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POPIEŽIUS
Dr. A. Kimša

Kyla klausimas, kurioje kultūroje 
•ūes gyvename, ar toji kultūra yra 
rienintelė? Ir čia prieinama prie iš
vados, kad mus grindžia krikščioniš
koji kultūra, kurios centras yra ne 
kas kita, kaip Kristus ir jo įsteigtoji 
Bažnyčia. Sis {vykis yra nejučiomis 
ir kitaip manančių priimtas kaip itin 
svarbus. Joks kitas pasaulyje įvykis 
nebuvo, nėra ir nebus svarbesnis už 
Kristaus gimimą. Argi nemetė kultų- 
ringasis pasaulis visas kitas eras ir 
ar ne pradėjo jis chronologinio laiko 
skaičiavimo nuo Kristaus gimimo? 
Jokie {vykiai nesugeba'išstumti mūsų 
eros iš kultūringojo pasaulio. Nepri
gijo nei kankinių, nei rytų, nei ara
bų. nei prancūzų bei kitos eros, nes 
visas istorijos vyksmas turi centrą — 
Kristų, ir visa laikoma tik ante — 
post Christum. Pasaulis surado tiesos 
šaltinį — Kristų — ir Dievą, ir žmo
gų. Jis vienintelis jungia mus vieno- 
vėn savų Bažnyčia; kadangi Jo 
Bažnyčiai vadovauja popiežius, kaip 
vietininkas, tai apie jį ir grupuojasi 
~iūsų visas gyvenimas su visais sa
vo džiaugsmais ir vargais. Ir šiandien 
neabejojama, kad pasaulis labiau 
kenčia, juo toliau jis nueina nuo po. 
piežiaus, Kristaus, juo labiau nuo Jo 
atplyšta.

■ Po šio žmogėdriško siautėjimo šian
dien iškyla gražesnių laikų prošvai
stė. Pasaulis stengiasi mažiau domė- 
tik ginklais, kurie nė kiek neturi ar
timo meilės. Tiesa, pasaulis dar ir 
šiandien neatsisako visai nuo ginklų, 
žadėdamas po karo visiems žmonėms 
laisvės ir laimės šypsnį, tos laisvės 
ir laimės, kurią žmogus. žmogui duoti 
tegali. Vienok žmonėse visai kiti' 
jausmai bręsta. Jie pradeda domėtis 
viduramžiškuoju Bažnyčios renesan
su, jo apogėjumi — šv. Tomu Akvi- 
niečiu, tuo Doctor Angelicus, kuris 
savo mintijimu susydino senąjį ir 
naująjį pasaūlį. Tas aiškiai byloja, 
kad ir šiandien žmogus šį laikotarpį 
laiko būtinu atgimimu, tinkamu jam. 
Pasirodo, kad žmogus pasiilgo tų va

dinamųjų tamsiųjų viduramžių, kur sly
pi didieji mūsų kultūrinio gyvenimo — 
Bažnyčios akmens — autoritetai.. 
Bandoma išjuokti viduramžius, tą 
,,sic et non", tačiau ir patys besijuo- 
kią jį patylomis vartoja. Einant tolyn, 
galima vėl prieiti prie Bažnyčios, kaip 
veikiančiojo faktoriaus, pastačius 
klausimą, kas gi išugdė mums univer. 
sitetus, mokyklas, suspietė didžiulį 
pasaulininkų skaičių ne kuriai nors 
pasaulinei revoliucijai puoselėti, bet 
taikos darbui, žmonijos nuraminimui 
ir tiesos suradimui. Įvairiaip galvo
jantys domisi Hamurabiu ir jo įsta
tymais, gėrisi Atėnais, o drauge ir 
nusilenkia viduramžiškajam Paryžiui, 
kaip filosofijos ir universiteto centrui. 
Pasaulis vis dar neranda tikrosios tai
kos ir ramybės, ne visi dar nori nuo
širdžiai nusilenkti Bažnyčiai, nors 
širdimi ir protu jau linkstama ir į 
Tomą Akvinietį, ir į didžius Bažny
čios o'rdnus, kongregacijas, jų sąjūd
žius. Visi sutinka, kad Bažnyčia jau 
vadovauja atgimimui naujoje žmo
gaus, visų širdys klausia, ką popie
žius, kitaip tariant, popiežiškoji ku
rija, yra padarę suniokokotam ir 
suklupusiam žmogui padėti. Juk isto. 
rijos būvy žmogus virto paprastu 
skuduru, mazgote lietuviškai tariant. 
Argi netrypia įvairūs įstatymai žmo
gaus, politiko ar policininko žmoniš
kumo išprievartavimais? Argi nepre
kiaujama . žmoniškomis vertybėmis 
lygiai taip, kaip juodojoje biržoje, 
kuri šiandien yra taip populiari? 
Steigia ir globoja valstybės gyvuliu 
globos' draugijas, saugo gyvulėlius, 
žvėrelius, bet ar pagalvoja jie visu 
rimtumu apie nuolat išniekmamą žmo
gų, visiškai bejėgį ėapsiinti? Argi 
neperiklausytų žmonių politiniams va
dovams susirūpinti tuo klausimu, bet 
ligi šiol tik Bažnyčia — popiežius ir 
tekelia žmogaus šventumo ir vertės 
idėją. Viena ranka valstybė teisia 
didžiuosius nusikaltėlius Afialtus. ku
rie išduoda Leonidus, savą kraštą, 
nepritaria svetimiems, smerkia ir nie

kina Judus, išdavusius Kristų, Jo 
idėjas, kita gi ranka stengiasi sulau
žyti tuos žmones, kurie liko skaistūs 
ir nekalti arba kurie poviliškai yra 
prisikėlę

