo jos ir sudarė atskirą sektą.

Kitas sąjūdis, kuris norėjo iš Baž
nyčios prašalinti silpnuosius ir nusi- 
dėjėlus, buvo 16 šimtm. kalvinizmas. 
Šveicarijoje. Kalvinistai išėjo jau su 
tiksliai formuluotu dogminiu nuosta
tu, kad išganymas yra prieinamas ne 
visiems žmonėms, bet tik tiems, ku
rie yra Dievo Apvaizdos išrinkti. Tik 
tie išrinktieji, pasak jų, ir yra Bažny. 
čios nariai. Visi kiti, nors išoriškai ir 
priklauso Bažnyčiai, iš tikrųjų nėra 
jos nariai. Dėl to Bažnyčios organi
zacija turi prašalinti iš savo tarpo 
visus nusidėjėlius ir skaudžiai bausti 
visus lengviau prasižengiančius. Kal
vinistų susiaurintai atpirkimo sąvoka! 
Bažnyčia negalėjo pritarti. Ji pasiliko 
ištikima savo plačiai atpirkimo vagai, 

kurią ji sekdama Kristumi, varo žmo. 
nijos istorijoje, r

Bažnyčios gyvenime laikas nuo. 
laiko pasikartoja tas pat, ką Kristus 
yra pavaizdavęs palyginime apie 
kviečių' dirvą rauges, išdygusias nak
tį tarp kviečių, ir.tuos uolius tarnus, 
kurie siūlėsi šeimininkui eiti ir išrau
ti rauges iš kviečių. Tačiau šeiminin
kas nesutiko su uoliųjų tarnų pasiū
lymu, palikdamas augti rauges kartu 
su kviečiais iki piūties. Tada jos bus 
išrinktos ir sudegintos. Tokių Evan
gelijos „uoliųjų" pasitaiko Bažnyčios 
gyvenime. Jie neperneša tų blogybių, 
kurios atsiranda Bažnyčios narių tar
pe, ir nori jas radikaliai prašalinti. 
Tačiau jas prašalinti, atsiribojant vi
siškai nuo nusidė jėlių, negalima. Nu. 
sidėjėlius galima ne prašalinti, bet 
tik atpirkti: iš blogų žmonių padaryti 
gerus ir tokiu būdu apvalyti Bažny
čia nuo blogybių.

Kovoje prieš kalvinistinį išganymo 
siaurumą Bažnyčioje iškilo ’ vienas 
žmogus, kuris dar ir šiandien šviečia 
savo plačia religija, giedria dvasios 
nuotaika ir gilia pagarba net silpnam 
ir nusidėjusiam’ žmogui. Toks, yra šv. 
Vyskupas Pranciškus (Salezietis. Kas 
šiandien skaito sąžiningai išverstus 
jo raštus, tas negali atsistebėti jų 
gyva dvasia ir giliu konkretaus žmo
gaus supratimu. Jo knyga. „Filioteja", 
kuri paprastai yra labai sunešiotu 
viršeliu ir pageltusiais lapais, yra to
kios giedrios dvasios, jog tiesiog 
neįtikėtina, kad ji yra parašyta 17 
šimtmetyje; Ne vienas, kuris į reli
giją yra pratęs žiūrėti kaip i tamsų 
ir rūškaną dalyką, labai daug gied
rių dalykų atrastų toje davatkiškoje 
knygoje.

Taip Bažnyčia neatsiriboja nuo kly
stančių ir silpnų žmonių. Bažnyčia 
nėra dvasinių aristokratų rinktinis 
klubas, kuriame tik išrinktieji be dė
mės ir valios galiūnai susirinktų Ie
škodami savo dvasiai peno ir išdidžiai 
žiūrėtų Į aplink klajojančius silpnus ir 
nusidėjėlius. Bažnyčia yra tas laukas 
kuriame yra ir kviečių, ir raugių, ir 
sveikų, ir ligonių, ir tvirtų, ir silpnų. 
Ji padeda silpniems tapti tvirtais, li
goniams tapti sveikais, ir, tik tam 
tikram laikui atėjus, raugės bus 
išrinktos ir sudegintos.

Kristus savo auka nugalėjo blogį. 
Šio pasaulio Kunigaikštis buvo nu
teistas ir išmestas laukan. Tikintieji 
į Kristų jau yra tapę gėrio karalystės 
piliečiai. Ap. Povilas savo bendruo
menėms skelbia ne kad: jūs būsite 

. atpirkti, bet: jūs jau esate atpirkti. 
Tačiau apraiškų pasaulyje, mūsų isto
rinėje kelionėje, tas gėris apsireiškia 
nuosekliai, slinkties keliu. Jis eina 
taip, kaip visas mūsų- gyvenimas: iš 
lėto pirmyn. Žemėje esanti Bažnyčia 
yra kelias į amžinybę. Kiekvienas 
žmogus tikėjimo kelionę daugeliu 
atžvilgių turi pradėti nuo pradžios. 
Dėl to religinio gyvenimo praktikoje 
reikia skaitytis su pradedančiais, su 
klajojančiais, su stoviniuojančiais 
kryžkelėse. Negalima norėti, kad 

ateitu toks laikas, jog žemės Bažny
čioje visai nebebus daugiau nei pra
dedančių, nei ieškančių.

Iki renesanso laikų vakarų Europa 
J savo gyvenimą žiūrėjo, kaip į nuo
latinę maldinikų kelionę, kurios tiks
las yra danguje. Renesanso žmogui 
atsibodo nuolat būti kelionėje. Jis 
pasiryžo sustoti čia ir čia, šioje ti-; 
krovėje, jaukiai įsikurti. Renesansas 
paliovė į gyvenimą žiūrėjęs kaip į 
kelionę. Jis į gyvenimą pažiūrėjo 
kaip į grąžų meną. (pal. Dawson). Dėl 
to renesanso žmogus tapo labai greit 
įsižeidžiantis visokiais gyvenimo ne
gerumais. Jis kitcK' akyje nepakentė 
nei krislo, nes tai kliudė jo ramios 
oazės laimei. Sustodamas vietoje, re- _ 
nesanso žmogus prarado gyvenimo 
ritmo supratimą. Gyvenimo ritmo pra
radimas, kaip ir daugelis moderniojo 
žmogaus dvasios apraiškų, savo su
tirštintą Išraišką rado Kanto filoso
fijoje. Kanto filosofijoje realūs daik
tai yra netekę laiko ir erdvės ypaty
bių. Laikas ir erdvė, pasak jo, yra tik 
mūsų proto padariniai, su kurių pa
galba mes pažįstame aplinkos daik
tus. Nei erdvė, nei laikas nėra pat ) 
tirtinės sąvokos, kurias mes galėtu
mėm gauti iš aplinkos. Nesileidžiant 
giliau į Kanto laiko ir erdvęs moks
lą, galime tačiau pastebėti, 'kad tokia, 
me pasaulyje, kur daiktai yra netekę

- laiko ir erdvės savybių, joks tikras 
pasaulio ritmas nėra įmanomas. Ten 
yra tik rimtis: gera ar bloga, bet tik 
rimtis.

Jeigu mes į savo gyvenimą pažiū
rėsime kaip Į kelionę, o ne kaip į 
patogią rimtį: — jeigu į Bažnyčios 
gyvenimą pažiūrėsime tam tikru at
žvilgiu kaip į tapsmą, būtent: die
viško atpirkimo įvykdymą amžių ei
goje, — tai tada mes sugebėsime, 
kartu su Popiežium Pijum XII, džiaug
tis net menkomis ir silpnomis Bažny
čios gyvenimo apraiškomis. „Nepa
kanka, — sako jis, — tą Mistinį Kū
ną mylėti tik tiek, kiek jis -reiškia? 
savo dieviška Galva ir savo dangiško, 
ms dovanomis. Mes privalome jį my
lėti ir mirtingose mūsų kūno apraiško
se, ir silpnose jo žmogiškose dalyse. 
Net tada, kai jos kartais ne taip ge
rai atitinka savo paskirtis, mes turi
me jas su pagarbia meile priimti'* 
(46 p.).

Vystydamas toliau savo mintį apie 
silpnus ir sergančius Mistinio Kristaus 
Kūno narius šv. Tėvas primena nuo
stabius Ap. Povilo žodžius, kur jis 
silpnuosius Kūno narius brangina net 
labiau už kitus. „Daug naudingesni 
yra tie kūno nariai, kurie atrodo, kaip 
silpnesni; ir tuos, kurie išrodo mažiau 
pagarbos verti, mes apvelkame, tur
tingesniais papuošalais." (1 Kof. 12, 
22—23.)

3. Be bažnyčių, be altorių ...
Paskiausiais dviem šimtmečiais 

žmonijos kova su nuodėme įgavo vi
siškai savotišką kryptį, kuri visai ki
toje plotmėje pastątė ir pačią nuodė
mės bei nusidėjėlio problemą.
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r. MALDA
Vladas Barius

Molio: Pasilik su mumis, nes artinasi vakaras 
. ir diena jau baigiasi. (Luk. 44, 49.)

. ; . Tikiu aš, Viešpatie, kad po nakties grubios 
Pakils vėl saulė džiaugsmo nešti žemėn — —
— Saulėleidžiais Tavęspi klaupsis minios ir giedos:
— Palik tarp mūsų. Viešpatie, sutemus!

•
Palik . . . tau leidžias sutema apnikusi . . .
Čia žemėj be Tavęs taip nyku bus — 
Mes be Tavęs pasaulyje, it giriose. 
Paklysti galime ir neberast namų.

-* ■ , ■ ■ •
Vakarais matau, kaip renkas gūžfon paukščiai;
Jie linksmi kas rytą grįžta į laukus — — 
Be Tavęs juk veltui naktyje aš šaukčiau; 
Naktyje paklydau-nerandu namų! . . .

Praeis naktis. Benamiai vėlei melsis į Tave: 
Palik tarp mūsų. Viešpatie, sutemus . . .
Surink visus mus, ir į namus grąžink mus, ir nuvesk. 
Ir nešk, o Dieve, šviesą mūsų žemėn.

Aštuonioliktojo šimtmečio, vadina
mo Apšvietos šimtmečiu, dvasios tė
vai kovoje su nuodėme visiškai nusi
gręžė nuo Bažnyčios ir nuo religijos, 
ir likosi tik su dorovės mokslu. 
Bažnyčioje jie matė visokių negero
vių, o Apšvieta norėjo sukurti ateitį 
be tų negerovių 4r dėl to be Bažny
čios. Dorovės mokslo ir dorinio auklė
jimo keliu, o ne religijos keliu, tū
rėjo ateiti naujas žmogus. Antgamtinė 
pagalba žmogaus dorinimui jiems atro- 

ė nereikalinga. Jeigu anksčiau tvir
tieji, išdidžios dvasios vedini, norėjo 
tik sau vieniems monopolizuoti 
bažnyčia, tai apšvietos laikais jie vi
siškai atsisakė Bažnyčios, visai ne
vertindami jos pagalbos žmonijos 
dorinimui.

' Tiksliau apšvietos pažiūrą į dorinį 
ir religinį žmogaus gyvenimą sufor
mulavo Kantas. Jis visą žmogaus dva
sios lauką suskirstė Į dvi plokštumas: 
| teorinę plokštumą ir praktinę, arba 
dorinę, plokštumą. Pagal tai jis ir 
savo mokslą sugrupavo į dvi sritis: 
apie teorinį proto darbą ir apie do
rinį (praktinį) proto darbą. ‘ Religijai 
vietos natūraliuose dvasios moksluo
se jo sistemoje neliko. Religija pa
gal Kantą gali prasidėti tik ten, kur 
baigiasi dorovė. Religija yra aukščiau 
dorovės, bet kartu ir priklausoma nuo 
dorovės. Religija, pagal jį, yra tik 
dorovės mokslo išbaigimas. Tik dorinį 
kelią išėjęs žmogus gali artintis prie 
religijos.

Šitas tariamas religijos išaukštini
mas pas Kantą yra faktinis jos pa
žeidimas. Kai nori ką nors numesti į 
šalį, tai pirmiau reikia jį iškelti iš 
jam atitinkamos vietos. Taip atsitiko 
Kanto filosofijoje ir su religija. Ji bu
vo iškelta anapus dorinės srities, ana. 
pus žmogaus kovos su nuodėme, bet 
tuo pačiu buvo iškelta ir iš gyveni
mo. Ji neteko sąlyčio su gyvu žmo
gumi, su žmogumi, kuris kovoja su 
nuodėmėmis ir nuo jų kenčia. Kristus 
atėjo išganyti ne kokio žmogaus vi
durkio, bet konkretaus žmogaus. „Ma. 
lonė, kaip sako Simon, nežino jokio 
normalizuoto žmogaus, bet tik tikrą 
žmogų ir šį žmogų nori auklėti... to
bulybei." (180 p.) Nežinia, ar kas kita 
labiau atšaldo žmones nuo Bažnyčios, 
kaip per didelis reikalavimas: norint 
būti Bažnyčios nariu, pirmiau reikia 
būti be dėmės. Iš tikrųjų yra prie
šingai:: norint tapti be dėmės, reikia 
būti Bažnyčios nariu.

Visą tą filosofiją perkeliant į kas
dieninę kalbą, klausimas atrodytų ši. 
taip. Jeigu mes palaustume nusidė
jusį žmogų kodėl jis netiki ir nesi
ūlomi religiniu gyvenimu, jis mums 
atsakytų: rųatai, koks aš esu, aš turiu 
pirmiau tapti doru, o tik paskui ar
tintis prie tikęjimo dalykų. Pagal 
Kantą, toks jo atsakymas būtų visai 
teisus. Bet jis nebūtų teisus pa
gal Kristų, kuris atėjo gydyti ne 
sveikųjų, bet ligonių. Nusidėjėlis nė
ra atskirtas nuo Dievo malonės. Tos 

malonės padedamas, jis gali greičiau 
tapti doru žmogumi.

Gražų atsakymą į Kanto filosofijos 
dorinio momento per didelį pabrėži
mą ir į religinio momento iškėlimą už 
šios tikrovės ribų galime rasti nau
jųjų laikų šv. Kūdikėlio Jėzaus Te
resėlėje. Ji nelaukė su Dievo meilė tol, 
kol ji nugalės savo ydas ir taps to
bula. Ji Dievo meilę ugdė išsyk ir iš 
savo gyvenimo pradžios. Savo naiviu 
paprastumu ji prisipažįstu, vkad tas 
dorinis kelias, kuriuo vien savo pa
stangomis tenka eiti į Dievą, jai yra 
per sunkus ir per ilgas. Ji nori ir 
trumpiau, ir greičiau Dievą pasiekti. 
Tai minčiai išreikšti ji savo dieno
raštyje pasigauna naujoviško pa
vyzdžio. Taip, kaip moderniškuose 
namuose, rašo ji, norint patekti į 
paskutinį aukštą, nėra reikalo var
gingai lipti ilgais laiptais, bet užtenka 
sėsti liftan ir lengvai būsi užkeltas 
aukštyn, taip ir jai nėra reikalo eiti 
vienai ilgais dorybių laiptais, bet 
užtenka duotis Dievo meilei užveža- 
mai išsyk ir be vargo.

Šitas mistinis paprastumas, su ku
riuo Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė pa
vaizduoja savo kelionę į Dievą, yra 
kartu reakcija prieš paskutinių am
žių išdidžias žmonių pastangas laimė
ti išganymą be Dievo pagalbos. Po 
tuo perdėtu religijos išaukštinimu pas 
Kantą slepiasi Apšvietos mintis reli
giją palikti nuošaly nuo žmonių ko
vos su nuodėme, ir kad ji yra prieina
ma tik tiems dvasios galiūnams, ku
rie nuodėmę yra nugalėję vien savo 
pastangomis.

Autonomiškos žmonių pastangos 
nėra davusios tokių gerų rezultatų, 
kokių buvo iš jų tikėtasi. Nors atski. 
rose srityse ar atskirose kasdieninėse 
dorybėse žmonija ir padarė nemaža 
pažangos, bet visa gyvenimo platuma 
be Dievo pagalbos nesiseka tin
kamai suorganizuoti. Autonomiškas 
žmogus šiandien yra patekęs į akli- 
gatvį, iš kurio neranda išėjimo. Dėl 
to neviltis šiandien yra būdingas bruo
žas tų filosofų, kurie, sekdami Apšvie
ta ir Kantu, religiją paliko nuošaly. 
Daugelis iš jų jau yra apsipratę su 
tomis neviltiškomis žmogaus pastan
gomis ir sako, kad žmogaus gyveni
mo prasmė ir yra ne kas kita, kaip 
beviltiškas herojizmas. Ėjimas „per 
lūžtantį ledą" kur kas žingsnis nau
jas puolimas, ir vėl žengimas, ir jo
kios atramos anapus, tampa žmogaus 
gyvenimo prasme. Ta epocha, kuri 
savo bėgimą pradeda „be bažnyčių, 
be altorių, be sumainymo žiedų" (S. 
Nėris), jį užbaigia -ne kaip kitaip, tik 
kaip „per lūžtantį ledą" (S. Nėris).

Ilgoje savo kelionėje Bažnyčia puo. 
selėja tas vertybes, kurių kaip tik 
pasigenda mūsų laikai. Ji moka ko
voti su nuodėme, nesunaikindama 
žmogaus. Ji išsiaugoja totalinio idea*
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liz'mo, kuris priešnieką nesivaržo, bet ji išlieka nepaliesta ir lėkšto liberalizmo, kuris nedrįsta angažuotis jokiai tiesai ar vertybei įgyvendinti.Maloniai priimdama savo tarpan nusidėjėlius ir juos vesdama išgany- man, ji nebijo prarasti savo gero vardo ir šventumo. Jeigu mes Bažnyčią vadiname motina, tai nusidėjėlių glo- bojinju, kur ji rizikuoja savo pačios geru vardu, ji yra labiausiai motiniška. Iš šių savo motiniškų pozicijų ji nesidavė išmušama jokių grąžių ir didingų, bet siaurai suprantančių žmo. nijos išganymą šūkių. Kantriai pakėlė ji ir tą smūgį, kada savo pažangiųjų
Vladimiras Solovjevas

Dorinio ir religinio gyveninio 
pagrindaiIšvertė dipl. teisin. Jonas GudauskasDedame ištrauką iš garsaus rusi) rašytojo Vladimiro Solovjevo veikalo „O pravdanie Dobra". Gilus rusų mintytojas, be kitų religinių problemų, labai buvo persiėmęs ir Bažnyčios vienybės idėja. Jis, priešingai daugumu rusų, giliai suprato Popiežiaus primatą Bažnyčioje, pats asmeniškai įsijungė į Visuotinę Bažnyčią ir savo raštuose skleidė šv. Petro Sosto vienybės būtinumą.Čia dedamoje ištraukoje V. S. iškelia tris natūralius žmogaus linkimus, kurie glūdi dorinio ir religinio žmogaus gyvenimo pagrinde. Tie linkimai yra: gėdos • ~ jausmas, gailesčio jausmas ir gilios pagarbos jausmas. Aiškindamas toliau religijos kilmę, - V. S. laikosi tada dar moksle turėjusios gerą vardą evoliucijos teorijos. Jis religijos kilmę išveda iš protėvių garbinimo. Šiais laikais etnologijos ir religijų istorijos moksle ta pažiūra jau yra laikoma pasenusia. Paskutiniai etnologiniai duomenys rodo, kad ir žemiausios kultūros tautose, kurios neturi dvasios kulto, yra randama visiškai švari nuo buitinių priemaišų Dievo sąvoka. (Red.)Dorovės mokslas pasiliktų beprasmis ir bevaisis, jei nerastų atramos pačioje žmogaus prigimtyje. Nors žmonės ir labai skirtingo laipsnio dvasinio subrendimo, nors i juos daro skirtingos įtakos skirtingų tautų Ir rasių ypatybės ir kiekvieno jų individualiniai palinkimai, taip pat istorinės ir vietos gyvenimo sąlygos, tačiau neginčijamas faktas, kad viso, je žmonijoje yra vienas ir tas pats visuotinis dorovės pagrindas. Juo ir turi būti grindžiamas etikos mokslas.L Yra jausmas, kuris netarnauja visuomenės naudai, kuris visiškai nežinomas ir aukščiausio laipsnio gy- 

sūnų ji buvo dėl to palikta nuošaly ir užmiršta.Atidesnis įsižiūrėjimas i nueitą Bažnyčios kelią, į jos kovas, į jos laimėjimus ir pralaiihėjimus mums atidengia visai naują jos veidą. Po artimesnio susipažinimo su ja, mes, tur būt, turėtume prisipažinti, kad esame jai kalti ne tik kietos kritikos, bet ir karštos meilės.Žmonijoje gyvena ir veikia nuosta. bi ir paslaptinga nepažįstamoji. Kad ta nuostabi ponia, su kuria mes kasdien alkūnėmis susiliečiame, pakeltų savo veido šydą ir savo skaistų veidą mums parodytų!

vuliams, bet kuris pasireiškia ir žemiausios rasės tautose. Šio jausmo veikiamas, gėdisi ir laukinis žmogus, t.y. slepia tokį fiziologinį aktą, kuris patenkina jo potraukį, be, to, naudingas ir būtinas palaikyti jo padermei. Iš to jausmo išplaukia ir vengimas pasilikti prigimtai nuogam, o tat skatina ne laukinį žmogų dėvėti drabužį, nors kartais klimato sąlygos to nereikalauja. Be to, gėdos jausmas yra pažymys, ne tik išskiriantis žmogų iš viso gyvulių pasaulio, bet ir iš visos gyvuliškos (medžiagiškos) prigimties, kuriai priklauso ir jo paties kūniškoji prigimtis. Gėdėdamos savo prigimties viliojimų ir savo organizmo funcijos, žmogus tuo įrodo, kad jis nėra kūniškoji būtybė, bet kažkas kita, aukštesnė. _ 'Gedžiantysis pačiu gėdėjimos faktu išskiria save iš to, ko jis gėdisi. Žmogui puolus į nuodėmę, jo sielos gelmėse pasigirsta balsas, kuris tartum šaukia: žmogau, gamtos pažiba ir Dievo paveiksle, kur tu? Kur tavo dorovinis orumas? Ar tu dar kaip žmogus esi? Ir čia pat pasigirsta atsakas: aš išgirdau dievišką balsą ir nuogąstauju pasireiškus mano gyvuliškai prigimčiai. Bet iš to, kad aš nuogąstauju, paaiški, kad aš dar esu žmogus.Gėdingumu mažiausia tepasižymi nenormalus žmogus, iškrypėlis. Tačiau begėdiškumas pavienių asmenų, lygiai, kaip ir abejotinas begėdiškumas ištisų tautų, gali reikšti tik tat, kad šiais- atsitikimais dvasinis žmogaus pradas, kuriuo jis išsiskiria iš medžiaginės gamtos, ar dar nėra išsiplėtojęs, ar jau yra prarastas.II. Greta pagrindinio dorovinio jausmo, gėdos jausmo, eina gailesčio jausmas. Kad žmonėms įgimtas gailesčio jausmas, to neneigia nei vienas rimtas mintytojas, nei rimtas gamtininkas jau vien dėl to, kad gailesčio 

jausmas, priešingai gėdos jausmui, yra savybė daugelio gyvulių, kad ir užuomazgoje, todėl jokiu požiūriu negali būti laikomas vėlybesniu žmonijos pažangos vaisiumi.Jei žmogus be gėdos atsiduria gyvuliškoje būklėje, tai žmogus be gailesčioje puola žemiau už gyvulį.Pirmoji pakopa ir pagrindinė forma visokeriopo solidarumu tiek gyvulių, tiek žmonių, pasaulyje yra tėvu, meilė vaikams, o sykiu su meile ir gailestis.Žmogus gali tarnauti tiesai, gėriui Ir pasiekti tobulybės tik išsilaisvinęs iš aklų ir žemų kūno potraukių. Bet, kad tat pasiektų, žmogus turi dvasios valdžią savo kūliu sujungti su kitų būtybių meile. Be šios sąlygos ir asketai pasidaro budeliais, kaip tat buvo atsitikę viduramžiais su kai kuriais asketais, kankinusiais ir naikinusiais klaidatikius, žydus, raganius, burtininkus.Gailestis ir užuojauta yra natūralus šaltinis mūsų dorovinės elgsenos kitų būtybių atžvilgiu, ir ši tiesa neišplaukia iš kurios nors metafizines si, stemos bei pesimistinės pažiūros į gyvenimą. Dalyvavimas svetimame dž! augsme gali būti geras, bet gali bū., ir blogas, atsižvelgiant į džiaugsmo dalyką. Bet apie gailestį' ir užuojautą to pasakyti negalima, nes, atjausda- mas kenčiantį, atjaučiantysis tuo dar negina piktos kančios priežasties. Dalyvavimas svetimame džiaugsme gali būti ir egoistinis, bet rimtas atjautimas svetimos moralinės ar fizinės kančios yra sunkus ir atjaučiančiam, todėl jis šalina egoizmą. Taigi, gailestis yra grynai altruistinis jausmas.Proto reikalavimais dorovės pagrindu reikia dėti tokius jausmus, kurie kiekvieną kartą savyje turi skatinimus aiškiam veiksmui, iš kurių apibendrinimo susidaro taisyklė bei principas. Bet džiaugsmas yra veiks-
Aš iurin prieš tave tai, 
kad tu jau nebeturi 
pirmosios meilės. Apr. 2,4.

mo galas, tuo tarpu gailestis mus skatina į veiksmą išgelbėti kitą būtybę iš kančių. Be to, gailesčio jausmas neturi išorinių ribų. Pradedant siauru motiniškos meilės ratu, gali plisti persimesdamas į giminę, tautą ir į visą žmoniją. Tačiau tikroji gailesčio esmė yra pripažinimas kitiems - teisės į egzistavimą ir galimą gerovę.III. Yra dar trečias, toks pat pirminis jausmas, kuris apsprendžia žmogaus dorovinį santykį ne su gy-_ vuliškąja jo paties prigimtimi, kaip gėdos jausmas, ir ne su panašiomis į jį patį būtybėmis, kaip gailesčio jausmas, bet su kažkuo ypatingu, kas jo pripažįstama aukščiausiu ir ko jis
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Šv. Tėvo delegatas lietuviams 
r

- kan FeliksasJ^apocius

nei gailėtis, nei gėdytis negali, bet prieš ką jis turi nusilenkti. Tai yra sūniškai baimingas pagarbos Jausmas aukštesnei už -jį patį būtybei. Sis 'ausmas sudaro žmogui dorovinį pagrindą religijai! Suvaldymas gyvuliško pojūtingumo, solidarumas su ’’itomis į save panašiomis būtybėmis .r vidinis geravališk'as pasidavimas antžmogiškam pradui — vis tat amžini ir neišjudinami dorovinio žmonijos gyvenimo pagrindai.' Nors gailesčio ir sūniškai baimingos pagarbos pradmenys pastebimi Ir gyvuliuose, tačiau čia yra normalaus skirtumo: gyvuliai būna geri ir blogi, bet jų sąmonėje nėra gero ir blogio skirtumo.
IV. Pirminė religijos forma Augusto Konto pozityvizmas laiko fė- tišizmą, t. y. daiktų dievinimą, atsitiktinai atkreipusių žmogaus dėmesį. Tiesa, medžiaginio kulto pradmenys 

arba jo likučiai pastebimi kiekvienoje religijoje, bet pripažinimas fe- tišizmo pirmykščia religija nesuranda paramos -nei religijų istorijoje, nei liudijimuose Spie laukinių tautų tikėjimus, nekalbant jau apie tai, kad .Oks tvirtinimas turi savyje logišką prieštaravimą. Pirma reik turėti savo sąmonėje aukščiausios būtybės sąvoka, ir, tik turint tą sąvoką, galima jau pripažinti akmenį ar medžio gabalą dievu, t. y. būtybe, turinčia aukščiausią reikšmę ir galybę. Juk žmogus jokiu būdu negalėtų per klaidą pripažinti virvagalį gyvate, jei jis prieš tat neturėtų gyvatės sąvokos. Tvirtinti, kad dievybės sąvoka žmogui įgimta, nereiškia dar atsakyti 
į klausimą, nes žmogui tam tikra prasme viskas įgimta. Tačiau, 'kad patektų į žmogaus sąmonę jo kuriama sąvoka, reikia juntamo įspūdžio ir suvokimo. Bet iš kur gaunama dievybės sąvoka? Be abejo, aukščiausios būtybės sąvoka gaunama ne iš garbinamo stabo. Jau bent kiek arčiau tiesos, kad dievybės sąvoka gaunama iš dangaus kūnų, jūrų, audrų . , , Bet, sprendžiant kiekvieną klausimą apie pirminį susidarymą žmogaus sąmonėje kokios nors pagrindinės sąvokos, reikia tu-

Jo Šventybė Popiežius Pijus XII 
šiomis dienomis paskyrė lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje Sv. sėsto 
Delegatu Kauno Arkivyskupijos Ka
pitulos Kanauninką, Kauno Dekaną, 
Paminklinės Prisikėlimo Bažnyčios 
kleboną kunigą Feliksą Kapočių. Jau 
organizuojama delegatūros įstaigos. 
Apie tai smulkiau bus painformuota 
vėliau.

Šiuo metu visais pastoraciniais rei
kalais prašoma kreiptis šiuo adresu: 
Regensburg, Alter Kommarkt 7.

rėti galvoje kūdikis, kuriam daug apčiuopiamesnė jo priklausomybė nuo ji maitinančios motinos, (paskiau tėvo), neg nuo saulės audros bei jūros. Pirmykščiai įspūdžiai, kuriuos kūdikis gauna iš tėvų, duoda pakankamą pagrindą išsidirbti jo sąmonėje aukšįiausios būtybės sąvokai ir įteigia jam baimingos pagarbos jausmą, duodantį pagrindą išsidirbti religiniam santykiui. ,Vaikas iki tam tikro amžiaus visai nekreipia dėmesio net į pačius stambiuosius gamtos prajovus. Saulė jam ne daugiau nuostabi, kaip paprasta lempa, ir perkūnija-ne daugiau, kaip griūvančios malkų stirtos. Jei mūsų akivaizdoje trejų metų kūdikis imtų domėtis dangaus kūnų judėjimu, tai mums pasidarytų > nejauku.V. Kūdikiui, pradedančiam kurti savo sąmonėje sąvokas, Dievo -sąvoka įsikūnija motinos asmenyje. Bet kūdikis, bręsdamas protu, pastebi, kad jo tėvas galingesnis ir už jo motiną, kuri pasiduoda tėvo globai. Tada kūdikiui tėvas tampa apvaizda.Pirminėje žmonių bendruomenėje, kuri nedaug tebuvo prašokusi kūdikystės amžių, tėvų kulto garbinimas buvo natūralus reiškinys. Jis ypač išsiryškindavo, kai vaikai išaugdavo, o tėvai išmirdavo. Mirusių tėvų ir senelių garbinimas neginčijamai užima pirmaujančią vietą išsiplėtojime religinių — dorovinių ir visuomeninių santykių žmonijoje. Štai, kinų tauta ir iki šios gyvena mirusių tėvų ir senelių bei prosenelių kultu, kuriuo paremta jų socialinė, valstybinė ir šeimos santvarka.Berods, vaikų santykis su gyvais tėvais, nors ir sudaro pirminį pagrindą religijai, tačiau negali išlaikyti grynai religinio pobūdžio, nes tam kliudo kasdieninis ju artumas ir gyvenimo smulkmenos.Taigi ne baimė, bei mirtis davė žmonijai pirmykščius dievus. Mat, kūdikio priklausomybės jausmas nuo tėvų pareina prie senelių, kada kūdikis patiria, kad ir jo tėvai, nuo ku. rių jis priklauso, yra dar didesnėje priklausomybėje nuo mirusių senelių, prosenelių, kurių galios nębevaržo 

kūniško gyvenimo sąlygos, Ir jie tada tiesiog stebuklus daro.Pripažinimas aukštesnės už save būtybės yra būtinas kiekvienam protingam ir dorovingam žmogui. Tik statomas klausimas: ar tat, nuo ko aš priklausau, turi prasmę? Jei neturi prasmės, tat reiškia, jog ir mano buvimas neturi jokios prasmės, ir todėl, netenka kalbėti apie, bet kokius protingus ir dorovingus principus ir tikslus. Gėrio galima siekti tik tada, kada tikima juo, jo objektyviu buvimu pasaulyje, tikima Dievo Apvaizda. Religinė dorovė, kaip ir dorovė iš viso, nėra patvirtinimas viso esamo, bet reikalavimas vieno būtino, būtent: kiekvienas žmogus, kaip protinga būtybė, turi pripažinti, kad pasaulio buvimas ir jo paties buvimas turi prasmę, todėl ir priklauso nuo aukščiausiojo proto (Logos), o ■ tat pripažindamas, žmogus turi save statyti į sūniška padėtį santykyje su aukščiausiu viso gyvenimo pradu.
Išvežto artojo malda

Balys Augustinavičius

Atplėšė nuo arklo pūslėtas rankas 
Ir kaip jauną uosį rovė su šaknim. 
Akys melsvą dangų, žydinčias lankas 
Gėrė ir apsvaigo gelenčia širdim.

Lėkė plieno žirgas juodas ir rūstus 
Troško alpo, mirė žmonės pakeliui. 
O lavonus kasė žemėn be karstų, 
Po pušim žaliąja baltu berželiu.

Nėr plačiojoj stepėj nė žalios žolės — 
Vien tik išbarstyta kaulų ir raudų — 
Ar tėvynėj broliai mus atjaust galės. 
Kaip nedalioj vergo vienišiems graudu?