Pasaulis dažnai liko kurčias praeity 
popiežiaus šauksmui, nesvarbu, ar tai 
buvo Leonas, ar Pijus, ar Benediktas, 
ar Clemensas, ar Deus-dedit. Neišgir
do pasaulis jo balso, kada jis ragino 
susimąstyti, kad neperžengtų žmoni
jos pavojaus ribos. Kalbėjo .jis žmo
nėms ir darbo, ir auklėjimo, ir socia
linio rūpinimo, ir taikos išlaikymo bei 
būtinumo reikalais. Ir tik katastrofos 
sudirgintas pasaulis vėl grįžta prie 
tų idėjų, kurias popiežius puoselėja. 
Tad nieko nenuostabu, kad šiandien 
po kruvinos karo audros kyla ro
miškoji kurija, norėdama padėti varg
stantiems, norėdama užbaigti žmo
gaus, kaip Dievo tvarinio, brolžu
dišką kovą. Tai taikos ir ramybės 
akcijai kvies ppoležius visus pasauli- 
ninkus, nes jis turi tam teisę, kadan
gi jis vienas atstovauja mūsų kultū
ros idėjai. Tiesa, kitaip maną norėtų 
išslysti iš mūsų Romos kat. kultūros, 
bet ar sugeba jie sukurti sau naują, 
skirtingą kultūrą nuo mūsosios, ku
rioje žmogus būtų taip vertinamas ir 
laisvas, kaip mūsų supratimu? Ar mi
rė kas jų, kad ir kitaip galvojusių, 
gyvenime nesusitaikę su Bažnyčia, 
jei jiems buvo tik leistas laisvas ap
sisprendimas? Bandoma grįsti, kad 
proistorėj ar istorijoj žmogus gyve
nęs skirtingą gyvenimą. Bet ar ne
vertinamas žmogus, kaip žmogus, vi
sais amžiais, ar nelaikoma dvasios ir 
kūno vienovė mums kad ir sunkiai 
prieinamu, bet vieninteliu pasaulyje 
reiškiniu? Primetama Bažnyčiai, kad 
ji einanti iš vieno su prispaudėjais, 
kad joje ir tik joje yra daug vergo
vės ir .kraujo dėmių. Reik skirti idėją 
ir žmones, kurie kartais įsibrauna ir 
į geriausią organizmą. Jei taip ir bū
ta, tai ar Bažnyčia — popiežius ne
pasmerkė tų žmonių? Pasaulyje nie
kaip negali jie užmiršti, kaip prof. ’
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Loertzas grupuoja Bordžyas, įnkvizi- 
cijas. Jie nuolat Bažnyčiai tai kaišo. 
Bet ar dėl to tat prikaišiojama, .kad 
tai būtų juodžiausi pasauly laikai, Įvy
kiai? Tik dėl to, kad kitų formulavi
mų prieš Bažnyčių ir nėra, kad jos 
įdėja jr josios rutuliojimas yra švie
sūs ir teisingi. Kodėl gi mes laikome 
visai paprastais Eigipto sukilimus, Ha- 
murabio nusmailinto baslio bausmę, 
valdovo fotelio aptempimą žmogaus 
oda, milijonus aukų mūsų laikais 
(kone, lag, polit stovykl.j, nuo Alek- 
sejevo laikų Įsibrovimą Į išpažinties 
paslaptj, paliepiant ochrankai prane
šinėti apie visus politinio pobūdžio 
dalykus? Pasaulis negali atskirti savo 
juodųjų ’ dėmių, nes jis perdėm yra 
juodas, jam yra tik menki šviesos at
spindžiai z nes žmogus tapo vergu,- 
baudžiauninku mordinose valstybėse 
tiek dvasios, tiek kūno požiūriu. Jei
gu anuomet apie tai niekas nekalbė
jo, tai šiandien šie dalykai bus su 
laiku visiškai aiškiai nušviesti isto
rinėje perspektyvoje, tos dėmės bus 
skaisčios, nes mūsų istorikai jau dir. 
ba, remdamiesi tikrais ir pirmaisiais 
šaltiniais. Bažnyčia ar popiežius ne 
griovė, bet saugojo mūsų kultūrą. Tą 
turi ir kiti pripažinti, atsakydami Į 
klausimus, kas apgynė mūsų kultūrą 
nuo vandalų, būnu ir kitų griovėjų. 
Popiežiaus sostas yra tiek svarbus, 
galingas, kad kitaip maną, nieko nc-

KARL ADAM jf
„N. Gyvenimo“ bendradarbio pasikalbėjimas su jubiliatu 

70 metų amžiaus proga

Kas iš mūsų nėra girdėjęs ar savo 
lūpomis nėra kartojęs „Kari Adam", 
kurio veikalas „Das Wesen des Ka- 
tholizismus" — „Katalikybės esmė", 
išverstas Į lietuvių kalbą, buvo šukė, 
lęs visuotinį susidomėjimą mūsų tė
vynėje. Ir nenuostabu: „Katalikybės 
esmė", panašiai, kaip ir kiti Karlo 
Adamo veikalai, yra šiandien išversta 
ne tik J visas Europos kalbas, bet ir 
J kinų bei japonų kalbą, visame pla
čiame pasaulyje sukeldama savo at
garsi. Jeigu sąvoka „katalikas" (tat 
pažodžiui išvertus reiškia „visybinin- 
kas", gr. katholon-vfsybė) bei „kata
likybė" (= visybė, visovė) virsta 
šiandien jau ne atžangos ir vienpu
siškumo, o, atvirkščiai, pažangos ir 
visapusiškumo ženklu, tai Karlas 
Adamas yra vienas iš tų, kurie tą 
sąvoką nuvalė nuo laiko apneštų dul
kių, atskleisdamas grynąjį jos pavi
dalą.

. Tebūnie tad man leista supažindinti- 
gerb. tautiečius su šia asmenybe ir 
jos veikalu. Juo labiau, kad Karlas 
Adamas turi daug simpatijų lietu
viams, giliai atjaučia mūsų ir mūsų 
tėvynės skausmą.

sitikėdami iš evoliucijos, nori jėga JĮ 
išsprogdinti, suardyti Bažnyčią ir 
bando kurti mums visiškai svetimą, 
vergišką ir nesuprantamą kultūrą. Bet 
čia reik su prof. Adamu sutikti, kad 
šio ryšio niekas neįveiks, nes Baž
nyčią riša ryšys, nukaltas paties Vieš
paties — Dievo ir žmogaus — Kris
taus. Argi ne popiežiai padėjo vys
tytis didiesiems mūsų stiliams? Kur 
gi. jie formavosi, jei ne ten, kur rin
kosi tikintieji maldai, norėdami at
naujinti savo ryšį su Dievu? Ar ne 
Bažnyčia rėmė didžiuosius renesanso 
menininkus, ar ne popiežiai davė 
jiems užsakymus? Kurios gi jų te
mos? Ar ne tikybinis motyvas, ar ne 
jie patys mums pateikia atsakymus 
savo kūriniais, projektais? Kas 
surinko ir išlaikė mūsų laikams did
žiausią Ir turtingiausią biblioteką? 
Kas gi, jei ne popiežius, šj kartą Mi
kalojus V, jiamžinęs savo vardą ne 
karais, vergove, bet knygų meile, su
darydamas sąlygas Vatikane kurtis 
bibliotekai, kuri ir šiuo metu yra 
nuolat papildoma ir yra svajonė kiek
vieno tikinčiojo ir netikro, nes joje 
saugojama tai, ką žmogus yra pasie
kęs ir raštu palikęs. Tai buvo lemta 
padaryti tik popiežiui, nes nedegė jis 
žmonėms neapykanta, bet meile, per 
visus laikus saugodamas mūsų istori
ją ateičiai.

Dr. Ant Ramūnas

— „Mano mieli lietuviai" (Meine 
sūsse Litauer...) — kreipiasi jis t 
mane, — kaip šis karas jus, mažus 
ir nieku nekaltus, nuskriaudė!... 
Turėjau ir dabar turiu ne vieną lie
tuvi savo mokini; visi jie man paliko 
ko gražiausią įspūdį. Aš esu nuomo
nės, kad tai yra gabi, tauri, dorybin
ga ir rami šiaurės pasaulio tauta. Ar 
moka visi lietuviai šnekėti rusiškai, 
taip, kaip jie šneka vokiškai?

— Lietuviai, ypač vyresnioji karta, 
šneka rusiškai, — atsakau.

.— Tai jums asmeniškai turi būti 
žinomi šie trys vardai: Gogolio, Do
stojevskio ir Solovjovo. Gal skaitėte 
Solovjovo atpasakojimą apie Anti
kristą?1) Taip. Vadinasi, jums, lietu
viams, yra galimas betarpiškas pažini
mas bei įsijautimas tiek Į rytų, tiek ir į 
vakarų pasaulius.

— Tai mintis, kurią visapusiškai 
gvildeno lietuvių tautos filosofas Sta. 
sys Šalkauskas, — pastebiu.

— Jūs esate ateities tauta. Istori
jos laikrodis išmuš jūsų valandą. Ar

*) Jo vertimas greitų laiku pasiro
dys „N. Gyvenime“. 

nebus tik jus turėjęs galvoje O. 
Splengleris ten, kur jis sako, kad su? 
sidurs Rytų ir Vakarų pasauliai ir to 
susidūrimo išdava — kils naujo, pil
nutinio. visybinio gyvenimo pavida? 
las — krikščionybė pilnutine šito 
žodžio prasme, anot paties Spenglerio 
■— Dostojevskio Krikščionybė, primer 
nanti pirminę krikščionybę? — O 
Splenglerio mintis daug kartų norėjau 
nusirašyti žodiškai, 'bet jo veikalų 
(Preussentum und Sozialismus, Entr 
scheldungsjahre etc.) niekur negali? 
ma gauti (buvo uždrausta juos skai- 
tyti). Apie Lietuvą kaip ateities tau? 
tą, kuri laiko visų slavų klausimų 
raktą, yra kalbėjęs poetas Adomas 
Mickevičius (Lietuvių tauta yra vie
na iš tų, kuri dar laukia; lietuvių 
tauta turi visų slavų problemų spren? 
dimo raktą1).

— Sakykite, ar jus nedomina baž? 
nyčių susivienijimo klausimas? Kaip . 
tik šiandien aš esu kalbėjęs tuo klau. - 
simu universitete, auditorija buvo pil» 
nutėlė ir parodė nepaprastą, visuotir 
nį susidomėjimą. Šitokio susidomėji
mo nėra dar sukėlęs joks kitas klau-.. J.} 
simas. Tatai liudija, kad tai yra šių 
dienų klausimas, virstąs mūšų laikų 
aktualybe. —

— Bažnyčių susivienijimo klausimų 
pradėjau domėtis maždaug prieš 19 
metų, perskaitęs Solovjovo veikalą 
„Rusija ir visuoįinoji Bažnyčia", o po 
to Sbderblomo Krikščionybės susi, 
vienijimą, Merciero, Halifaxo ir kL- 
kai kuriuos dalykus. Šiua metu man 
tas klausimas tolimesnis, — atsakau.

Ir taip klausimas po klausimo, at
sakymas po atsakymo įsileidžiame j 
filosofines, pedagogines bei teologių 
nes problemas ir jų gvildenimą. Kaip 
paprastai, taip ir šį kartą nepajutom, 
kaip prabėgo trys malonaus, širdingo^ 
įkvėpto pasikalbėjimo valandos. Tai „ 
buvo tikras sielų bendravimas. Tik 
kada duryse pasirodė šeimininkė ir 
tarė: „Jau arbata atšalus"... — buvo, 
me vėl priversti persikelti iš mintie* 
pasaulio Į kasdienybės bei daiktų pa. 
šaulį...

Prof. Dr. theol. Karl Borromau* 
Adam yra gimęs 1876 m. spalio mėn, 
22 d. Pursrucke (Oberpfalz, Bavari
joj). Jo tėvas, Klemensas Adamas, 
buvo mokytojas; turėjo 10 vaikų, iš 
kurių ? buvo berniukai ir 3 mergai
tės. Karolis buvo penktas iš eilėst 
gimnaziją baigė Amberge; po to stu
dijavo Aukštojoj Teologijos Moky
kloj Regensburge įr 1900, t. y. 24 me. 
tų būdamas, buvo įšventintas kunigu. 
Nuo 1900 iki 1902 dirbo pastoracijos 
darbą Rieckofene, netoli Regensbur- 
go, būdamas parapijos vikaras. Po to 
prasideda gyvenimas Mūnchene: čia 
dirba tą patį pastoracijos darbą ir 
studijuoja teologijos mokslus. 1904 
XII. 10 — teologijos daktaras. 1908.