Vieno tik maldauju, vieno tik prašau: 
Dieve Visagali, išklausyk manęs. 
Svetimoj žemelėj aš rankas grąžau- 
Ir matau kas naktį tėviškę sapne.

Aš regiu — tėvynėj geras derlius bus —. 
Sodai vaisiais lūžta, duona ant laukų. > 
Viešpatie, nejaugi vėliai reik nubust —: 
Ašaras nuo veido srūvančias braukiu .<

Nieko aš nenoriu, nieko taip 
brangaus -<

Tik sklypelio žemės tėviškės savos. 
Dar išvyst kraštelį, mėlyno dangaus 
Ir išgirst dainelę graudžią Lietuvos.

Ir per ledo tundras užsnigtais miškais 
Tu pajusk, Tėvyne, tremtinio skausmus. 
Tik kažin, o Dieve, ar diena ateis. 
Kai širdis išvargus grįš vėl-į namus?,
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Fatimos paslaptis ir pasaulio istorinė misija. Vertė Vytautas Staugaitis

3
Trečiasis pasirodymas.

Penktadienis, 1917 m. liepos 13 d.
Kadangi Fatimon l šv. Antano šven

tę sukeliavo daug žmonių, tai šį 
karte) žinia apie antgamtinį pasirody
mą tuoj paplito už kaimo ir buvo 
išnešiota po visą apylinkę. Fatimoje 
apie tai tik ir te kalbėjo. Pora žmo
nių, kurie mažuosius regėtojus ar
čiau pažinojo ir neabejojo jų teisin
gumų, pasirodymų tikrumų tikėjo. 
Daugumas betgi į viską žiūrėjo skep
tiškai arba buvo net priešingai nu
sistatę. Tarp tokių buvo ir kunigija, 
ypač Fatimos klebonas Emanuelis 
Marques Ferreira. Tiesa, jis ėmėsi vi. 
sų priemonių tiksliai sekti įvykių 
raidai, tačiau, iš kitos pusės, neslė
pė, kad, jo įsitikinimu, visa ta isto
rija nuo pradžios iki galo yra išlauž
ta iš piršto.

O jeigu tai būtų velnias?

Tuo tarpų mažųjų regėtojų tėvus 
vis ėmė graužti didesnis rūpestis. 
Ponas Marto buvo, tiesa, įsitikinęs, 
kad jo vaikai yra atviri, tačiau pats 
save klausė, ar jo mažyčiai nėra' ta
pę kokio apgavimo aukomis.

Vieną dieną motina jiems tarė:
— Žiūrėkite, vieną kartą ir aš ne

teksiu kantrybes, jeigu, jūs žmones 
dar ilgiau kvaišiais laikysite. Dėl 
jūsų dabar visi bėga į Cova da 
Iriją.

Tačiau vaikai gynėsi:
‘ — Mes nieko neverčiame ten eiti: 
kas nori-eina, kas nenori — neina. 
Bet kas nenori tikėti, susilauks Die
vo bausmės. Tave, mama, Dievas 
taip pat nubaus, jeigu tu netikėsi.

Tuomet moteris nutilo, ir audra 
laikinai buvo nuraminta.

Tačiau Lucijos motina nesidavė 
taip lengvai nuginkluojama. Ji buvo 
įsitikinusi, kad duktė yra melagė 
kuri apgaudinėja visą pasaulį, to
dėl barė ir mušė mergaitę kiekvieną 
proga.. Galų gale net klebonas rado 
reikalinga įpykusiai moteriai patarti, 
kad susivaldytų.

Vieną dieną ponia Santos buvo 
pakviesta sateiti į kleboniją su duk
terimi. Lucija apie tai rašo: „Mano 

motina jautė palengvėjimą, nes vis 
tikėjosi, kad klebonas norįs pats pa
siimti už šį įvykį visą atsakingumą. 
Ji man sakė: „Rytoj anksti eisime 
šv. Mišių, o po to tu užsuksi dar pas 
kleboną. Lai jis tave nubaus — ir 
lai daro su tavim, ką nori. Jeigu jis 
tave privers prisipažinti, kad tu me
lavai, tuomet aš būsiu patenkinta".

Mano seserys visiškai sutiko su 
motina ir nesiliovė grąsinusios ir 
bauginusios dėl to, kas manęs laukia 
pas kleboną . . . Apie tai aš papasa
kojau Jacintai su Pranciškum, ir jie 
atsakė:

— Mes einame taip pat pas Jį: 
klebonas pranešė motinai, kad ji 
turinti mus pas jį nuvesti, bet ji nie
ko mums apie tai nesakė, kad tas no
rėtų mus bausti. Kas tokio, jeigu 
mums ir įkirs?! Mes tai mielai iškę- 
sime, nes mylime Dievą, ir paauko
sime už nusidėjėlius. —“

„Rytojaus dieną — rašo toliau Lu
cija, — išėjau aš su motina pas kle
boną; pakeliui motina su manim vi
siškai nekalbėjo. Per šv. Mišias aš 
paaukojau savo rūpestį Dievui . . . 
Kai mes paskum pradėjome lipti kle
bonijos laiptais, motina man tarė:

— Dabar liaukis mane kankinusi. 
Prisipažink klebonui, kad melavai, 
idant jis galėtų ateinantį sekmadienį 
tat žmonėms išaiškinti; tuo būdu ta 
visa istorija nors kartą pasibaigs. 
Negirdėtas dalykas, kad visi bėga 
į Cova da Iriją melstis prie ąžuolo.

Ir pradėjo belstis į duris. Visai 
priešingai tam. ką man buvo išpra
našavusios sesers ir motina, kunigas 
mane priėmė maloniai ir visai ra
miai mane paklausė apie įvykį. Pas
kum baigė:

— Man neatrodo, kad dalykas būtų 
dangaus siųstas. Kai Dievas apsireiš. 
kia sieloms, tai paprastai viską įsa
ko išpasakoti nuodėmklausiui arba 
klebonui, gi ši mergaitė, priešingai, 
tyli. Galimas daiktas, kad ja apgau
dinėja velnias. Na, ateitis parodys, 
kur tiesa.

Vienas Dievas težino, kiek siel
varto atnešė man šie žodžiai" prisi
pažįsta Lucija.

„Aš pradėjau abejoti, ar tie apsi
reiškimai nėra velnio padaras ir ar 

jis nenori mane pražudyti. Aš pasi- ' 
sakiau abejones savo giminaičiams, 
bet Jacintą atkirto:

— Ne, tai nėra velnias. Tai ne jo 
darbas. Velnias juk yra biaurus ir 
yra pragare. O Ponia buvo tokia gra
ži, ir mes matėme ją į dangų ky
lant. ...

Viešpats pasinaudojo šitais žo
džiais, kad išsklaidytų mano abejo
nes".

Bet po mėnesio, per kurį ji turėjo 
tiek daug visko iškęsti dėl artimųjų 
neišmanymo, mergaitę iš naujo apė
mė baimė, ir ji nutarė daugiau nei
ti į Cova da Iriją. Ji neteko bet ko
kio noro aukotis ir marintis — pra
dėjo net abejoti, ar ne geriau būtų 
paaiškinus, kad ji anksčiau melavu
si; tokiu būdu ją galų gale bent pa
liktų ramybėje. Tačiau giminaičiai 
ją atkalbinėjo:

— Tu negali taip darytil Argi ta 
nematai, kad taip darydama meluo
tum — o meluoti juk yra nuodėmėj

Šitoje baisioje padėtyje .dar vie
nas sapnas padidino jos sielos sumi
šimą. „Aš mačiau velnią, kuris pasi
tyčiodamas juokėsi, kad mane apga 
vo, ir norėjo mane į pragarą pusi- 
tempti. Jis jau Jauvo mane sugrie
bęs savo nagais — tada aš taip gar
siai surikau, prašydama Madonos 
pagalbos, jog pabudo motina ir su
sirūpinusi klausė, kas man yra. Aš 
neatsimenu, ką jai atsakiau, tačiau 
žinau labai gerai, kad visą naktį ne
galėjau daugiau sumerkti akių nes 
iš siaubo buvau tarsi suparaližuota"-

Tas siaubas dabar ją visiškai ap
valdė. Vienas, kas jai palengvėjimo 
teikė, tai buvo vienatvė. Dažnai ji 
susirasdavo slaptą kampelį, kad te-- 
nai niekieno netrukdoma galėtų į 
valias išsiverkti. Net giminaičių drau
gystė pasidarė jai kokti. Dažnai ji 
nuo jų visai pasislėpdavo ir neat
sakydavo jų šaukiama.

Liepos 12 dienos vakare kaime jau 
susirinko didelė minia žmonių, kurie 
rytojaus dieną norėjo Išvysti „ste
buklą". Tuomet Lucija pasakė savo 
draugams, kad ji rytdieną nenorinti 
su Jais eiti į Cova da Iriją.
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— Bet mes eisime, — atsakė abu 
mažieji. — Ponia mums taip liepė.

— Galų gale ką gi aš su ja kal
bėsiu? — galvojo Jacintą ir pra
pliupo verkti.

'— Ko tu verki?
— O to, kad tu nenori su mumis 

eiti.
— Ne, aš neinu. Ir jeigu Ponia 

mane klaustų, pasakykite jai tiktai, 
kad aš neatėjau, kadangi bijau, kad 
tai nebūtų velnias.

I ji nubėgo, pasislėpti, nes daug 
žmonių norėjo ją matyti.

Tačiau kai • y tojaus dieną atėjo va
landa, kada ji turėjo išeiti, ji staiga 
pasijuto verčiama eiti nežmoniškos 
Jėgos, kuriai negalėjo pasipriešinti. 
Tada ji susiieškojo savo draugus. 
Abu mažuosius rado savo kampelyje 
beklūpančius ant kelių, beverkian
čius ' ir besimeldžiančius.

— Kaip tai jūs neišėjote? Juk jau 
pats laikas.

— Be tavęs mes nedrįstame eiti.
' — Aš gi einu su jumis.

Taip visi trys vaikai .išėjo. Prie 
y Cova da Irijos jau tiek daug žmonių 
-buvo susirinkę, jog tik vargais nega.
lais jie galėjo pasiekti ąžuolą. Jų lie
pos 13-ją dieną buvo ten daugiau 
kaip 2000 susirinkę, kitų tikrinimu 
— 4000 ar 5000.

Naujas dialogas su dangumi.
Kaip ir praeitų virijų metu,taip ir tą 

liepos 13—ją buvo lygiai vidurdie
nis1). kai vėl pasirodė Ponia. Ta
čiau šį, kartą Lucija buvo per daug 
pasidavusi savo pastarųjų mėnesiu 
kančioms, kad būtų įstengusi pati 
save nugalėti ir prakalbinti Viešnią. 
Ji tik tylėdama žiūrėjo į ją.

Tačiau tat atrodė ne pagal Jacin
tos skonį. ,

. Bet, Lucija, kalbėk gi, — šnibžte
lėjo ta savo draugei. — Argi tu ne
matai, kad Ponia jau čia pat yra ir 

. nori su tavimi kalbėti?
Tuomet Lucija susigriebė:
Ko jūs iš manęs norite?

■ Ponia vėl prašė, kad ji kito mene
sio 13—ją dieną vėl čia ateitų ir 
kasdien Madonos garbei kalbėtų ro
žančių, idant galėtų išprašyti greitą 
karo pabaiga, nes taip ji tikrino, tik 
Madona galinti jiems ateiti pagal
bon.

Lucija prašė Ponia „Pasakyti savo 
vardą ir padaryti stebuklą, kad 
visi pasirodymais tikėtu".

Šisai prašymas atidengia mums 
sielos būseną mažbsios regėtojos, ir 
dar daugiau — pačios tautos. Ste
buklas padarytų galą visokiems 

' prieštaravimams, o tuo pačiu pasi
baigtų jos kančios. Vargšai vaikail 
Audra buvo dar tik ką prasidėjusi, o

*) Pasirodymai įvykdavo pagal tuo. 
laikinį partugalų laiką pusė antros 
po pietų: tai atitiko tikrą astronominį 
vidurdienį.

r atsitiks tą dieną, kada bus pučiamas didysis 
trimitas, tada visi, kurie buvo pražuvę Asirijos žemėse, 
ir tie, kurie pabėgo J Egiptą, grįš namon ir garbins 
Viešpatį ant švento Jo kalno Jeruzalėje.

Izaiįas 27, 13.

savo kryžių, kuris jų laukė, jie vos 
teišvydo.v

Buvo panašiai, kaip kad Liurde, kur 
Bernadeta prašė Švenčiausią Panelę, 
kad ta leistų pražįsti prie jos kojų 
rožių krūmui, tačiau Marija į tai tik 
šypsena teatsakė.

Į Lucijos prašymą Pasirodžiuosioji 
pastebėjo, kad tik teateitų jie čia vi
sus mėnesius: spalio mėnesį — ji pa. 
sisakys kas esanti ir padarys didelį 
stebuklą, kad visi tikėtų.

Lucija turėjo dar daugiau prašymų: 
ar Ponia nesutiktų pagydyti vieną 
vargša luošą, atversti vieną šeimą Fa- 
timoje ir vieną ligonį greitai į dangų 
pasiimti.

Tačiau atsakymas suskambo toks: 
luošojo jinai nepagydysianti ir neišva
duosianti iš jo neturto, verčiau jis 
kiekvieną dieną su visa šeima tekalba 
rožančių’). Ligoniui nėra skubu, ir ji 
geriau žino, kada reiktų jį pasiimti; 
kiti prašomos malonės gausia atei
nančiais metais tačiau turi kalbėti ro
žančių.

Nusižeminusi Lucija prisipažįsta: 
„Kadangi mano uolumas buvo visiškai 
atšalęs, tad ji mus ragino iš naujo: 
— aukokitės už nusidėjėlius ir saky
kite dažnai, ypač kai auką darote: o 
Jėzau, iš meilės Tau ir už atsivertimą 
nusidėjėlių, kaip atpildą už užgaulio
jimus, daromus nesuteptąją! Marijos 
Širdžiai".

Staiga aplink stovintieji išgirdo, 
kaip Lucija skausmingai sušuko, b jos 
bruožus aptemdė gilus liūdesys. Ga
lop ji paklausė:

— Ar nieko daugiau nenorite iš 
manęs?

— Ne, aš nieko daugiau nenoriu.
— Aš taip pat
Lucija pasakojo, kad po šios vizi

jos dingusi iš jos sielos visa tamsa, 
ir jai vėl grįžo visiška sielos ramybė.

Kai Pasirodžiusioj! pranyko ir re
gėtojai pabudo iš savo ekstazės, žmo
nės skubėjo prie jų ir apibėrė.juos 
klausimais. Ponas Marto, bijodamasis, 
kad mažosios Jacintos nesuspaustų, 
paėmė ją ant rankų ir taip nešė na
mo, sunkiai skirdamas sau per minią 
kelią.

’) Luošasis yra sūnus mirusio Ma- 
nuelio Carreiros ,ir jo žmonos Mari
jos Rasario Carreiros. Dabar jis yra 
minimosios šventovės zakrisitijonas, 
ir jį žmonės vadina „Madonos zakri
stijonu"; jo motina taip pat ten rado 
darbo. Jie gyvena kukliai, bet lai
mingai. ■»

Lucija tuo tarpu stengėsi patenkinti 
žmonių smalsumą tiek, kiek galėjo.

— Ko tu pasidarei tokia liūdna?
— Tai yra paslaptis. x
— Ar kas gero, ar blogo?
— Tai liečia mūsų trijų išganymą.
— O tautai?
— Kai kuriems bus gerai, kėi ku

riems blogai.
Iš tikrųjų, šitame pasirodyme Dievo 

Motina patikėjo vaikams vieną pas
laptį, bet įsakmiai uždraudė apie ją 
kalbėti. Mažieji visai nenujautė, ko
kius didelius bandymus jie dar turės 
ištverti, tačiau Dieviškoji Apvaizda 
jiems turėjo savo tikslus.

Antroji paslaptis
Po 25 metų kompetentingos bažny

tinės įtsaigos tarė atėjus tinkamam 
momentui atidenti sielų išganymui 
paslaptį — jeigu ne visą, tai bent di
desnę jos dalį. Tokiu būdu ir nes da
bar galime apie tai kalbėti.