2) Le peuple lithuanien ėst un de ce- 
nut gui restent dans l'attent; le peuple 
lithuanien tient la clef de toutes les 
questions slaves.
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IV. 26 tame pat Mūncheno un-te habi- 
lituojasi, parašęs veikalą apie Tertu- 
lijono Bažnyčios supratimą, ir perei
na į akademinio darbo lauką, bet tuo 
pat metu dirba ir gimnazijoj — dėsto 
religiją. 191?. XI. *7 pakviečiamas 
Strassburgo universitetan kaip eks
traordinarinis profesorius moralinės 
teologijos dėstyti. Nuo 1919. X. 1 iki 
šiai dienai yra Tūbingeno un-to or- 
dinarius, dėsto dogmatiką. Šiais me
tais sukanka Karlui Adamui 70 metų. 
Iš pažiūros, iš pasikalbėjimo, iš pas
kaitų niekaip nepasakytumei, kad tai 
70 metų amžiaus vyras, nes Karlas 
Adamas ne tik savo figūroj bei iš
vaizdoj turi kažką nekintamo, monu
mentalaus, klasiško, atbaigto, bet ir 
sielą yra išlaikęs jaunystės dvasia bei 
kūryliniu įkvėpimu plašdančią, kūdi
kiškai paprastą, atvirą, širdingą. Iš 
gilių spindulingų akių veržiasi mora
linė jėga ir širdies gėris. Kiekvienas 
sakinys, kiekvienas žodis eina iš šir
dies giliausių gelmių, ne tik iš pro
to. Svarbiausi Karlo Adamo veikalai 
yra- šie: Šv. Augustino Eucharistijos 
mokslas, 1908; šv. Augustino nuodė
mių atleidimo mokslas, 1917; šv. Au
gustino mokslas apie slaptas atgailas, 
4921; tikėjimas ir tikėjimo mokslas. 
Katalikų Bažnyčioje, 1923; dvasinė 
šv. Augustino raida, 1931; Sekminių 
mintys, 1933; Kristus mūsų brolis, 
1934*; Katalikybės esmė, 1934’; Kri
stus ir vakarų Europos dvasia, 1933’; 
Sakramentinė moterystė, 1933*): Tikėji
mas ir meilė, 1935’; Jėzus Kristus, 
1935'; Jėzus Kristus ir mūsų laikų 
dvasia, 1935.

Kokie yra esmingi Adamo teologi
nio bei filosofinio pasaulėvaizdžio 
bruožai, kurie apsprendžia jo kūrybą 
ir padaro ją tokią artimą nūdieninio 
žmogaus protui, valiai ir širdžiai? Ka. 
me yra išeities taškas-jo kūrybai su
vokti?

„Europa turi žūti, nes jinai prarado 
Kristų", — pasakė Dostojevskis. Kri
stų žmogui prarasti reiškia tris da
lykas prarasti iš karto: 1. prarasti 
Dievą, 2. prarasti žmogų, t y. patį sa
va, 3. prarasti ryši tarp Dievo ir žmo
gaus, tarp žemės 'ir dangaus, tarp 
idealo ir tikrovės. Kristaus bei dieva- 
žmogybės esmė, sako T. Soiron, yra 
ta, kad Dievas Kristuje, Dievažmogy- 
je, turi tikrąjį, pilnutinį, iš nuodėmės 
pagijusį, atstatytąjį, mirtį įveikusį 
žmogų, o žmogus — apsireiškusį be
tarpiškai sau artimą Dievą. Tokiu tai 
būdu Kristus,, Dievažmogis, yra tarsi 
tas absoliutas vidurtaškis, į kurį gra- 
vituoja ir susibėga tiek žmogiškojo, 
tiek dieviškojo gyvenimo spinduliai. 
Jis yra gyvasai viso kūrinijos pasau
lio bei istorijos proceso centras. 
„Kaip visas žvaigždynų, pasaulis su
kasi apie neregimą centrinę saulę, 
taip visa žmonijos istorija sukasi apie 
Kristų, kaip apie neregimą savo vi- 
durtaškį", — sako Karlas -Adamas. 
Žmogui bei žmonijai nustoti Kristaus 
reiškia tą pat, kas dangaus planetai 
atitrūkti nuo neregimo svorio centro.
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o per tai — išsimušti iš savo orbitos, 
nustoti' pusiausvyros, kristi ir susi- 
dužti su kitomis planetomis. Kristaus 
problema yra kartu ir Dievo ir visos 
kūrinijos trejopa problema: t. y. gam
tos, žmogaus ir žmonijos problema. 
Tai egzistencijos, gyvatos, aplamai 
problema, būti ar nebūti problema. 
Egzistencijos problema yra pati es
mingiausia ir kartu pati visuotiniau
sią problema, nes jinai apima ir bū
ties, ir būties esmės, ir būties pras
mės problemas.

Nagrinėti Kristaus problemą reiškia 
pajudinti gyvenimo klausimą visu 
pločiu, gyliu ir aukščiu, reiškia įsigi
linti J būtį, būties esmę ir prasmę. 
Mūsų amžius — egzistencinis „onto
loginis amžius". XIX a. pabaigoj ir 
XX amžiaus angoj egzistencijos pro
blema buvo iškelta, šiandien ji yra 
dominuojanti problema visose žinijos 
šakose. ,

Visuotinis susidomėjimas egzisten
cijos problema parodo, kad Europa 
vėl atranda prarastą Kristų ir ią ne
buities kelio suka į buities gyvatų 
kelią.

Karlas Adamas yra vienas iš tų, 
kurie parodė šių dienų žmonijai 
Kristų, pilnutini, visybinį Kristų: To

tus Christus, atsHeisdamas ne tik in
dividualinį bei asmenini, bet ir uni
versalinį bei bendruomeninį ir gamti
nę bei kosminę Kristaus pusę. Štai 
kodėl Karlo *Adamo teologija yra 
egzistencinė teologija, gyvenimo teo
logija (Ezistenztheologie, Lebenstheo- 
logie). Atskleisdamas pilnutinį visy
binį Kristų, Adamas atskleidė pilnuti
nę, visybinę, t. y. katalikiškąją krik
ščionybę ir jos giliausią esmę, atsklei
dė krikščionybės socialinę, bendruo
meninę pusę, t. y. Bažnyčios esmę, 
kaip jinai šiandien yra formuluota 
popiežiaus Pijaus XII enciklikoj ,.Cor. 
pus Christi mysticum". Kas nori šian
dien suvokti tikrojo socializmo esmę 
bei idealą, kas nori persiimti tikrojo 
bendruomeniškumo principais, atsidė
jęs teįsiskaito i Karlo Adamo „Kata
likybės esmę" ir Pijaus XII encikliką 
„Corpus Christi mysticum". Tai atei
ties statybinės mintys. Bažnyčia yra 
tikrojo bendruomeniškumo pirmavaiz
dis bei išraiška; jinai kaip visybinis 
Kristus, kaip augantis Kristaus Kū
nas, kaip dievažmogiškasis organiz
mas bei kūrinys apima visa kūrinijos 
pasaulį — ne tik asmeninę, bet ir kos
minę ir bendruomeninę prasmę. „Vi
sas gyvenimas", sako N. Berdiajevas,
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„gaji būti suprastas kaip Bažnyčios 
gyvenimas. Bažnyčia apima visas gy. 
venimo puses. Visybinis Bažnyčios 
suvokimas šiandien yra būtinas, rei- 
ka šiandien įveikti nominalistinį ir 
individualistinį Bažnyčios supratimą. 
Bažnyčios supratimas vien tik kaip 
asmeninio išganymo religijos, Bažny
čios apimties susiaurinimas ligi šio 
to, kas gali būti pastatoma šalia kitų
gyvenimo sričių, gi tuo tarpu kai 
Bažnyčia savo esme yra pozityvi bū
ties pilnatvė, — kaip tik ir buvo 
krikščioniškojo pasaulio dideliausių 
sukrėtimų bei katastrofų šaltinis ...