„Klausydama Dangaus ir su Jo lei
dimu", Lucija parašė štai ką:

„Paslaptis susidėjo iš trijų įvairių 
dalykų, kurie tačiau buvo tarp savęs 
tampriai susiję: du iš jų aš dabar iš
dėstysiu, tuo tarpu trečiasis dar turi 
likti neatidengtas". t

Pirmasis — pragaro vizija
„Dievo Motina, ištarusi paskutinius 

žodžius, apie kuriuos aš minėjau, at
skleidė rankas, panašiai, kaip darė per 
paskutinius, du mėnesius. Iš ten čiūž
telėjęs spindulių pluoštas, atrodė, iš
siveržė į žemę, ir mes išvydome tar
tum didelę ugnies jūrą, kurioje sken. 
dėjo juodos, sudegusios būtybės, vel
niai ir sielos žmogaus pavidalo, ku
rios atrodė kaip bemaž kone perma
tomi, žėruoją angliai. Liepsnose jos 
skriejo aukštyn ir vėl krito • iš visų 
pusių žemyn, kaip žiežirbos didelio 
gaisro metu, tiesa, be svorio, betgi 
nekabodamos; bet tos visos būtybės 
taip baisiai dejavo, šaukė skaus mo 
ir nevilties kupinais balsais, jog mes 
iš siaubo ir baimės pradėjome dre
bėti, kaip epušės lapai. Matyti, šio 

' reginio metu aš skausmingai šūkte
rėjau — apie tai paskiau ir žmonės 
kalbėjo. Velniai atrodė baisūs ir bu
vo panašūs į šlykščius nematytus 
žvėris, tačiau buvo permatomi, kaip 
žėruoją angliai.

Šitas reginys truko tiktai vieną aki
mirką; ir męs turime _mūsų gerajai 
dangiškajai Motinai dėkoti, kad ji 
mums prieš tai pažadėjo dangų, šiaip, 
aš manau, mes būteme mirę iš siaubo 
ir pasibaisėjimo".

b. d.
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PAREIGOS DIEVO ŽODŽIUI
(Mintys IV vasariao savaitei).

Tėvai myli savo vaikus ir nori 
jiems gero. Tąjam tikslui nešykšti jie 
Jiems savo žodžio, atsieit, Įvairiausių 
pamokymų, nurodymų, patarimų, Įspė
jimų, pabarimų. Aišku, kad vaikai 
turi šiojo žodžio klausyti ir laikytis. 
To reikalauja jų pačių gerovė.

Dievo santykiai su žmonėlnis yra 
panašūs Į tėvų su vaikais. Juk jis vi
sus sukūrė ir myli visus kaip tikras 
tėvas.. Vien gero jiems tegeisdamas, 
taria ir jis jiems savo žodįj Tasai žo. 
dis reiškiasi trejopu būdu: sąžinės 
balsu, šv. Raštu ir K. Bažnyčios 
mokslu. Savaime suprantama, jog yra 
tam tikrų pareigų šiojo žodžio atžvil
giu. Kadangi šio sekmadienio evange
lija kaip tik kalba apie Dievo žodžio 
klausymą, dera Į jas truputį žvilgte
rėti.

1. Sąžinė tai paties kūrėjo Įdiegtas 
J žmogaus prigimtį tam tikras suge
bėjimas atskirti, kas doroviniu atžvil
giu gera, kas pikta. Turi ją visi žmo
nes be jokio skirtumo lyties, amžiaus, 
kūno spalvos, tautybės ir tikybos. 
Pradeda ji veikti drauge su protu. 
Prieš kiekvieną veiksmą pasako jį ar 
jis doras, ar ne, darytinas, ar vengti
nas.' Turėdamas laisvė valią, žmogus 
gali jos klausyti, arba ne. Paklausius 
jos, jaučiama tam tikro pasitenkini
mo, malonumo,' gi pasielgus priešin
gai — nepasitenkinimo, priekaištų, 
graužimo. Bendrai imant, jos sprendi- 
maf yra teisingi, tik palyginti retai 
kuomet sprendžia ji klaidingai. Yra 
griežta pareiga jos visuomet klausyti, 
vadinasi, elgtis taip, kaip ji rodo: 
daryti gera, o pikto vengti. Dievas 
kiekvieną teis pagal josios balsą. Čia 
niekas negalės teisintis kokiu neži
nojimu.

2. Kitas Dievo ąodis yra šv. Raštas. 
Tai, galima sakyti, Dievo laiškas 
žmonėmš. Parašė jį šv. Dvasios Įk
vėpti asmens. Jis griežtąja, tikrąja 
prasme Dievo žodis, tuo tarpu gi kai 
sąžinės balsas tik platesniąją tolimes- 
niąja. Yra jame daug Dievo apreikš
tųjų tiesų, atsieit, tokių, kokias pats 
Dievas pranešė žmonėms, ir kokias

, žmonės patys savo jėgomis nebūtų 
galėją sužinoti. Jį reikia gerbti kaip 
šventą dalyką. Tačiau skaityti jį nėra 
griežtos pareigos. Tai del to, kad tą
sias tiesas, kurios jame išreikštos, 
galima iš kur kitur sužinoti, būtent, iš 
K. Bažnyčios mokslo. Bet labai nau
dinga jį skaityti, ypač Naująjį Testa
mentą. Tiktai reikia čia dviejų sąly
gų. Viena, šv. Rašto leidinys turi būti 
katalikų vyskupo patvirtintas, nes tik 
tuomet, tegalima būti tikram, kad jis 
nesugadintas. Jeigu jau apaštalas šv. 
Petras skundėsi, kad atsiranda ašme
nų, kurie savaip iškreipia šv. Rašto 
žodžius, tai juo labiau tai atsitinka 
mūsų laikais. Vien vyskupo patvirti

nimas laiduoja, kad tekstas teisingas. 
Antra, reikia, kad būtų jame bent 
trumpi paaiškinimai. Juk parašytas jis 
prieš keletą-tūkstančius metų, kai bu
vo visai kitokios gyvenimo apystovos 
ir sąlygos negu dabar. Be to, yra ja
me daug labai gilių minčių bei sun
kiai suvokiamų žodžių ir posakių. 
Tad be atitinkamo žinovų paaiškini
mo galima kai ką ne taip, kaip rei
kiant, suprasti ir iš skaitymo turėti 
pe naudos, bet žalos. Juk dera neuž
miršti, jog kaip tikėjimo ir dorovės 
didvyriai, remdamiesi šventuoju Raš
tu, pasiekė aukščiausio tobulybės 
laipsnio, taip įvairūs klaidatikiai 
rėmė juoju savo nukrypimus nuo 
tiesos.

3. Trečia, Dievo žodį sudaro K. Baž
nyčios skelbiamasis mokslas. V. Jė
zus įsteigė K. Bažnyčią tęsti tąjam 
darbui, kurį pats dirbo viešajame sa
vo gyvenime. Prieš žengdamas į dan
gų, tarė jis apaštalams: —Eidami i 
visą pasaulį, skelbkite evangeliją vi
sam sutvėrimui. Kas įtikės ir pasi
krikštys, bus išganytas, kas netikės, 
bus pasmerktas — (Mork. 16,15). Va. 
dinasi, yra griežta pareiga K. Bažny
čios mokslą pažinti, priimti ir jo lai
kytis. Kas to nepadarytų, negali pa
siekti amžinosios laimės, nes kito ke
lio Į ją nėra, kaip vien tas, kurį nu
rodė Jėzus. Skelbia Bažnyčia savo

cAjvjiijjj.
Paul

Paul Claudel šiandien yra žy
miausiais prancūzų kat. rašytojas. 
Jis yra autorius draminių kūrinių 
.Apreiškimas", .Silkinis batelis", 
dabar Miinchene rodomo .Paže
mintojo tėvo" ir kt.

Animus ir anima, atsieit, dvasios ir 
sielos santuokoje, kaip atrodo, ne 
viskas yra taip, kaip kad turėtų būti 
arba būtų galima pageidauti. Geri 
laikai jau seniai praėio, ir medaus 
mėnuo pasibaigė, kada anima turėjo 
teisę į valias iš visos širdies šnekėti; 
o animus jos susižąyėięs klausėsi. Juk 
ar galų gale neatsinešė anima kraičio 
ir nepalaikė tuo būdu viso šeimos 
namų ūkio? Tačiau animus neilgai 
leidosi į tokią žemesnę vietą nustu
miamas; jis veikiai parodė savo tik
rąjį charakterį, visą savo tuštumą ir 
pedantišką valdovingumą. Anima yra 
tokia paprastutė ir neišmokslinta, jai 

mokslų {vairiais būdais: mokant vai
kus katekizmo, dėstant tikybą mo
kyklose, sakant bažnyčiose pamokslų,
leidžiant religinio turinio raštų. Kiek
vienas jos narys turi pažinti Jos
mokslą pagal savo išsilavinimą. Ma
žiau išsilavinusieji gali pasitenkinti 
katekizmu, ar mokykloje gautomis 
žiniomis, bet iš labiau išsilavinusiųjų 
reikalaujama platesnio bei gilesnio 
pažinimo. Be galo liūdna ir skaudu 
matyti inteligentų, kurie religiniuose 
dalykuose mažiau nusimano negu pa
prasčiausi kaimo žmoneliai. Kalti, 
žinoma, jie patys, kad turėdami švie
sesnį protą,, nežvelgia toliau ir giliau, 
ir tenkindamiesi tuo, kas laikina, kas 
palyginti vos mirksnį tesitęsia, nesi
rūpina savo tikruoju rytojum — am
žinuoju likimu. Kad palengvintų žmo
nėms pažinti savo mokslą, Bažnyčia 
įpareigojo kunigus sekmadieniais ir 
šventadieniais sakyti pamokslų. Be 
abejo, tikintieji taip pat turi tam 
tikrą pareigą jų klausyti. Kas be ati
tinkamai svarbios priežasties to ne- 
pųdarytų būtų ne be kaltės.

Tėvai ne visuomet reikalauja, ar 
net ir gali išreikalauti iš vaikų 
apyskaitos, kaip jie kldusė ir laikėsi 
jųjų žodžio. Ne taip yra su Dievu. 
Jam kiekvienas turės čia ko tiksliau
siai atsiskaityti. Ir niekas negali to
sios apyskaitos išvengti, nes vis. tiek 
kur kas bebūtų, ką bedarytų, galų 
gale turi stoti į Dievo teismą. Tad 
sveikas protas rodo, Jog reikia čia 
taip elgtis, kad galima būtų nusipel
nyti Jėzaus pagyrimą: —Palaiminti, 
kurie klauso ir laikosi Dievo žodžio— 
(Luk. 11,28).

U- (UUMUL
Claudel .

vargšelei niekad neteko lankyti 'ne. 
universiteto, nei jokios kitos mokyk
los, tuo tarpu animus yra nežmoniš
kai apsiskaitęs — tiesiog surijęs visą 
krūvą išminties knygų; kai jis pradėjo • 
švebeldžioti, turėjo gerklėje kalbos 
defektą, bet su laiku taip išsimiklino 
gražbylystėje, jog draugai sako, kad 
dabar niekas nemoka gražiau už jį 
šnekėti. Anima dabar negali pasakyti 
nė žodelio, jis, kaip sakoma, jai tie
siog traukte ištraukia kiekvieną žodį 
iš burnos, jis žino gėriau net už ją. 
pačią, ką ji nori pasakyti, ir su visa * 
galybe savo teorijų ir reminiscencijų 
taip viską išpučia ir padidina, jog 
vargšė prastuolė savęs tiesiog nebe
pažįsta.

Animus nėra ištikimas, bet tatai 
jam nė kiek nekliudo būti pavydžiam; 
nes iš tikro jis puikiai žino, kad animai 
priklauso visas turtas, jis pats yra 
niekas ir plikas, kaip tilvikas, tegy-
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vena tiktai iš to, ką toji iam duoda. 
Todėl įą nuolatos ir išnaudoja, visaip 
kankindamas ir visokiais būdais vilio
damas iš jos kišenės metalinius; ne 
kartą jis jai taip gnybtelia, jog ta iš 
skausmo turi net šaukti; jis iškrečia 
jai visokiausių išdaigų, mėgina ją 
visaip įžeidinėti, norėdamas pažiūrėti, 
ką ji sakys, o vakarais apie tai visa 
burna plempia draugams kavinėje. 
Tuo tarpu ji tylutėlė ir rami tūno 
namie, eina rūpestingai namų apy
voką ir taip viską išblizgina, jog net 
spindėte spindi, o tai padaryti nėra 
jau taip lengva — po tų visit vad. 
literatūrinių pobūvių, paliekančių 
namuose tabako ir kažkokį sudaužytų 
daiktų' skonį. Bet ir tie patys iš viso 
esti, palyginti, labai retai; iš tikro 
animus yta_įsipenė;ęs miestėnas, pra-_ 
tęs lig laiku viską ką norėdamas 
gauti; jam patinka, kad jam visados 
būtų pagal jo poną norą pristatomi 
nustatyti valgiai ir gėrimai. Bet 
paskum netikėtai įvyko nelauktas ir 
niekieno nesitikėtas dalykas.

Vieną dieną animus, nežinia, ar iš 
netyčių ne laiku parėjęs namo, ar po 

/ skanių pietų prigulęs valandėlei po
gulio, ar šiaip sau per daug įsigilinęs 
į savo darbą, išgirdo, kaip už uždarų 
durų tyliai, tyliai traukia dainą anima 
— nuostabią dainą, kurios jis nežinojo 
nei žodžių, nei gaidos — kažkokią 
svetimą ir nepaprastai nuostabią 
dainą. Nuo to laiko jis nedrąsiai 
mėgindavo ją visokiais būdais išju
dinti, kad ji vėl tą dainą užtrauktų; 
bet anima dėjosi tarytum to jo pra
šymo nesupratusi. Kai tiktai pastebi, 
kad j ią žiūri, taip ir užkerta žadą — 
ir ji nustoja dainavusi. Siela tyli, kai 
dvasia stebi. Tada animus sugalvojo 
griebtis gudrumo: jis pradėjo taip 
elgtis, tarytum nebūtų namie ir jos 
nepastebėtų. Jis eina į orą, garsiai 
kalba su savo draugais, švilpauja, 
žvangina visokiais žvanguliukais, 
kerta malkas, plepa visokius niekus. 
Pamažu, pamažu anima darosi vis 
drąsesnė, paskum apsidairo aplinkui, 

j ąr niekas į ją nežiūri ir nesiklauso, 
atsikvepia iš visos krūtinės ir, tar
damos! viena esanti, tyliai tyliai išeina 
ir savo dieviškam mylimajam atveria 
duris. Tačiau animus taip pat ne 

" kvailas: kaip sakoma, ir jis turi 
užpakalyje galvos akis.

Naujasis Gyvenimas 9 pst.

Prancūzijos episkopato 
ganytojinis laiškas

Prancūzijoje besirengiant paruošti 
naują konstituciją, tos šalies episko
patas laikė reikalinga tarti savo žodį. 
Jis tai padarė ne norėdamas kištis į 
grynai politinės technikos sritį, kuri 
yra parlamentinių institucijų daly
kas, taigi, ne Bažnyčios sritis, bet

IR NEDAINUOJA, TAS RPAŠ
TAS SAVO PAVASARIO JAU

• ' . -\ ' ' s. - ‘ - ■ .

YRA NETEVįS-
,KAHL>. FAULH/IBtPIJIQ22
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tam, kad pareikštų savo mintį ir su
formuluotų savo reikalavimus dėl at
garsių, kurių institucijos gali turėti 
moraliniam ir religiniam sielų gyve
nimui, ir kad primintų esminguosius 
katalikiškosios doktrinos principus 
dėl žmogaus asmens, šeimos ir visuo
menės.

Žmogaus asmuo. Priminęs dvi di
džiąsias klaidas — liberalinį indivi
dualizmą ir totalitarizmą, kurie turi 
būti atmesti, episkopatas nusako 
žmogaus asmens teises. Tai teisė gy
venti, pasirinkti gyvenimo padėtį, 
teisė vesti, dirbti, gauti teisingą atly
ginimą turėti privačią nuosybę, teise 
į juridinį saugumą, piliečio teisė į 
demokratinį režimą teisė privačiai ir 
viešai garbinti Dievą.

Seimą. Tėvynė bus atnaujinta per 
šeimos atnaujinimą, kurios teisės yra 
pirmesnės kaip valstybės. Šeima, bū 
dama Dievo sukurta natūralinė ben
druomenė, privado būti visų žmo
niškųjų dorybių mokykla. Bet, turė
dama pareigų, ji taip pat turi ir tei
sių: teisę į pastovumą, į našuma, ir 
vieningumą, į jos auklėjamosios mi
sijos gerbimą, į jos sveikatos apsau
gą, į saugumą, į paskirstymo teisin
gumą, į savo gyvybinę erdvę. Ji turi 
teisę įsiamžinti, būti pripažinta kaip 
juridinė institucija, būti gerbiama savo 
vertybėje ir laisvai vykditi savo už
davinius, kurie ją riša su Dievu.

Civilinė bendruomenė: valstybė. 
Pastovus šeimų apjungimas f valstybę 
negali normaliai ir naudingai egzistuo
ti be išorio autoriteto, „kuris kiek- 

, vieną savo narį veiksmingai stūmėtų 
j bendrąjį tikslą".