Toje tuščiai paliktoje vietoje (ben
druomenės, socialinės visybinio Kris
taus pusės paneigime. Dr. A. R.), į ku
rią krikščionija neatkreipė dėmesio 
ir kurią užleido, Antikristas' pradėjo 
statyti savo Babilono bokštą ir savo 
darbe yra toli pasistūmėjęs pirmyn’) 
... Antikristinis socializmas trium
fuoja, nes krikščionija nesprendžia 
socialinio klausimo".’)

Vienmatį, siaurą Kristaus bei krik
ščionybės suvokimą, kaip kad jis ^y ra 
radęs istorinę savo iš raišką gnosti
cizme, manichejizme, monofizitizme, 
ikonoklastų, albingensų tendencijose, 
kalvinizme, puritonizme... ir galop 
kapitalizme, N. Berdiajevas pamatuo
tai pavadina transcendentiniu egoiz
mu, transcendentiniu utilitarizmu ir 
endaimonizmu.’)

Kad vienmatis, individualistinis, 
protestantiškas Kristaus bei krikščio. 
nybės suvokimas pasaulėžiūriškai 
pagrindė kapitalizmą, įrodė vienas iš 
rimčiahsių ekonominių mokslų atsto
vų — prof. Maxas Wcberis. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų, kuris įžvelgė glau
dų sąryšį tarp religijos iš vienos pu
sės ir ūkio sistemų ir įvairių jų pa
vidalų iš antros puąės: vienokios ar 
kitokios ūkinės sistemos atsiradimą 
sąlygoją vienoks ar kitoks religinis, 
pasaulėvaizdis. Tad kaip siauras, 
vienašališkas krikščionybės suvoki
mas veda į vienašališką, iškraipyta, 
ūkio santvarką, taip visybinis Kris
taus bei krikščionybės, suvokimas 
neišvengiamai turi vesti į visapusišką 
ūkinės problemos sprendimą, į socia
lini bei ūkinį teisingumą.

Rūpestinga istorinė analizė ir isto
riniais duomenimis pagrįstas Maxo 
Weberio mokslas, radęs šiandien 
ištisą eilę naujų rimčiausių atstovų 
Anglijos, Prancūzijos bei Amerikos 
mokslininkit tarpe, yra mirtinis smū
gis materializmo doktrinai, nes šis 
mokslas, suglaustas į trumpiausią 
formulę, skamba šitaip: religinis 
veiksnys sąlygoja ir apsprendžia vi
sus kitus gyveninio veiksnius. Reli
gija apsprendžia ir ūkinę bei gam
tinę, ir asmeninę bei bendruomeninę 
gyvenimo puse: t. y. religija aspren- 
džia ir ūki, ir kultūrą, ir civilizaciją, 
apsprendžia vienokio ar kitokio gy-

*) N. Berdiajev. Der Sinn dės Schaffens.
Tubingen 1927, 368—369 p.

’) Op. c 389 p.
•) Op. c. 377.

venimo stiliaus atsiradimą. Marksas 
teigia: ūkinė gyvenimo pusė apspren
džia ir asmeninę, žmogiškąja, ir ben
druomeninę gyvenimo pusę. Ūkis ku
ria ir žmogų, ir bendruomenę. Tuo 
jis išreiškė tik įi tiesos, nes: ne tik 
ūkis kuria žmogų ir bendruomenę, bet 
ir atvirkščiai, žmogus ir bendruomenė 
kuria ūkį pagal aukštesnės, pilnesnės, 
tobulesnės egzistencijos reikalavimą,
poveržį bei elgesį: šventumo bei re
ligines vertybes, kurios savo esme 
yra egzistencijos buities -Vertybės, 
apsprendžia ir 1) būties bei materia
lines ūkines vertybės ir 2) esmės bei 
formalines, kultūrines vertybes ir 3) 
prasmės bei bendruominines, civili
zacines vertybes.

Ūkinė, asmeninė ir bendruomeninė 
gyvenimo pusės, ūkis, kultūra ir ci
vilizacija, —■„ ’trys gyvenimo sritys, 
kurios pakaitomis viena kitą sąlygoja 
ir apsprendžia, o religija sąlygoja ir 
apsprendžia visas tris gyvenimo sri
tis kartu. Markso, mokslas apie gam
tines, ūkines vertybes, kaip apie 
kažką absoliutaus, virsta šiandien 
anachronizmu.

Iš to, kas buvo sakyta, darosi aiš
ku, kaip egzistencinė šių dienų teo
logija su Karlu Adamu priekyje, at
skleisdama visybinj Kristų bei visy- 
binę krikščionybę, implicite apima ir 
iki pat šaknų paliečia visą gyvenimo 
klausimų kompleksą. Laikai šiandien 
baigiasi ar jau yra praėję, kada teo
logija buvo laikoma beverčiu realiam 
gyvenime dalyku. Nūdieninis pasauli- 
ninkų susidomėjimas teologija nėra

Geros taikos reikalas
Dedame J.A.V. Vyskupų pa

sisakymą aktualiais gyvenamo 
laikotarpio klausimais. Jis yra 

. paimtas iš katalikų laikraščio 
„Thė New World" 1945. 11. 23. 
Visų J.A.V. Vyskupų vardu šis 
dokumentas yra pasirašytas Či
kagos Arkivyskupo Samuelio Al
fonso Stritscho. Sis Amerikos 
vyskupų žodis mums yra įdomus 
ne tik dėl to, kad jis labai tauriu- 
būdu įsakmiai gina mūsų reikalą, 
bet ir dėl to. kad jis yra labai 
aukštos kokybės pavyzdys pla
taus ir gilaus krikščioniško gyve
nimo uždavinių supratimo.