Valstybės laiciškumas. Jeigu šiais 
žodžiais norima proklamuoti aukščiau, 
siąjį valstybės autoritetą jo žemiško
sios tvarkos srityje; jeigu tuo nori
ma pabrėžti valstybės teisę vienai 
valdyti politinę, teisinę, administra
cinę, fiskalinę, karinę žemiškosios vi.

D AC
Kun. Vytautas Pikturna3

Vieną 1942 metų šeštadienio va
karą skubėjau iš darbo į bloką, kad 
suskubčiau nusiskusti ir pirtin nu
bėgti. Įšokęs prausyklom norėjau, 
nusiplauti batus. Bet čia išvydau 
baisų vaizdą: bloko viršininkas su 
ketvirtojo kambario seniūnu mušė 
vieną kunigą. Nežinau, už kokius 
niekus jis čia buvo baudžiamas. Ma
čiau tik, kad jo paakiai buvo jau 
patinę ir pamėlynavę, o iš nosies 
bėgo kraujas . . . Vyresnysis su 
kambario, seniūnu laikė ji už rankų 
ir, parsisętę ant prausyklos grindų, 
laikė jo gMvą įkišė į kojoms plauti 
baseino vandenį, kol iš vandens pra
dėjo kilti dūstančio žmogaus oro 
burbulai. Tada ištraukė jo galvą, lei- 

suomenės administraciją ir, aplamai, 
visa, kas liečia politinę ir ūkinę tech
niką, „mes aiškiai pareiškiame, kad 
toji doktrina visiškai atitinka Bažny
čios uos. tuną. Kita vertus, jeigu, kle
rikalizmas yra dvasininkų kišimasis 
į valstybės politikos sritį arba dvasi, 
nės benuruoinenės tendencija panau
doti viešąsias galias savo vyravimo 
norams patenkinti, mes viešai pa
reiškiame, jog mes smerkiame kleri
kalizmą kaip priešingą autentiškajai 
Bažnyčios doktrinai."

„Valstybės laiciškumas" taip pat 
gali būti suprastas, jog šalyje, kur 
yra visokių tikėjimų, valstybė priva
lo leisti kiekvienam piliečiui laisvai 
praktikuoti savo religiją.

Priešingai, jeigu, valstybės laicišku
mas yra filosofinė doktrina, apimanti 
visą materialistinę ir ateistinę žmo
gaus ir visuomenės gyvenimo kon
cepciją, jeigu tais žodžiais norima nu. 
sakyti politinio valdymo sistemą, kuri 
šią koncepciją primeta valdininkams 
ligi jų privatinio gyvenimo, valstybi
nėms mokykloms, visai tautai, „mes 
visomis jėgomis stojame prieš šią 
doktriną, mes ją smerkiame tikrosios 
valstybės paskirties- ir Bažnyčios mi
sijos vardu".

Pagaliau, jeigu „valstybės laicišku
mas" reiškia valstybės norą nepasi
duoti jokiai aukštesniajai moraliai ir 
tik savo interesą tepripažinti kaip sa
vo veikimo taisyklę, „mes pabrėžia
me, jog toji tezė yra didžiai pavojin
ga (ji pateisina visus despotizmo išsi. 
šokimus), atžagareiviška (ji veda at
gal į pagonišką valstybės koncepci
ją) ir klaidinga (nės niekas negali 
vyrauti moralei ir teisei)."

Baigdamas, prancūzų episkopatas 
pareiškia, jog jo išdėstytoji progra
ma nėra taikoma vien katalikams: ji 
teikiama visiems, kurie nori visomis 
jėgomis dirbti tėvynės prikėlimo dar
bą. „Epo q u e", 1945. XII. 5.

HAU
do bent kiek atsikvėpti, po to vėl 
nardino. Taip tą vargšą kankino, kol 
jis visai nusilpo. Vos pusgyvį paliko 
jį prausyklos pasieny tysoti. Vos 
girdimu balsu prašė vargšas kolegą: 
„Broliai, duokit man nuodėmių at
leidimą, nes aš jau greit mirsiu" . .

Tai buvo kasdieniniai stovyklos 
gyvenimo vaizdai. Kiek kartų įsigėrę 
SS nakties metu prikeldavo iš miego 
nuo darbo nuvargusius žmones ir iš
varydavo juos tik su baltiniais lau
kan. kur, nepaisant purvo ar šal
čio, liepdavo kristi ant žemės, vėl 
keltis ir vėl kristi. Negana tol Lai
piojo po sugulusių kalinių nugaras 
ir apipildavo juos vąndeniu. Žino
ma. kad daugybė žmonių po tokių 

numerių mirdavo nuo peršalimo, 
plaučių uždegimo ir kitokių ligų.

Dachau stovyklos lenkai kunigai 
(o su jais ir mes, lietuviai) turėjo 
savo „didžiąją savaitę". Tai buvo 
1942 metais. Verbų šeštadienį, grįžę 
iš darbo, skubėjom į bloką. Bet čia 
mūsų nieks neįleido, o visus kuni
gus suvarė į 17-jo bloko kiemą, kur 
tuoj pat liepė visiems iki nuogumo 
išsirengti. Tada peržiūrėjo visų mu
sų drabužius, kišenes, visus lopus 
iščiupinėjo, kojines iškratė. Dar dau
giau: kiekvienas turėjo prieš lagerio 
vyresnįjį pasilenkti ir visus savo 
kūno užkampius parodyti. Keistai 
Supratome, kad pas mus kažko ieš
ko. tik nežinojom ko. Po tų ceremo
nijų leido eiti į baraką. O čia. Die
vulėliau brangus, tikras jomarkas: 
spintos išverstos, viskas išmėtyta, 
miegamajam visų lovos sujauktos, 
šiaudiniai išdraikyti. Žodžiu, didži
ausia . revoliucija. Dėl ko visa tai? 
Paaiškėjo, kad vieno kunigo' akinių 
makštyje rado kelis dolerius. Manė, 
kad ir kiti laiko "pinigus, todėl visus 
iškratė, išvertė spintas, sujaukė lo
vas. Tik pas vieną terado, o nubau
dė visus; nuo Verbų sekmadienio 
iki antrosios Velykų dienos stovy
klos aikštėje turėjom kasdien baus
mės pratimus atlikinėti. Tuo metu 
oras buvo labai biaurus, kasdien li
jo, pūtė žvarbus vėjas. Komanduo
jantieji „kapai" kas dvi valandas 
pasikeisdavo, o mes turėjom nuo 
ryto iki vakaro lakstyti po aikštę, 
šokinėti „varliuke", žygiuoti su dai
na. Pietų metu kasdien rasdavome 
visas spintas išraustas, lovas išar
dytas. Turėjome ko greičiausiai vis
ką sutvarkyti taip, kad nieks ma
žiausio priekaišto negalėtų padary
ti. Pietums likdavo daugiausia 10— 
15 minučių. Reikėjo ko greičiausiai 
skubėti, nes dar reikėjo dubenėlį 
švariai išplauti, išblizginti ir vėl 
aikštėn lėkti. Vakare vėl rasdavom 
viską sujauktą, vėl reikdavo viską 
sutvarkyti, vėl lovas gražiai pakloti 
ir tik tada tegaudavome vakarienę, 
po kurios galėdavome eiti gulti. Ir 
taip truko per ištisą Didžiąją Savai
tę, Velykų pirmąją ir antrąją die
ną. Daug kas iš nuovargio sukris
davo aikštėje, negalėdavo bėgioti. 
Toks buvo mušamas ir spardomas. 
Susirgusių ligoninėn nepriimdavo. 
Kasdien po vieną mirė ten pat aik
štėje; mirusius būdavo už kojų nuvel- 
kamas i mirusiųjų kamerą. O kiek 
visokių negalavimų gavo tų dienų 
„mankštas" pergyvenusieji?!

Iš tikrųjų tai buvo Didžioji Sa
vaitė.

SS-ai turėjo visokiausių būdų sa
vo aukoms kankinti. Blokfiureriai 1 
blokus ateidavo kasdien po kelioliką 
kartų, kuriems įėjus, kambario se
niūnas surikdavo: „Achtung“. Tada
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1946 m. vasario 15d. Naujasis Gyvenimas lipsi.vis! turėdavo šokti ant kojų ir stovėti ko ramiausiai. Dažnai tada SS- as sukomanduodavo: „Gulk! Keik! Gulk! Kelk!" Ir reikdavo kristi ant žemės, neieškant laisvos vietos, o griūti, kaip stulpui, kur papuolė. Griūdavom tada viens ant kito, kad tik greičiau, kad tik daugiau prie žemės prisispaustume, kad tik su SS batu kur nors negautume. Bet dažnai ir tokių dalykų ^per maža būdavo.Sukomanduodavo ir taip: „Ant stalų! Marš, marš!“ „Ant spintų! Marš, marš!" Reikdavo tada ko greičiausiai lipti ant stalų, kabintis ir rioglintis ant spintų, kur tik maža kambario žmonių dalis tegalėdavo išsitekti. Skubėjo vargšai žmonės, korėsi ant spintų, lyg beprotės beždžionės, o komanduojantis dūko, lakstė aplink,', plūdo, mušė ir plūsdamas juokėsi. Vargas buvo jaunam, dar sunkiau senesniam, o mušdavo visus lygiai.
Įvairūs „išmokėjimai" Dacbau 

stovykloje.Kasdien ir kiekvienam kambary eilė žmonių būdavo žiauriausiai ir iki kraujo mušami. Ko ne kasdien buvo kas nors perpilamas šaltu vandeniu ir pastatomas lauke, kur mirdavo sušalęs. Kaip dažnai bloko viršininkas nuvesdavo kuri nors ligoninėn kaip beprotį, kur l gyslas svirkšdavo benzino ar kitokių kokių nors nuodų ir taip nužudydavo sau nepageidaujamų žmogų — belaisvį. Gintis nieks negalėjo. Ir pasiskųsti niekam nebuvo galima. Jei kas pabandytų skųstis, tai tik dar greičiau būtų užmuštas ar nukankintas. Tokia galia buvo duota darbo kolonų viršininkams, kambario ir bloko seniūnams. Oficialiomis bausmėmis tik pats lagerfiureris tegalėjo bausti.Nusikaltusiam turėdavo kas nors padarytį vadinamąjį „Strafmeldung" ir jį perduoti lagerio viršininkui. Tokie „Strafmeldungai" buvo daromi kiekvienam žingsny už įvairius niekniekius. Labai daug kas tokių strafmeldungų gaudavo asmeninės kratos metu, kuri buvo pravedama gana dažnai. Grįžzantieji iš darbo ar einantieji darban būdavo sulaikomi, išrengiami. SS-ai ko nuodugniausiai peržiūrėdavo visus drabužius, visus užkampius. Jei. rasdavo bent vieną degtuką ar cigaretės nuorūką, ar kokį nors kopūstlapi, ‘ar morkos galą, kurį norėtumei sau ar alkstančiam draugui iš daržo parnešti, gaudavai „Strafmeldung". Nuo visų gana anksti pavasari atimdavo paltus, o vėliau ir nertinius, o Dachau pelkėtose aplinkėse- naktys ir rytmečiai yra labai šalti. Kartais pabandyda- vom ant nugaros ir pečių užsidėti sau laikraščio nuoplėš.ą, kuri vis šiek tiek šilimos duodavo. Bet nelaimė tam, pas kurį tokį popiergalį rasdavo kratos metu.

toks darbas^linus būdavokurių metu

Žinoma, kad ko ne visados visokių niekniekių rasdavo, už kuriuos surašydavo nusikaltimo pranešimą — „Strafmeldung". Bet kartais rasdavo ir didesnių dalykų: slaptai miestan nešamų laiškų, pinigų, iš sandėlių paimtų medžiagų, odos puspadžių, batų ir kitų daiktelių. Žmonės imdavo viską^ kas po ranka pakliūdavo, kad galėtų patys sunaudoti ar kitam už duonos gabalą parduoti. Tai vadinamoji „organizaciją" 
f—VIvisokius nusikaltmeldung” gavusieji nevienodai būdavo baudžiami. Lengviausia bausmė būdavo bausmės darbas — „Straf- ’ arbeit", — kurį reikdavo dirbti sek- j madieniais ir šventomis dienomis. / Didesne bausmė buvo negaunant pietų. ______

"• Už—dldOSIllus "ffusikal pravedami tardymai,praktikuodavo įvairiausius kankinimus: mušdavo, spardydavo, į panages adatas varydavo, į tik stovėti išmūrytas eeles keliolikai valandų stovėti įvarydavo ir t. t. Didesnieji nusikaltėliai būdavo pakariami, dažnai net viešai. Mažesnieji gi gaudavo po „25" ir būdavo varomi į „bunkerį" — izoliuotą celę, kur pilną maisto davinį gaudavo tik kas trečia diena, o ' šiaip tik -vienos dienos duonos dalį ir šalto vandens.„Dvidešimt penki" buvo labai dažnai skiriami. Šiai normai paskirtieji būdavo nuvedami ligoninėn, kur gydytojas patikrindavo bausmę priimančią kūno dalį, ar ten kartais nėra kokių skaudulių, kurių stovykloj kiekvienas yra daugiau ar mažiau turėjęs. Po to juos nuvesdavo į pirtį, kur buvo jau viskas paruošta „išmokėti". Čia jau laukė raportfiu- reris ar net pats stovyklos viršininkas, keli SS-ai ir „ožys" —^specialus stalas, ant kurio reikdavo kaltininkui atsigulti. Prie stalo — „ožio" — buvo dėželė, kurion reikėjo sustatyti kojas, kad mušamasis jomis nejudintų. Viršutinius, o dažniausiai ir apatinius drabužius reikdavo nusivilkti. Mušdavo džiovintomis jaučio gyslomis ir visą egzekuciją įvyk, dydavo du SS, kurie atsistodavo iš abiejų „ožio" pusių ir visa jėga viens po kito droždavo per ištemptą kūno dalį. Toks iš abiejų pusių gautas smūgis buvo „vienas". Mušamasis turėjo pats balsu skaičiuoti. Paprastai gaudavo dvidešimt penkis tokius dvigubus kirčius, nors kartais būdavo ir mažiau, bet dažniau tai dar daugiau būdavo įkertama.Gavęs nustatytą kirčių -skaičių, turėdavo daryti gilius pritūpimus — atseit, dėl geresnės kraujo cirkuliacijos. Geriau tad buvo paskutiniajam, kurs galėdavo jau be jokių gim. nastikos pratimų bėgti J namus ir dėtis sau šalto vandens kompresus.Baisiausia bausmė, mano manymu. 
buiM pakabinimas ant stulpo. Ta 

bausme nubaustieji irgi buvo suvaromi pirtin, kur buvo palubėje dideli vaitai įtaisyti, kuriuose buvo įsukti kabliai. Čia po tais kabliais ant kėdės pastatydavo nubaustąjį, surišdavo jam grandine rankas ant užpakalio, o antrąjį grandinės galą užkabindavo ant balkyje esančio kablio. Tada ištraukdavo kėdę iš po kojų, o surištasis puldavo žemėn ir taip ant užpakalyje surištų rankų pakibdavo ore. Reikėdavo kyboti visą valandą. Kančios buvo begalinės. Alpdavo vyrai iš skausmo. SS-ai nualpusioje nenuimdavo nuo kalbio, bet tik apipildavo keliais vandens kibirais ir taip palikdavo toliau kabėtį. Šimtai žmonių yra taip kabojusių Dachau kone, stovykloje. Sutikau žmonių, kurie po tokių kybojimų nebegalėjo rankų bevaldyti.Buvo stovykloje ir nubaustųjų grupė — Strafkommando —, kuri buvo izoliuotam barake. Čia buvusieji turėjo dar griežtesnį režimą, buvo prie sunkesnių darbų varomi, negalėjo laiškų rašyti nei jų gauti.Už bausmę taip pat veždavo į kitas, dar griežtesnes stovyklas. Nors ir Dachau stovykloje jokių pyragų nebuvo, bet nieks nenorėjo kitur važiuoti. Ne tiek baisu buvo J naujas stovyklas pakliūti, kur vėl pažinčių nėra (o tai labai svarbu lagery), kur gali dar sunkesnį darbą gauti, kiek jau pats kelias buvo bai- sus dalykas. Ar žiemos šalčiuose, ar vasaros karštyje veždavo tokius transportuojamus kalinius perpildytais prekiniais vagonais. Pvz., 1944 metais, po amerikiečių invazijos Prancūzijoje, Gestapo pradėjo masiškai gabenti įvairaus plauko prancūzus į kone, stovyklas. Kas kelintą dieną atveždavo jų šimtais ar net tūkstančiais Dachau stovyklon. Kartą teko tokius naujai atvažiavusius surašinėti į tam tikrus blankus^ Teko tada su jais išsikalbėti ir baisių dalykų išgirsti. Nepamenu dabar, kurią birželio mėnesio dieną buvo tai. Žinau tik, kad buvo dideli karščiai. Stovykloje buvo paruošta dviem tūkstančiams vietų, nes tiek žmonių buvo Dachau stovyklon iš Prancūzijos Išsiųsta. Sulaukėm tik 1000. Kur kiti? Atvažiavusieji pasakojo, kad buvo vežami prekiniais vagonais po 100 žmonių kiekvienam. Durys buvo užrakintos, susėsti nebuvo vietos, oro trūko, o begaliniam karšty žmonės duso be oro. Nei valgyti, nėi gerti nedavė jiems per kelias kelionės dienas. Žmonės šaukė; maldavo bent Jašo vandens, a SS šaudė į juos už tariamą triukšmo kėlimą. Žmonės tiesiog iš proto ėjo. Daug kas net savo šlapumą gėrė iš to apkvaišimo. Ir iš tikrųjų, tada atvežtieji baisų įspūdį darė net mums, duag vargo mačiusiems ir užgrūdintiems. O ne vienas toks transportas atėjo! b. d.-
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DOSTOJEVSKIS IR LIETUVA
A. Dostojevskį