Karas yra jau praėjęs, bet taikos 
pasaulyje" dar nėra. Atlanto chartoje 
buvo mums įsakmiai nubrėžta taikos 
bruožai, už kurią mes kovojome bei 
kraujavome ir neįkainojamai brangia 
lę. Štas taikos idealas buvo tai, kas 
kaina laimėjome didelę karinę perga
lę. Stas taikos idealas buvo tai, kas 
per ‘ visą karą išlaikė mūsų dvasią, 
kas mus kurstė didvyriškai kovoti' už 
laisvę, už kurią pavergtuose kraš
tuose milijonų buvo kovojama 
slaptai. Jo dėka mažos pavergtos tau
tos i mus žiurėjo su pasitikėjimų,

atsitiktinis dalykas. Ateity teologija 
lygiai tiek pat domisi ir psichologas, 
ir sociologas, ir biologas, ir matema
tikas etc., taip, kaip ir yra buvę di
delių atradimų gadynėje (Kepleris, 
Kopernikas, Newtonas, Leibnizas etc.), 
Vienas iš monumentaliausių naujųjų 
laikų teologinių veikalų — Leibnico 
„Teodicėja" — yra matematiko, dife
rencinės skaičiuotės pagrindėjo, kū-
rinys! Scholastikos teigimas „theoto- 
gie ėst magistrą scientiarum" atgau
na šiandien savo prasmę.

Baigdami turime pabrėžti, kad Kart 
las Adamas nėra koks „novatorius", 
o šv. Augustino, patologijos bei 
scholastikos minties tęsėjas bei atnau
jintojas. Vad. Tūbingeno mokyklos 
atstovai (Drey, Mohler, Hirscher, 
Standenmaier, Linsenmann, Hefele, 
Funk, Sagmūller, Riessler, Bihlmeyer, 
Kuhn etc.) yra jo pirmatakai. Karlo 
Adamo pasaulėvaizdis subrendo ko- 
voje prieš trejopą religinį bei filoso
finį monizmą: prieš transcendentinį 
monizmą, vad. dialektinę teologiją 
(K. Barth, Brunner, Gogarten, Thur- 
neysen), kurios istoriniai siūlai veda 
į Kierckegaardą bei kalvinizmą aį 
protestantizmą aplamai; prieš ima
nentinį, panteistinį monzimą, kurio 
istoriniai siūlai veda į materializmą 
bei pozityvizmą (Feuerbach, Haeckel. 
Renau, Schmidt etc.); prieš fenome- 
nologistinį, panenteistinį monizmą, 
kurio istoriniai siūlai veda į roman
tinę teologiją (Schelling, Hegel. -Ja
cobi, Schleiermacher, Baader, Her- . 
mes, Bautain, Max Scheier etc.).

kaip j jų laisvės patikėtinius. Tai bu
vo didžiadvasiškas projektas geros 
taikos. Ar-galime mes leisti, kad šitas 
taikos idealas dabar pražūtų? Jeigu 
mes tai darome prisidengdami klai
dingo realizmo pagrindu, tai mes akis 
į akį atsistojame prieš baisią atomi
nio karo katastrofą.

Nuo 1943 metų.Maskvos konferen
cijos Jungtinės Valstybės, Didžioji 
Britanija ir Rusija pradėjo iš lėto žy
mėti taikos bruožus, kuriuos jie norė
tų pateikti tautoms. Nugalėtojų kon
ferencijose pradeda palengva aiškėti, 
kaip jie tą taiką norėtų apipavida
linti. Ir čia ji pasirodo be galo ap
vilianti. Mums užtikrinama paskelb
tieji mūsų krašto taikos principai, bet ’ 
rezultatai visiškai nesutinka su šitais 
principais. Gal būt, kad mes stovime 
didžiausioje žmonijos istorijos krizė
je. Mūsų kraštas turi jėgos, teisės ir 
atsakomybės reikalauti tikros taikos, 
pastatytos ant teisingumo pagrindo, 
kuri duotų atsakymą j viso pasaulio 
žmonių širdies šauksmą.

Mes norime su kitomis tautomis 
bendradarbiauti; kad įgyvendintume 
gerą taiką. Gal būt, kad karo metu 
dėl strateginių priežaščių buvo reika
linga galutinį kai kurių klausimų
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konferencijoje atidėlioti. Bet dabar 
sprendimą, kurie buvo svarstomi trijų 
konferencijoje atidėlioti. Bet dabar 
mes turime tikrovei pažiūrėti tiesiai 

-j akis. Yra gilių prieštaravimų tarp 
Rusijos ir Vakarų demokratijų tiek 
mąstyme, tiek politikoje. Rusija kai 
kuriais svarbiais klausimais pasielgė 
vienašališkai. Ji stengėsi Rytų ir Pie- 

-tų Rytų Europoje sukurti jtakos sfe
ras ne sveiku regionalinio susitarimo 
pagrindu, kuriame būtų gerbiamas su
verenumas ir teisė, bet tuo keliu, kad 
vien savo suverenumą visur pastatytų 
ir be jokios atodairos sukurtų bejėges 
lėlių valstybes. Jos aziatiška politika, 
kuri yra tokia reikšminga pasaulio 
taikai, sudaro mįslę.
' Totaliniai diktatoriai žadėjo masėms 

'gerovę sukurti per visagalę policinę 
valstybę, kuri savo valdžią išplečia 
visoms žmogiško gyvenimo sritims ir 
nepripažįsta jokių prigimtų laisvių. 
Paskui jų teorijos stengėsi viso pa
saulio gerovę užtikrinti visas šalis 
(traukiant į savo sistemą. Kartais Ru- 
aja naudojasi mūsų žodynu ir kalba 
apie demokratiją ir teises, bet ji tiems 
žodžiams teikia iškreiptą prasmę. Mes 
galvojame istorinėmis mūsų kultūros 
sąvokomis. Mes matome Dievo duo
tas nepažeidžiamas žmogaus teises 
kiekviename asmenyje ir mums de
mokratija reiškia laisvą piliečių ben
dradarbiavimą pagal įstatymus lais
voje šalyje.

Čia ideologijos susikerta. Ir kiek
vienas, kas nori garbingai bendradar
biauti tikrą taiką įgyvendinant pasau
lyje, turi rasti drąsos šiuos priešta
ravimus pripažinti. Šito bendradarbia
vimo pagrindas turi būti abipusis ry
šys su teisingumu. Būtų mums daro
ma. neteisybė, jeigu mes taptume ben- 
'dradarbiais kur nors pasaulyje vyk
stančios prievartos prieš teises, tautų, 

-grupių, ar asmenų.
Pirmas žingsnis sėkmingoms talkos 

deryboms yra turėti gerą planą. Ge
ras planas visus atskirus klausimus, 
kurie tenka diskutuoti, remia princi
pais. O mes^vietoj principų padarėme 
kompromisų ir bandėme pasiekti 
sprendimo tik atskiriems fragmen
tams. Užuot atskirai išsiaiškinę klau
simą, kuris net prieštaraujantiems 
projektams nėra beviltiškas, mes per
gyvename tai, kad jėgos politikos 

' tragedija vėl kartojasi, ir, kaip jėgų, 
žaidimas pusiausvirai išlyginti gryną 
naudingumą iškeldamas aukščiau tei
singumo gimdo karą po karo, taip jis 
ir vėl mums gręsia. Mes turime rim
tai siekti bendradarbiavimų su mūsų 
sąjungininkais, kad sukurtume gerą 
taiką. Yra nuolaidų, kurių mes nedrįs
tame daryti, nes jos yra nedoros ir 
tikrą taiką griauja.

Taikos programa

Mūsų taikos programa pramato pa
saulio tautų organizaciją. Charta, kuri 

, buvo pasirašyta San-Francisko kon
ferencijoje, be abejonės, yra geresnis 
dalykas palyginus su Dumberton-
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Oaks projektais, J>et ir ji nesirūpina 
sveika ir pastovia tarptautine organi
zacija. Planavimas saugumo tarybos 
neduoda nieko daugiau, kaip faktinę 
didžiųjų valstybių sąjungą išlaikyti 
taikai. Didžiosioms tautoms yra sutei
kiama privilegija būti aukščiau už 
įstatymus. Tačiau, nepaisant to, mū
sų, šalis elgiasi protingai, kai ji ap
sisprendžia, šioje pasaulio organiza
cijoje dalyvauti. Ji yra vis tiek ge
riau, negu pasaulio chaosas. Kadangi 
charta yra pramačiusi ateityje su
šaukti konstitucinį susirinkimą, tai 
viltis nėra be pagrindo, kad klaidos 
su laiku bus išnaikintos ir mes su
lauksime sveikos ir pastovios tarp
tautinės bendruomenės organizacijos, 
kuri ne tik vien laisvu tautų pripra
timu, bet ir pripažinimu taisių ir pa
reigų sukurs tarptautinę bendruo
menę.

Kai dabar gema taika, tai susidaro 
neatidėliotinų būtinybių, kurioms mes 
toliau negalime trauktis iš kelio. 
Jaltoje mes įsipareigojome prieš 
lenkų tautą ir tapome prieš visą-pa
saulį už tai atsakingi, kad lenkams 
nebus sukliudyta sukurti nuosavą, 
nepriklausomą, demokratišką valdžią. 
Ar dirbame mes šia kryptimi, kad 
priartėtume prie tų įsipareigojimų 
visu mūsų atsakomybės ir mūsų jė
gos svoriu? Koks pasiteisinimas yra 
tam, kad demokratijos pionieriai neįs
tengė sukliudyti, jog Baltijos valsty
bės nebūtų jėga ir apgaule Sovietų 
Sąjungos prarytos? Mus ima pasi
baisėjimas dėl žinių, kurios ateina iš 
Slovakijos, Kroatijos, Slovėnijos ir

KARO. FAULHABBRIS

kitų Europos pietryčių kraštų. Reli
gijos persekiojimas, kuris yra tiek 
pat brutalus, kaip ir paslaptingas, 
siaučia kai kuriuose kraštuose. Nėra 
jokio politinio pagrindo, kuris mūsų 
tylėjimą pateisintų. Kas už uždangos 
vyksta Rytų ir Pietų-Rytų Europoje, 
tai yra rėkiantis prieštaravimas tiems 
aukštiems idealams, kurie mus kurstė 
į kovą išgelbėti pasaulį iš totalinės 
agresijos.

Niekas negali nematyti, kaip svarbu 
yra vėl naujai atstatyta, vėl gyva 
Europa, kuri yra visos Vakarų kultū
ros lopšys. Mes apgailestaujame tą 
tragišką abejingumą, su kuriuo yra 
vertinama sunki dabartinė būklė Ita
lų tautos, kuri, išsilaisvinusi iš fašisti
nės valdžios, su dvasios pakilimu if 
lojalumu petis petin kartu su mumis 
kovojo. Jau daugiau kaip dvejus 
agresijos metus toje šalyje stovi prie 
demokratijos lovos bejėgiai jos bičiu
liai, kai mes tuo tarpu žaidžiame su 
gyvybinėmis pagalbos ir rehabilita- 
vimo problemomis ir savo iškilmingų 
pažadų išpildymą vis atidėliojame.

Baikime su priešais. Tiek mūsų 
pačių tautinis interesas, tiek pasaulio 
taikos reikalai, tiek visos krikščio
niškos kultūros likimas Italijoje yra 
pastatyti ant kortos. Ji yra šiandien 
pirmtakas vakarų civilizacijos. Meš 
esame visai įsitikinę, kad Italų tauta, 
jeigu mes ją savo pagalba nuo nevil
ties išsaugosime, atsilajkys apgaulin
giems viliojimams svetimos ir per- 
versmingos ideologijos ir savo ateitį 
sukurs pagal savą- kilnią krikščio
nišką tradiciją.
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Mes negalime likti abejingi dėl Vo
kietijos, Austrijos ir Vengrijos atei
ties. Nors ir kažin kaip ilgas bandy
mo laikas nugalėtoms tautoms turi 
būti uždėtas, mes turime joms padėti 
užimti prideramą vietą tautų šeimoje. 
Jas traktuoti pagal keršto dvasią 
nėra nei teisinga, nei politiškai pro
tinga. Teisingumas reikalauja, kad 
būtų nubausti kaltieji, ir protingai 
atlyginti padaryti nuostoliai. Bet mes 
neturime užmiršti ir neturime leisti 
užmiršti tiems, kurie mums atstovau
ja, kad mūsų tradicinė bausmių siste
ma savo šaknis turi individualiau 
atsakingumo sąvokoje. Nežmonišku
mai, kaip masinis perkeldinimas 
ištisų tautų, sistemingas naudojimasis 
vergišku darbu ir žiauzus elgesys su 
karo belaisviais neprivalo mūsų civi
lizacijoje rasti jokios vietos.