tuvos dalį valdžiusio normanų kuni
gaikščio jaunesnysis sūnus, pasiūly
mą priėmė ir su normanais palydo
vais atvyko į Kijivą. Šito Rūriko vai
kaičiai valdė Rusiją iki 17 amžiaus — 
išsyk didžiųjų kunigaikščių, o vėliau 
carų- titulu. Kai Maskvoje mirė pas
kutinis tos giminės palikuonis, Ru
sijoje ilgam laikui įsivyravo anarchija 
ir suirutė, kol galiausiai bajorai caru 
išrinko Michailą Romanovą, kurio 
šeima buvo taip pat lietuviško kilimo, 
būtent — slavų šeima, tik su stipria 
normaniška priemaiša. Romanovai savo 
ruožtu, valdė kraštą ištisus šimtus me
tų, rusų tautos mylimi ir gerbiami. Tą 
keistą faktą, jog rusai du kartus rin
kosi sau kunigaikščiais normanus ar
ba sunormanėjusius slavus, nesunku 
išaiškinti nesugyvenamu mano tautie
čių būdu: Amžini visokių disputų ir 
ginčų mėgėjai, amžinai plepūs, galė
dami net ištisas 12 valandų be per
stojo kalbėti, nepasakydami betgi nė 
vieno išmintingo žodžio, rusai nieku 
būdu negali savitarpy sugyventi. Tuo 
tarpu normanai, kurie veikia ne lie
žuviu, bet darbais, yra santūrūs žo
džiais, su savo aiškia, praktiška nuo-, 
voką įvedė mūsų krašte santaiką ir 
puikiausiai palaikė tvarką. ' ..

Normanai visai nesišalino nuo lie
tuvių; kunigaikščiai ir jų rūmų didikai, 
priešingai mielai vesdavo vietinės 
kilmės moteris, tuo būdu patys vis 
daugiau sumišdami su lietuviais. Jų 
normaniškas kraujas ligi tol buvu
siems, palyginti, nereikšmingiems lie
tuviams suteikė tokią jėgą, jog tie 
įveikė ne tik totorius, rusus, ukrainus, 
lenkus, bet ir vokiečių riterius, savo 
šiaurės kaimynus. Penkioliktajame 
šimtmetyje Lietuvos didžioji kunigaikš. 
tija tiek išsiplėtė, jog prarijo ne tiktai 
Ukrainą, bet ir didelę Rusijos dalį. Ji 
vaidino labai žymų vaidmenį tarp 
kitų slavų kraštų, turėjo puikius, ci
vilizuotus rūmus ir buvo parsitraukusi 
daug visokių svetimų žymių žmonių, 
mokslininkų ir menininkų. Rusų ba
jorai, kovoję su savo carų despotiz
mu, bėgdavo į Lietuvą ir ten būdavo 
mielai priimami. Taip, pavyzdžiui, 
įvyko ir su garsiuoju kunigaikščiu 
Kurbskiu, mirtinu caro Ivano Žiau
riojo priešu.*)

Normanai Lietuvą valdė mūsų krikš
čioniškosios epochos pradžioj, o gal 
net ir anksčiau. Tačiau kiekvienu at
veju jie stovi krašto priešakyje 1392 
metais, kai valdė didysis kunigaikštis 
Vytautas Didysis, kuris, kaip jau pats 
vardas rodo, buvo, normanų kuni
gaikščiu palikuonis. Taigi, netenka 
-daug nė aiškinti, jog 14 amžiuje Lie
tuva buvo stipriai sunprmaninta. Ne
kalbant jau apie kunigaikščius i£ jų

Čia dedamasis straipsnis yra 
ištrauka Dostojevskio dukters 
Aimė Dostojevskį parašytos 
biografijos apie savo tėvą, 
garsųjį rusų rašytoją Feodorą 
Dostojevskį. Ši biografija mums 
yra įdomi ypač tuo, kad ji Do- - 
stojevskį laiko lietuviškos kil
mės ir net viso jo genialumo 
pagrindą mato tame, kad jis 
yra lietuviško kraujo, lietuviškų . 
tradicijų paveldėtojas. Autorė 
savo knygoje paskleidžia visą 
eilę įvairių, mums neįprastų 
pažiūrų apie Lietuvos kilmę ir 
jos istoriją, kurių tikrą vertę 
nustatyti mes paliekame istori
jos specialistams. (Red.)

Kiekvieną kartą, kai iik man tenka 
skaityti tėvo biografiją, aš vis nu
stembu, kad visi biografai jį laiko 
rusu, ir tai pačiu rusiškiausiu iš visų 
rusų. Tačiau iš tikro Dostojevskis yra 
rusas tiktai per savo motiną, mask
vietę, iš tėvo pusės jo šeima yra 
lietuviško' kilimoė Iš visų buv. rusų 
imperijos kraštų Lietuva, be abejo, 
yra pats įdomiausias — dėl savo 
nuolatinio kaitaliojimosi ir įvairių 
įtakų, kurių poveikiui amžiams; slen
kant ji turėjo pasiduoti. Lietuviai su
daro lokį pat slavų ir finų-turkų 
tautų mišinį, kaip ir rusai. Tačiau, ne
paisant to, tarp abiejų tautų yra es
minis skirtumas. Rusija buvo ilgą lai
ką totorių pavergta ir iš to jungo 
išėjo stipriai apmongolinta. Lietuva 
savo ruožtu buvo gerokai suvirškinta 
nprmanų, kurie Nemuno ir Dniepro 
upėmis varė prekybą su Graikais. ' 
Normanai, įsitikinę, kad tos rūšies 
prekyba duoda gražų pelną, pristei
gė Lietuvoje daugybę visokių prekių 
sandėlių, kurių saugoti pastatė gink
luotas sargybas. Tie sandėliai su lai
ku virto tvirtovėmis, o iš tvirtovių 
išaugo miestai. Kai kurie iš tų miestų 
yra išsilikę net ligi mūsų dienų, pa
vyzdžiui, kad ir toks Polockas, nuga
lėtas normanų kunigaikščio Rogvolo- 
do. Pats kraštas buvo padalytas į 
visą eilę smulkesnių kunigaikštijų; 
gyventojai, liaudis, buvo lietuviai, o 
valdžia normanų. Tvarka tose kuni
gaikštijose buvo tiesiog pavyzdinga, 
ir tai kėlė kaimyninių slavų tautų pa
vydą. Slavai, ukrainų ir rusų, pro
tėviai, gyvenę Dniepro pakraščiais, 
tiek pavydėjo lietuviams jų normaniš- 
kos valdžios, jog patys savo rėžtu 
tokios . valdžios įsigeidę ir paprašė, 
kad ir pas juos atvyktų kurdmtis nor
manų kunigaikščiai. Tam tikslui jie 
pasiuntė į Lietuvą delegaciją, kuri . 
kunigaikščiui Rūrikui pasiūlė didžiojo 
Kijevo kunigaikščio vainiką. Rūrikas, 
matyti, brolis ar kažkurio vieną Lie

svitą, taip pat daugelis normanų 
pirklių ir karių mielai kurdavo šeimas 
su jaunomis lietuvėmis, kurios, dėl 
savo slaviško kraujo priemaišos, bu
vo dar gražesnės ir puikeshės, negu 
paprastai kad esti suomių-iurkų kil
čių moterys. Vaikai, kilę iš tokių miš
rių santuokų, paveldėdavo lietuvišką 
savo motinų tipą ir normanišką dvasią 
iš savo tėvo prosenių pusės. Tiems, 
kurie norėtų daugiau ką žinoti apie 
šį beveik nepažįstamą kraštą, aš re
komenduočiau St. Vydūno knygą ,Li- 
tauen in Vergangenheit und Zukunft“ 
(.Lietuvos praeitis ir ateitis*). Tiesa, 
pasitaikius progai, pasistengsiu ir aš 
pati pasinaudoti reikalingoms šito 
mokslo vyro žodžių citatomis, tačiau 
esu įsitikinusi, log tą puikią studiją 
praverstų perdėm visą perskaityti. 
Tiktai keista, kad savo minimojoj 
knygoj autorius, lietuvišką charakterį 
apibūdindamas kaip visiškai norma
nišką, betgi visai rodosi nieko nežinąs 
apie normanų kraujo priemaišą savo 
tautiečiuose ir naiviai teigia, kad jie, 
atkilę kadaise iš Azijos, tėra tiktai 
paprasčiausi suomių-turkų padermės 
žmonės. Sis mokslo vyras tuo būdu 
paseka pėdomis daugumo lietuvių, 
kurie, didžiuodamiesi savo tautiniu 
didingumu, nieko nenori žinoti apie 
savo protėvių kilimą iš normanų. **)- 
Užuot tuo didžiavęsi, kaip kad daro iš
mintingai rumunai,nė kiek nesislėpdami, 
jog yra kilę iš senųjų romėnų kanų,

*) Šiandieniniai istorikai, kurie studi
juoja Lietuvos ir Ukrainos istori
ją, velk niekur nešneka apie nor- 
manus. Užtat dažnai mini varėgus, 
arba variagus, tvirtindami, jog šie 
suvaidino žymų vaidmenį Lietuvoje 
ir Ukrainoje. Iš tikro variagai ir 
yra tie patys normanai. Žodis .va
riau' senojoj slavų kalboj reiškia 
priešą. Kadangi normanai visuomet 
slavus nugalėdavo, tad ir vadino 
tie juos priešais. Apskritai, slavai 
nėra smalsūs, ir jiems maža terūpi, 
kokios rasės yra jų kaimynai, — 
verčiau jiems parenka išgalvotus, 
vaizduotės padiktuotus vardus. Pa
vyzdžiui, rusai, pradėję su vokie
čiais prekiauti, praminė juos .niem- 
ci", arba — pagal senąją slavų kal
bą — .nebyliais’, nes * vokiečiai 
mano tautiečių klausimų nesuprato 
ir L juos atsakyti tegalėjoJ tiktai ty
lėjimu.. Rusų liaudis vokiečius net 
ligi šių dienų tuo vardu ir vadinai 
vardas .germanas* arba „Deut- 
scher" tėra pažįstamas tiktai švie
suomenei.

** Neapkęsdami rusų ir lenkų, lietu- 
tuviai nenori nieku būdu pripažin
ti, kad jū gyslomis teka slaviškas 
kraujas. Tačiau tereikia į juos paž- 

. velgti — ir bus nesunku įsitikinti, 
kad jie yra daugiau siavai negu 
suomiai-turkai.
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lietuviai visuomet stengdavosi savo 
normaniškuosius kunigaikščius išves* 
dinti iš savojo, bet ne svetimo kraujo. 
Tačiau rusai šiuo punktu niekuomet 
nesileido apgaunami. Jie žinojo, kad 
lietuviai -yra per silpni, jog galėtų 
juos įveikti, ir kad tai galėjo įvykdyti 
tiktai normanų padedami. Todėl mano 
tautiečiai tiems visiems lietuviškie
siems Gediminams, Algirdams, Vy
tautams vėl grąžino jų tikruosius var
dus: Gedimin, Olgerd, Witold. Tą pat 
darė vokiečiai ir lenkai, ir tuo badu 
normanų kunigaikščiai, dideliam visų 
lituanofilų nepasitenkinimui, įėjo j 
istoriją savo tikraisiais vardais. Iš 
visų šitų kunigaikščių garsiausias 
buvo Gediminas. Tai buvo tikrai nor- 
maniškas tipas, beveik be jokios 
suomių-kraujo priemaišos. Jo atvaiz
dai man visuomet primena Shake- 
speare'o portretus: šitie abu nor- 
manai yra kilę iš panašių šeimų. Ge
diminas pasirodo su tokiu normanams 
būdingu abejingumu ir pakantrumu 
religiniuose dalykuose — jis lygiai 
užsistoja tiek katalikus, tiek orto
doksus, o pats net neapsikrikština ir 

) lieka pagonis.
Rusijai ir Ukrainai, su laiku susti

prėjus, pavyko galiausiai visai nuo 
Lietuvos atsiplėšti ir atgauti savo 
senąjį nepriklausomumą. Lietuviai, 
netekę turtingų rytinių ir pietinių pro
vincijų, nusilpo ir nebeįstengė kovoti 
su savo mirtiniu priešu — vokięčių 
riteriais. Vokiečiai įveikė Lietuvą ir 
krašte įvedė daugybę visokių vidur
amžiškų institucijų ir idėjų. Ir' Lietu
va jas ilgai išlaikė, būtent ligi to 
laiko, kai jos iš kitų Europos dalių 
buvo jau seniai išnykusios. Vokiečiai 
vertė lietuvius priimti protestantų 
tikėjimą. Tačiau lietuviai, kaip visi 
slavai, buvo mistikai, ir Liuterio tikė
jimas jiems nieko nedavė*). Kai 
paskiau Lenkija, su laiku vėl susti
prėjusi, atėmė Lietuvą iš vokiečių 
riterių**), lietuviai pasiskubino vėl

*) Tačiau suomiai, estai ir latviai, ku- 
, ) rie yra tikri finno-turkai, be jokio 

kito mišinio, priėmė protestantų re
ligiją su džiaugsmu ir pasiliko jai 
visą laiką ištikimi. Tas priešingu
mas, kurį lietuviai visuomet rodė 
protestantybei. daugiau negu visa 
kita parodo, kad jų gyslomis kaip 
tik teka slavų kraujas. Slavai, su 

_ džiaugsmu priėmė katalikų ir or
todoksų tikėjimą, Liuterio religijos 
nieku gyvu negali suprasti.

**) Tačiau vokiečiai vis dėlto pasili
ko vieną Lietuvos dalį, gyvenamą 
lietuviškos borusų kilties. Jie ją su
vokietino ir pavadino prūsais. Prū
sai iš tikro yra jokie vokiečiai, bet 
tiktai sunormaninti ir vėliau suvo
kietinti lietuviai. Jų charakterio 

. tvirtumas ir tas ypatingas vaidmuo 
kurį prusai suvaidino vokiečių isto
rijoje, kaip tik ir eina iš normanų: 
daugumas prūsų junkerių tiesia li
nija ir yra kilę iš senųjų normanų 
karo vadų. 

priimti senąjį savo tėvų turėtą orto
doksų tikėjimą. Lenkų katalikų dva
sininkai, ypač jėzuitų ordinas, vedė 
smarkią ir kietą kovą su ortodoksų 
vienuolynais; tačiau už juos užsistojo 
daugybė lietuvių šeimų, kuriems 
ortodoksų bažnyčia daugiau patiko 
už lenkų katalikybę. Tarp jų buvo 
ne viena nepaprastai įtakinga, pvz., 
šeima kunigaikščio Konstantino 
Ostrogiškio, garsiojo ortodoksų tikė
jimo gynėjo. Lenkai, pamatę, kaip 
jiems su nepaprastų įkarščiu prieši
namasi, buvo priversti buvusius 
krašte ortodoksų vienuolynus palikti 
ramybėje, tačiau juos pavedė prižiū
rėti kilmingosioms katalikų šeimoms, 
iuo būdu tikėdamiesi užkirsti kelią 
ortodoksų varomai propagandai. Jė
zuitai visur krašte pristeigė puikių 
lotyniškų mokyklų, skatindami bajorus 
leisti savo sūnus tik į jas ir per, 
palyginti, visai neilgą laiką suloty- 
nindami jaunąją Lietuvos diduomenės

¥ , F. B-us.

NEUŽMIRŠTI RYTOJAUS ,
* (Mintys I kovo savaitei)

Nuo senų senovės žinoma yra pa
tarlė: ką tik darai, daryk protingai ir 
žvelk į pabaigą. — Žvelk į pabaigą, 
vadinasi, neprikibk prie vieno 
mirksnio bet žiūrėk, kas bus toliau, 
ypač pačiame gale. Apskritai, žmo
nės' vadovaujasi savo gyvenime čia 
pareikštąja išmintimi. Sakysime, ūki
ninkas pavasarį ir vasarą nevaikšti- 
nėja be niekur nieko po laukus ir 
grožisi gamta, bet įtempęs jėgas pra
kaituoja, nes žino, kad ateis darga
notas ruduo ir šalta žiema, kada teks 
misti pavasario ir vasaros darbų vai
siais. Jaunystėje stengiamasi ne vien 
žaisti ir džiaugtis, bet atsidėjus ruo
štis tolimesniam gyvenimui. Subren- 
dųsiame amžiuje uoliai rūpinamasi 
ištekliais senatvei, ligoms ir t. t. To- 
kis elgesys yra tikrai protingas ir 
girtinas. Pasitaiko kartais asmenų ku
rie vien tąja diena tegyvena ryto
jum nė kiek nesirūpina, bet jie susi
laukia labai liūdnų ir skaudžių pa
sekmių. Tačiau tokių viendienių pa
lyginti, nedaug tebūva. Šiaipjau ko 
ne visi rodo didelį susirūpin mą ry
tojum ir, žinoma, to nesigaili.

Bet yra dar vienas rytojus, apie 
kurį užsimenama šio sekmadienio 
evangelijoje. Būtent. Jėzus kartą tarė 
apaštalams: — Štai mes einame Je
ruzalėn, ir įvyks, kas pranašų para
šyta apie Žmogaus Sūnų. Jis bus iš
duotas pagonims, ir pajuoktas, ir nu
plaktas, ir apsniaudytas ir po nupla
kimo jį nužudys, ir trečią dieną jis 
prisikels — (Luk. 18, 31—33). Vadi
nasi, kalbėjo čia Jėzus apie jį lau
kiančią mirtį ir tai, kas po jos bus, 
arba, kitaip sakant, žvelgė jis čia į 

bei bajorijos karią. Lenkai, svajodami 
su laiku Lietuvą visiškai įkorporuoti 
į savo valstybinį kūną, įvedė galybę 
visokių lenkiškų institucijų, tarp jų ir 
vadinamąją „šliachią“, arba .šlėktą", 
kitaip iarus, didikų uniją, arba bajorų 
sąjungą. Tie vadinamieji .šliachtici", 
arba, mūsiškai tariant, šlėktos, pa
prastai rikiuodavosi paštui kurio nors 
djdiko vėliavą paskui kurią jie trauk
davo į karą, o didikas, savo ruožtu, 
atsidėkodamas už tai, juos globo
davo taikos metu. Šitie didžiūnai šlėk
toms leisdavo nešioti savo herbą. 
Vėliau ir Rusija, pasisavinusi iš Lie
tuvos visą eilę institucijų, įsivedė 
iaip pat tokius šlėktas, sukurdama 
.paveldimosios bajorijos lygą". Tik
tai rusuose šitoji sąjunga, arba lyga, 
turėjo daugiau agrarinį nei karinį 
pobūdį; tačiau liek Rusijoje, tiek ir 
pačioje Lietuvoje šie unginiai buvo 
perdėm patriotiški.

b. d.

savo rytojų. Šitokis rytojus laukia ir 
kiekvieno mūsų. Tai didysis, galinga- 
gasis rytojus. Po, palyginti, trumpo 
perėjimo mirksnio tęsis jis ne dieną, 
ne mėnesį, ne metus, ne tūkstančius, 
ne milijonus metų, bet visuomet, o 
visuomet, be jokios pabaigos ir pa
liovos. Deja, žmonės paprastai nela
bai mėgsta jį prisiminti ir apie jį gal. 
voti. Bet taip' anaiptol neturi būti. Ir 
ypač štai dėl ko.

1.'Jeigu šiojo rytojaus neprisime
nant, apie jį nemąstant, jis neateitų, 
galima būtų jo neprisiminti ir apie 
jį negalvoti. Tačiau taip nieku būdu 
nėra. Ateina jis vis tiek pats savai
me, pačia prigimta dalykų eiga, kaip 
po vasaros ruduo ir žiema, kaip po 
jaunystės subrendimas ir senatvė, va
dinasi. kaip neišvengiama būtinybė. 
Mąstydami apie jį, jo nė kiek nepriar
tiname, o nemąstydami nė per sprindį 
nuo savęs nenutoliname. Kas turi 
įvykti,1' įvyksta sąvaime. Tai dėsnis, 
nežinąs jokių išimčių. Milijonų mili
jonai prieš mus gyvenusių žmonių 
šiojo rytojaus jau susilaukė, tūkstan. 
čiai kasdien susilaukia, šimtai kas 
minutę. Gi mums niekas neužtikrino, 
kad jis mums neateis. Atvirkščiai. 
Viskas rodo, kad jo neišvengsime. 
Tai geležinė būtinybė. — Jeigu taip, 
tai kodėl jos neprisiminti, kodėl apie 
ją nepamąštyti? Juk tam ir protą tu
rime, kad ne vien, šiuoju mirksniu 
gyventume, bet ir į rytojų žvelgtume. 
Taip rūpestingai žvalgomės po įvai
rius šiojo gyvenimo rytojus, tai kodėl 
gi turėtume užmiršti tąjį vieną, kuris 
yra nepalyginti didesnis, svarbesnis ir 
reikšmingesnis?
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2. O ir reikia i ji itin žvelgti, kad 
jam pasiruoštame. Juk jeigu jau 
kame, kame, tai ypač čia pasireiškia 
visas mūsų patarlės teisingumas: kaip 
pasiklosi, taip ir išmiegosi. Viskas 
čia nuo mūsų pareina. Kokį mes no
rime, tokį galime turėti tąjį rytojų.

Prieš žmogų yra gyvenimas ir mir
tis? Ko jis norės, tai bus jam duota, 
sakoma šv. Rašte. Sakysime, kai ūki
ninkas pavasarį ruošia dirvą, sėja ja
vus, tai dar nežinia, ar valys jis ru
denį derlių. Gali juk ledai išmušti pa. 
sėlius, ar liūtys juos prigirdyti, ar 
sausra išdeginti, ir ūkininko prakaitas 
nueis niekais. Arba kai mokinys, per 
dienas ir naktis užsikvempęs ant 
knygų, rengiasi kvotimams, tai dar 
nėra tikra, kad jie jam pavyks. Gali 
jis visai iš netyčių susikirsti, ir bus 
jo pastangos veltui. Bet ruošiantis 
savo didžiajam rytojui, niekuomet 
taip neatsitinka. Čia kiekvienas jėgų 
įtempimas neša neabejotinų vaisių. 
Bet, žinoma, nieko nedarant, nieko ir 
nėra. Tačiau kad tai bent nieko ne
būtų! Ne! Tūkstančių tūkstančius sy
kių, deja, būva niekiau. Susilaukiama 
to rytojaus tokio, už kurį bet kokia

NA UJOS KNYGOS

Kazio Braduno i 
„Svetimoji Duona"

1945 m. „Aidai" Muenchene išleido 
Kazio BRADONO trečiąjį eilėraščių 
rinkinį „Svetimoji Duona". Antras iš 
trijų pasirodžiusių rįnkinių dedikuo
tas bendrakeleivei žmonai. Kny
gelė nedidelio formato, gana patrauk
lios išorės. Viršelį ir vinjetes piešė 
E. KRASAUSKAS.

Leidinyje surinkta 79 eilėraščiai, 
kurių tarpe trys sonetai: „Tolimas 
vakaras“, „Kalnų nameliai" ir „Vil
niaus Varpai". Nors eilėraščiams me
trikacijos stinga, (kad ir nereikš
minga smulkmena, bet pageidautina), 
bet iš turinio atrodo, visi sukurti 
išeivijoje, tik „Vilniaus Varpai“ pa
kartota iš to paties vardo rinkinio. 
Visas eilėraščių rinkinys suskirstytas 
į tris skyrelius: be pastogės, kalnų 
kalėjime ir taikos rytas. Kiekvienam 
skyreliui su perdaug sunkiomis titu
linėmis dantėtomis raidėmis duotos 
simbuolizuojančios skyrelio eilėraš
čių turinį vinjetės. Spausdinta kur- 
sivu šriftu su visais lietuvių kalbos 
rašmenimis. Tai maloni staigmena 
išeivijoje. Tai taip maždaug atrodo 
iš viršaus pažvelgus eilėraščių rin
kinys pasirodęs ištremtyje, tokiu 
sunkiu mums metu, kada spausdin
tas lietuviškas žodis sutinkamas lyg 
dangiška brangenybė. Tad galima 
įsivaizduoti su kokiu ilgesiu ir ko- 

mirtis su visais baisumais yra malo
nesnė. Ne veltui pažymima šv. Rašte, 
kad tokie nelaimingieji šauksis, mal. 
daus mirties, bet mirtis nuo jų bėgs 
(Apr. 9,6). Tad savaime eina Išvada: 
Kam gi nesistengti tokio rytojaus iš
vengti? Kam gi neužsitikrinti sau to
kio. kad nereiktų ne tik gailėtis, bet, 
atvirkščiai, džiaugtis? Juk esame 
pratę visur kitur taip elgtis, tai kodėl 
gi ne taip pat šičia?

3. Ypač, kad niekas kitas čia to pa
daryti už mus negali. Ūkininkas gali 
savo kaimynui įdėti lauką, mokinys 
savo draugui padaryti uždavinį, bet 
mūsų didžiojo rytojaus užtikrinimas 
taip yra mūsų pačių dalykas, jog nie. 
kas to be mūsų įforo bei pastangų at
likti negali. Tad reikia čia būti pro
tingiems, kaip kad visur kitur pa
prastai esame.

— Štai, mes einame į Jeruzalę —■, 
kalbėjo Jėzus apaštalams. — Štai mes 
einame į savo didįjį rytojų — turime 
sakyti kiekvienas mes, ir stengtis jo 
niekuomet iš savo akių neišleisti. — 
Ką tik darai, daryk protingai ir at
sižvelk į pabaigą! — 

kiu lūkesiu skaitytojas ims šį K. 
BRADŪNO eilpraščių rinkinį. O kad 
ji atspėtų tūkstančių lietuvių lūke
sius, tad ji ne tik pateisintų savo pa
sirodymą, bet dargi taptų šventąja 
relikvija, kurią nešiotų savo širdyse 
iki kaip paukščiai pavargę nutūptų 
savo tėviškės laukuose!

K. Bradūnas jau pažįstamas mūsų 
visuomenei iš ankstyvesniųjų eilė
raščių rinkinių: „Pėdos arimuos' ir 
„Vilniaus Varpai". Būtų įdomu pa
sekti jo kūribinius laimėjimus, kiek 
poetui, turinčiam visai rimtų davinių, 
pasisekė apvaldyti formą, praplėsti 
turinį. Bet šiuo metu, kada poetai 
kartu su skaitytojais išgyvena nevil
ties ir nebūties valandas, kada visų 
širdys perpildytos kartėlir, daugiau 
mus domina jų turinys, negu forma. 
Nors iš tikrųjų poezijoje forma ir 
turinys yra neatskiriami vienetai.

Šiuo metu, kada mes visi tremti
niai, lyg nereikalingi žmonės, slan- 
kiojame po svetimo krašto miestų 
griuvėsius, iš kurių dvelkia ne vien 
tik skurdas, bet ir žmonių sužvėrė
jimo, keršto, neapykantos žymės, ku
rių kiekvienas laužas byloja ne vien 
tik apie buvusias žiaurias kovas, bet 
ir apie žmogaus pažeminimą, — žmo
gus pavargsti ir pasiilgsti amžinojo 
•gėrio, dieviškojo grožio, pranašingo 
žodžio, kas bent kiek prablaivintų 

’ nelaiku stingstančias širdis, išjudin
tų, lyg stovintį vandenį merdinčią 
ir fizinę ir dvasinę mūsų tautiečių 

jėgą. Vaikščiodamas ir besikankin
damas savo nebūties mintimis, žmo
gus pasiilgsti žmogaus, ir žmogiškojo 
žodžio, kuris lyg dieviška akis ir iš
mintis įžvelgtų į mūsų būvį, surastų 
mums išmintingos paguodos, kuri su
teiktų vilties. Tokių minčių ir tokių 
lūkesčių pagautas, imi į rankas. K. 
Bradūno „Svetimoji duona", knygą.

Kaip ir buvo galima tikėtis, joje 
randi kiekvieno lietuvio aimanas, 
nuolatinį ilgesį savo gimtąjam, bet 
paliktajam kraštui. Jau pats pirmasis 
eilėraštis „Tėviškės medžiai" skaity
toją pagauna ir nuveda į „Tuščius 
paliktuosius namus" ir per visą kny
gą klaidžiojama mintimis tik ten, kur 
paliko „tėviškės medžiai aukšti". Kas 
mes esame ir kur mes esame nerei
kia ir klausti. Esame ne tik be pa
stogės, bet ir be tėvynės tremtiniai. 
Čia mūsų skaudžiausi išgyvenimai 
randa savotišką atspindį. Lyg mira
žai pasirodo mums akyse vilkstinės 
vežimų, kuriose pilna ryšulių, žmo
nių, senų moterų ir vaikų! Berods 
ir girdimas ratų klegesys, moterų ir 
vaikų verksmai, arklių žvengimas ir 
prunkštimas ir tame chaotiškame 
triukšme pasigirsta ir skambi armoni
kėlė ... Tai vieninteli garsai, kurie 
lyg „aidas dangiškų žinių" gaivinan
čiai veikė nuliūdusias širdis. Ir štai 
mes atsidūrėme svetimam krašte.

Irkas mūsų čia laukė? Tik sunkus dar
bas prie griovių, „kada ant kastuvo 
pasirėmus veidu nurieda ašara tyra“. 
Ar vien tik prie griovių mūsų tautie
čių ašaros riedėjo? Oi ne. Daug, 
daug kur mūsų lietuviai ašaras su 
kruvinu prakaitu atmiešdavo ir net 
neturėdavo kada apt kastuvo pasi
remti ir pagalvoti. Su apgailestavimu 
tenka pastebėti, kad šiame kūrinyje 
neatsispindi vergiškojo darbo lietu
vio pakeltoji našta. Pirmasis mūsų 
smūgis, tėviškės palikimas, kaip 
krikštole atsispindi ''atskirais frag
mentais, įvairiomis spalvomis daž
name šio rinkinio eilėraščiuose. An
trasis smūgis, kurį mums teko išgy
venti „vaišingoje" Vokietijoje, ma
žiau rado poeto širdyje atgarsio. Čia 
poetas daugiau įsivelka į individinį 
kiautą ir iš jo stebėdamas išorės 
daiktus svetimoje aplinkumoje, sa
vaip juos nušviečia, nuspalvina. Bet 
ir toliau, net ir taikos varpų atgar
syje, kur temos, veržte veržiasi į vi
suotinumą, dažnai mintys nulinksta 
į gimtąjį kraštą.

Svečioje šalyje čia poetą, kaip ir 
visus, nesotina svetima duona, ku
rios „kąsnis nuryti sunku" kai „na 
iš žemės, bet iš rankų imi“, (sic!) 
nors kai kada ją mums duoda ir gera 
širdis ir kukliame, jaukiame tartum 
tėvų seklyčioje priglaudžia tave 
„krikščioniško bavaro kambarys“. Ir 
niekas čia nesužavl ir niekas netrau
kia nei Muencheno meno galerijos, 
kuriose tiek. „... daug grožio ir min
ties!
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Dienos našta gal palengvės Gal dulkes genijų jėga Nuplaus gaivinančia banga.“Ir tarp jūros geriausiųjų vokiečių menininkų akys klaidžioja ir ieško „susimąščiusio Čiurlionio, Rūpintojėlio,” bet. deja jie neateis čia. Nežavi nei Reisalpių viršūnės, tarp kurių „tik žvaigždėtą tėviškės dangų" regi o „Alpių saulė alsinančiai šviečia", ir mintimis skrieji į „Šiaurės laukus ūkanuotus“. Berods,eičiau pėsčias nežinomais plotais“, ten, „kur vienoj begalinėje šiaurėje tėviškės sodai šlama“, kur ir „sniegas pūkų patalai"...Tai žodžiai ir jausmai užvaldę kiekvieno tremtinio širdį ir protą. Ir banguoja nuotaika, kaip pavasario oras neritmingai, bet harmoningai. Taip visa pažįstama, sava artimaiKada užeina nevilties banga, _(o tai dažnas visų tremtinių svečias),' \ tada„mano žemė įmirkus krauju, Aš jau netikiu rytu nauju"
J tai tik pareiginis laipsnis į desperaciją:„Aš taip noriu užmigti amžinaiKur griuvėsiai, naktis, pelenai...' ir pradeda kaip kirminai raustis juo- ■ dosios mintys, pradeda priekaištauti paliktoji tėvynės sielos dalis, kad„Aš nė dulkės tavęs neturėsiu, pasidėti po galvajei svečiajame kalnelyje gulėsiuO šventa, tolima, Lietuva".O jeigu jau taip atsitiktų, kad mūsų kaulus priglaustų svetimo ji žemelė, tad „geriau būtų man šaknys Išaugę“, būčiau likęs savojoje žemėje nors medžiu, nes ne tik mano sąžinės balsas, ne tik mano jausmai, bet ir «. „neapsėti laukai mane šaukia, . ir visur aš jų balsą girdžiu".Bet, žiūrėk, vėl kaip dažnam trem- f .tlniui pro taikos rytą tvyksteli. Bet k >tr viltis ir„Netikėdamas tikėti imu,-- kad į seklumas išvytai žuviaiLemta grįžti į plačią, vėsią gelmę, Paukščiui — į pastogę, Žmogui — į tėvynę.“

O kiek jausmų ir minčių sukelia kiekvieno lietuvio širdyse sugrįžimo | tėvynę minties kibirkštėlė! Daugis išpažintiškai sau kartoja: tada aš pradėčiau naują gyvenimą! O visuo- meninkai ir net dvasininkai, kiekviena proga, žmones ruošia "naujam atgimimui. Deja, K. Bradūnas nei jausmu, nei savo poeto išmintimi ateities prospektyvon giliai ir prasmingai neįsijaučia, neįžvelgia. Sugrįžęs, jis „nebyliu ant akmens pasėdės“, o' atsigaivinimo telaukia vien tik iš „žemės kvapą nešančio ryto vėjo“.Tai nelauktas ir netikėtas poeto susilaikymas! O gal poetas, lyg nepasitikėdamas savimi, nenori tyros poezijos apkrauti didaktizmu? O gal

tam trūksta susikaupusio jausmo ir minčių? Atrodo, jog šią temą palietė tik pripuolamai, užklydusios minties pagautas, dar pats savyje nerasdamas nei aiškios nuojautos, nei pranašingos tolregystės. Čia skaitytojas nereikalauja iš poeto tuščio patoso, banalių pranašyščių ar didaktinių pamokslų. Skaitytojas nori išgirsti iš poeto gilių ir prasmingų minčių, kurios jį pailsusį nebūtyje gaivintų, skaidrintų jo nuotaiką ir gaivintu jame viltį. Iš tikrųjų poezija, o ypač ištremtyje gimusi, neturėtų būti lyg nuraškyta gėlė, kuria grožimasi iki nuvysta. Šiuo metu, atrodo, būtų perdidelis komfortas turėti knygą, kuria gėrimasi tik tol, kol ją skaitai. Jš mūsų poetų laukiama poezijos, kuri pagautų skaitytoją ir užvaldytų jo sielą, protą ir jį lydėtų ar ištremtyje, ar sugrįžus naujai atkuriamoje tėvynėje. (O tokių krikštolų matyti neatskiruose leidiniuose, bet tremtinių spaudoje.) Pažvelkime į Maironį, kiek daug posmų lyg šiai dienai parašyta. Jie aktualūs buvo prieš 50 metų, jie aktualūs ir dabar.Taikos prašvaistęs, nors josios skyreliui daugiausia skiriama eilėraščių, taip pat nespalvingos. Ypatingas džiaugsmas neapima poeto, išgirdus taikos varpus. Ir kodėl? Mums lie-. tuviams visai suprantamas šis poeto santūrumas. Čia ir glūdi visa K. Bra- dūno poezijos didybė. Lietuvio taikos garsai dar nedžiugina, nes virš jo dar tebekybo Damoklo kardas. O iš viso niekur nepasirodė trykštantis džiaugsmas. Net ir laimėtojų šalyse. Nes pasaulis perdaug patyrė vargo ir skausmo. Tad nėra ko laukti staigaus vidujinio persilaužimo. Taikos varpams skambant, visi tik ramiau atsiduso! Ir šią nuotaiką K. Bradūnas genialiai yra pagavęs.Iš viso tenka pastebėti, kad K. Bradūnas savąjį „aš" yra suradęs. Atrodo, jog jau, kaip minties men- ninkui, klaidžioti, blaškytis neteks. Tas jo kūryboje „aš“ pasireiškia jausmo nuosaikumu, romumu ir gilios minties ieškojimu. Tuščiažodžiavimų įmantrum vaikymosi nejaučiama. Nuosaikiai ir ramiai reiškiami jausmai. Kuria ką šrdis jaučia, ka protas diktuoja. Jojo lyrizmas daugiau linkęs Į švelnią melancholiją, kuri susilieja su nežinojimu ir sukelia ilgesį tam amžinajam paslaptingajam gėriui.Belieka poetui išplėsti paturtinti minties rutuliojimąsi ir nugalėti kai kuriuos formos netobulumus. Dabar iš tikrųjų daugelis jo eilėraščių, lyg epigramos, labai trumpi. Mintis tik paliečiama. Stinga gilesnio išvystimo. Todėl nelengva kai kada pagauti jo mintį ir idėją, stinga logiško aiškumo sakiniuose. Sakysime: „Saulėlydžio spinduliuos" antrąjį ir paskutinįjų posmelį:

„palikę išniekintą duoną, Be ramybės, be vilties atgalios Vargo brolių bebalsė kolona Saulėleidžio spinduliuos".vargu kas pajėgtų svetimon kalbon išversti ar bent paaiškinti, dėl jo aiškumo trūkumo. O tokių neaiškių sakinių, užtinkama ir daugiau.
J. I.

v
Naujosios šveicaru knygosTarp visos eilės šiais metais Šveicarijoj pasirodžiusių vokiečių kalba knygų visa eilė nagrinėja federalizmo klausimą. Franzas Oppenheimeris tuo reikalu sako: Šiandien iš valstybės filosofų jau niekas neabejoja, kad visokios mūsų laikų politinės suirutės yra ne kas kita, kaip negerovės, kurių veikiama centralizuota valstybė, netiesioginis absoliutizmo palaikas, turės duoti federalinę valstybę.“ Ir tai yra ne vieno jo žodžiai. Taip sako visi, kurie nūnai nagrinėja busimąją Vokietijos valstybinę santvarką. Visi šie autoriai federacinėje santvarkoje įžiūri totalizmo socialinę filosofinę priešingybę ir pasisako už federacinę Vokietiją, kuri tik tokia įstengs priaugti prie Vakarų kraštų.Toliau paminėtinas žinomojo kultūros filosofo Maxo Picardo veikalas P„Hitleris mumyse pačiuose" (Veri. Eugen Rentsch, Erlenbach—Zurich).Picardo teigimu, nacionalsocializmb nieku būdu negalime apriboti vienais tik NSDAP partijos nariais: jo reikia ieškoti mumyse pačiuose. Autoriui kiekvienas, kuris žmogaus išganymo. ieško technikoje, organizacijoje, centralizacijoje, yra nuolatinis, niekad nenykstąs Himmleris. Tėra tiktai vienas kelias „Hitleriui mumyse pačiuose sugniuždyti", tai būtent-grįžti prie asmenybės, kaip Dievo paveikslo ir panašumo, ir šitomis. pažiūromis grįsti naująją socialinio gyvenimo santvarką. Vai- , stybė turi būti decentralizuota.Už valstybės decentralizavimą socialiniu ūkiniu atžvilgiu taip, pat pasisako vienas iš daugiausia Šveicarijoje skaitomų autorių, liberalas 2e- nevos sociologas Wilhelmas Ropkė savo didelį susidomėjimą sukėlusiame veikale „Dabartinės bendruomenės krizė". Savo paskiausiame veikale „Vokiečių klausimu' jis stoja už nacionalinį kolektyvizmą ir reiškia nuomone, kad į vakarus nuo Elbės esančios provincijos reikia paversti savarankiškais kraštais ir įjungti | Vokietijos atskirų kraštų federacinę sąjungą.Vokiečįų protestantų teologas K. Barthas savo veikaluose „Vokiečiai ir mes“ ir „Ar gali vokiečiai vėl būti sveiki“ pasmerkia vieningos nacionalinės valstybės mintį, pažymėdamas, kad ji „19 amžiuje buvo daugiau pragaro nei dangaus siųsta l
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žemę". Vokiečiai tiktai grįžę į 
krikščionybę galės susikurti sau skai
stesni rytojų.

Žurnalistas Walteris Feuerbachas 
(„Didžioji Prūsija, ar Vokietijos Są
junga') skatina Vokietijos katalikus 
pasekti federacijos šalininkų Wind- 
horsto, Reichenspergerio ir kt. pėdo
mis.

Visame pasaulyje Išgarsėjęs etno
logas ir antropologas Wilhelmas 
Schmidtas savo 1200 pusi, veikale 
„Rasės ir tautos Vakarų proistorėj 
ir istorijoj" (Veri. Stocker, Luzem) 
tiesiog triuškinamai atsiskaito su ra
sizmu.

Nymvegeno lit istorikas Wilhel
mas Koschas (šalia Fr. Schnabelio 
geriausias vękiečių 19 a. istorijos ži
novas) savo veikale „Prūsai prieš 
istorijos teisėjo kėdę" (Wachterver- 
lag Nymvegen, Auslieferung Zūrich) 
pavaizduoja Prūsų visus svarbiausius 
nukariavimus per 400 metų Vokieti
joj, Austrijoj, Europoj, taip pat pa
sisakydamas už federacinę sistemą.

Visų autorių galutines išvadas for
muluoja Fręiburgo un-to politinių 
idėjų istorijos profesorius Mūller- 
Būchl, nurodydamas kad tuo būdu 
bus padaryta sveikųjų liberalizmo ir 
socializmo idėjų sintezė, jimant pa
čius teigiamuosius naujojo gyvenimo 
principus ir reiškinius.

Trumpos žinios

Kai. universitetų kongresas Romoj
Per kat. universitetų kongresą Ro

moje, kuriame dalyvavo daug įvairių 
dvasinių sričių Italijos atstovų, kar
dinolų ir diplomatų, italų min. pirm, 
de Gasparis užsiminė apie Vatikano 
neutralumą, kuris jam karo metu pa
dėjo išvengti smarkių fašizmo -puo-

• limų. \
Min. pirmininkas pažymėjo, kad 

savo buvimo metu Vatikane jis nė 
karto nematė šv. Tėvo, bet iš atsa
kymo žino, kad tas didžiavosi gavęs 
progą suteikti duonos kąsnį žmogui, 
kurį jam kiti atsakė.

Bažnyčia dažnai čia vienų, čia kitų 
puolama, tačiau faktas lieka 'faktu, 
kad jos darbas siekia toliau, kaip 
atskirų šalių kraštai. Jis pats, de 
Gasparis, niekados nesigėdijo savo 
religinių įsitikinimų ir savo didžiavi
mosi dabartiniu popiežium Pijum XII.

Apie tautą, kai didžiosios valstybės 
vėl grįžta į krikščionybę, reikia sprę
sti ne pagal tai, ką ji kvailo padarė 
per ketvirtį valandos, bet pagal 
ištisus amžius trukusius darbus.

Berlynas didžiuojasi kardinolu
Berlyno vyskupas Konradas von 

Preysing, pakeltas į kardinolus, ta 

proga per oficialų priėmimą pareiškė, 
kad Popiežius savo ranką ištiesė 
prispaustai tautai pačią juodžiausią 
jos valandą. Berlyno burmistras 
atsiuntė naujajam kardinolui sveikini
mą, prašydamas jam Dievo palaimos 
ir pažymėdamas, jog tuo būdu buvo 
pagerbtas ir pats Berlyno miestas.

Socialistai užkaso kovos kirvį
Italų socialistų vadas Nėrinis, kuris 

karo metu rado prieglobą Vatikane, 
savo kalbose pažymi, kad nuo I860 
metų italų vyriausybei pirmą kartą 
vadovauja sąmoningas katalikas. 
Šiandien mes turime puikų įrodymą, 
sako jis, kad .klerikalizmo su anti
klerikalizmu" kova jau seniai praė
jusi — tai istorijos, praeities dalykas. 
Socialistai kovos kirvį jatr“ užkasė.

— Rusų arkivyskupas Nikaloius 
Avtonovas, buv. Ukrainos metro
politas, į Kat. Bažnyčią buvo priimtas 
Romoje. Ligi šiol jis priklausė orto
doksų bažnyčiai. Kadangi Popiežius 
atskilusios Rytų bažnyčios kunigystės 
šventimus pripažįsta, tai ir Avtono- 
vui buvo paliktas arkivyskupo rangas. 
Romoje jis susitiko su tų pačių sla
vų — bizantinių apeigų vyskupu 
Evrienovu, kuris dirba Vatikane din
gusių be žinios globos skyriuje ir dėl 
savo 12 kalbų puikaus mokėjimo ten 
yra ypačiai branginamas.

— Žiniomis iš Paryžiaus Lietuvoje 
mirė žinomas liaudies pamokslininkas 
ir Marijonų provinciolas kun. Pijus 
Andziulis ir kun. Dargis MJC.

— Iš Amerikos per Paryžių prane
šama, kad Sibire mirė žinomas mūsų 
valstybininkas, buvęs Lietuvos Banko 
Vaidybos narys Zigmas Starkus. Prieš 
porą metų taip pat Sibire mirė jo 
vienintelis sūnus Kęstutis.

Karo laivas naujiesiems kardinolams
Brazilijos valstybės - prezidentas 

įsakė naujai paskirtiesiems Brazilijos 
kardinolams vežti į Romą pavesti 
vieną karo laivą. Prezidentas ta ke
lione pasinaudoti taip pat pakvietė 
kartu Pietų Amerikos valstybių nau
jai paskirtuosius kardinolus. -

New Yorko arkivyskupas vyks į Ro
mą lėktuvu ir drauge pasiims savo 
84 melų tėvą.

Iš Danijos katalikų gyvenimo
1944 m. pabaigoj Danijoj pasirodė 

katalikų mokslinis žurnalas, pavadin
tas .Catholics". Žurnalas leidžiamas 
kas metų ketvirtis ir yra panašus-’ 
į .Sfimmen der Zeit".

Žymus danų poetas konvertitas 
Johannes Jorgensenas su didelėmis 
iškilmėmis atšventė savo-70 metų am

žiaus sukaktį. Neseniai jis baigė 2-jų 
tomų veikalą apie šv. Brigitą.

Danijoj su pasisekimu buvo^rodoma 
popiežių filmą .Pastor angelicuš". 
Dažnai įvairiomis progomis danų' 
radijas transliuodavo įvairias katalikų 
gyvenimo- iškilmes. Per Kristaus Ka
raliaus šventę suruoštas iškilmes iš 
šv. Eugenijaus bažnyčios Stockholme 
transliavo ir švedų radijas (Motala).' 

1945 m. ganyiojiniame laiške ypač 
iškeliamas artimo meilės principas, 
nurodant, jog toji meilė turi būti tai
koma net savo priešams. Iš visų 
širdžių turi būti išrauta visokia neapy
kanta.

Skundžiasi
Berlyno vyskupas kard. Konradas 

von Preysingas paskelbė į Berlyno 
katalikus tėvus atsišaukimą, kuriame 
skundžiasi, kad Berlyno mieto tėvai 
nori iš katalikų mokyklų atimti net 
tą patį mažiausią eikufį, kurį dar 
šiaip taip, buvo palikę naciai, būtent 
— tikybos pamokas. „

----- ' - ;
Katalikybė Lietuvoje (?)

Mgr. A. Springovičius, Rygos arki
vyskupas, Maskvos TASSO žiniomis, 
yra paskelbęs šitokį pranešimą apie 
Katalikų Bažnyčios padėtį:

„1940 m. įvedus sovietinę sistemą, 
žmonės ir toliau naudojosi visiška ti
kėjimo laisve. Didelių sunkumų atsi
rado užėjus vokiečių okupacijai... 
Raudonajai armijai iš naujo įžengus 
į Rygą, visos katalikų parapijos su
rengė padėkos pamaldas. Į Bažnyčios 
reikalus nesikišo nei vietiniai, nei 
centriniai valdžios organai. Kiekvie
nas užsiima tuo, kas jį liečia. Visos 
Katalikų Bažnyčios atdaros. Nuo so
vietinių institucijų įvedimo Bažnyčia 
palaiko kontaktą su valstybės orga
nais per komisarą Bažnyčių reikalams 
prie lietuvių (?) vyriausybės.

Su jo pagalba parapijos atleistos 
nuo tam tikrų mokeščių, o kunigai 
nuo karinės tarnybos.“

Sis pareiškimas paskelbtas 1945 m. 
rugsėjo 8 d.; jį perduoda anglų ka
talikų laikrštis „The Sword, of the 
Spirit". La Croix.

Redakcijos pastaba: Dėdami šią 
Tasso agentūros žinią, tačiau turime 
suabejoti jos teisingumu jau vien dėl 
to, kad Magr. A. Springovičius nėra 
Lietuvos arkivyskupas.

„The New Life.“ Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben” — kath. Zeitschrift in 
litauischer Sorache mit Genehmigung 
des Erzbischofl Ordinariats Mūnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas“ Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdana- 
vičiaus Mūnchen, Lamontstr. 21. — 
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cie.,

Augsburg. .
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