Dideli kentėjimai yra šiandien kas
dieninė dalis ištisų tautų daugelyje 
karo paliestų kraštų. Visos žinios 
rodo j tai, kad jei nebus tuo
jau griebiamasi heroiškų prierffonių, 
tai milijonai žmonių šios žiemos me
tu mirs iš bado ir nepritekliaus. Šias 
kenčiančias tautas maistu, drabužiu 
ir pastoge aprūpinti, tai nėra darbas, 
kurj būtų galima atidėti būsimam pa
togesniam laikui. Mūsų kraštas pri
valo pagrindinę šio darbo dalį, * tei
kiant pagalbą, pasiimti sau, nes jis
valdo didžiausius pagalbą galinčius 
teikti šaltinius. Čia mes turime teisę

cfanzituu keltinis
Balys AugustinavičiuS

Užu sodo vartų 
Pasiliks jaunystė. 
Nužydėję dienos 
Nebegrįš atgal... 
Buvo šitaip lengva 
Žemėje paklysti — 
Bus nyku krūtinėj. 
Kai galva pabals-------—•

Grįžtelk-ten vingiuoja 
Siauras tavo takas: 
Sielvartas ir skausmas — 
Du draugai seni.
Keista — visos jėgos 
Taip ūmai išseko — 
Kur nūnai, keleivi, • 
Vienišas eini?

Gulki čia po liepa — 
Čia puri žemelę, 
Amžinas keleivi 
Dulkėtų laukų.
Poilsis tau mielas — 
Ilgas buvo kelias — — — .

O keleivio lazdą 
Tau palikt sunku. 

ir pareigą i tokį pirmavimą, kuris 
atitinka mūsų aukas ir mūsų įnašus. 
Reikia, kad šiam reikalui kongresas 
iš viešųjų lėšų paskirtų atitinkamas 
sumas. '

Privati pašalpa. -»

Taip pat yra reikalinga, kad priva
tus šalpos darbas galėtų nekliudomai 
savo palaimingą veiklą vykdyti tarp 
kenčiančių tautų. Ir šioje pagalboje, 
turi būti pramatyta daugiau, negu tik 
alkstantiems maistą ir netekusiems 
tėviškės pastogę parūpinti. Reikia 
toms tautoms pagalbą teikti, kurių 
ūkis yra sutrikdytas. Jos turi teisę į 
pagalbą, kad galėtų sugrįžti į normalų 
ūkinį gyvenimą. Nei didžiųjų tautų 
gerovė, nei jų galybė negalės sutruk
dyti karo, jei nebus pašalintos aplin
kybės, kuriose vargingoms, apleis
toms tautoms nebus suteikta pado
raus standarto gyvenimo galimybė. 
Pasaulis yra vieningas tik tiek, kiek

Religijos mokytojas kaip pedagogine 
asmenybė

Kun. Dr. J. Gutauskas

Bažnyčios1) vardu ir (galiojimu, 
kaip Kristaus pasiuntinys ir Linksmo
sios Naujienos nešėjas, atsistoja re
ligijos mokytojas prieš jaunosios, kar
tos akis kaip jos vadovas, auklėto
jas, mokytojas.. Iš čia jo pareigų kil
numas, atsakomybė, pedagoginės as
menybės svarba ir reikalas. Kad 
sėkmingai auklėtų ir mokytų, religi
jos mokytojas privalo gerai suprasti, 
kas jis yra ir kas turi būtL

1. Sielų vadovas, auklėtojas, 
o ne vien mokytojas.

Religija nėra žinojimas, bet gyve
nimas. Piktoji dvasia didelis teologas 
(plg. Kristaus gundymą), bet joks Die
vo tarnas. Kapelionas, kuris teteikia 
religines žinias, yra panašus į žmo
gų, kuris alkanuosius sotina ne duona, 
bet gražiais virimo receptais, ištroš- 
kusiems neduoda vandens, bet kalba 
apie jo' reikšmę gyvybei palaikyti.

2. Homo religiosus-religinė asmenybė.

Mokslo programa ir mokslo eiga 
be mokytojo yra partitūra be diri
gento, įstatymų knyga be teisėjo. 
Auklėjimą darbo sėkmė pirmoj eilėje 
priklauso nuo jaunimo auklėtojo as
menybės. Tas pats pasakytina apie 
religijos mokytoją. Jis tiek pajėgus 
jaunimą religiškai auklėti, kiek pats 
yra religinė asmenybė, bomo religio-

*) Ištrauka iš Vokietijoj parašyto di
desnio darbo, pavadinto: Religijos 
pedagogika. 

žmones, kaip broliai pries Dievą kar
tu sugyvena.

Mums tenka sunkus atsakingumas. 
Dabar yra šaukiamasi Amerikos šir
dies ir rankos tokiu mastu, koks ne 
tik mūsų krašto istorijoje, bet ir vi
sos žmonijos analuose yra vieninte
lis. Mes žinome, kad demokratija yra 
tiek pajėgi spręsti taikos problemoms, 
kiek ji kare yra išbandyta. Mes tu
rime likti ištikimi patys sau. Mes tu
rime tvirtai laikytis savo laisvų 
institucijų. Mes turime' sudaryti vie
ningą frontą prieš tuos nedaugelį mū
sų tarpe, kurie bando ji sabotuoti. Mes 
galime tik užuojautos turėti tiems, 
kurie su pusiau pridengta simpatija 
totalizmui, žaidžia mintimi, kad šiame 
didžiajame varge gal būt yra išmušu
si totalizing valanda. Suklaupę mels
kime Viešpatį, kad jis savo malonia 
Apvaizda mums padėtų būti šauniais 
kovotojais už demokratines laisves ir 
nuoširdžiais draugais kenčiančių * ir 
prispaustųjų visame pasaulyje.

■ ' '■ ' f 

sus. Jo religingumas Ir pamaldumas 
paprastas, natūralus, džiugus, panašus 
į šv. Pranciškaus Asyžiečio arba šv. 
Pranciškaus Saleziečio-kilnus žmoniš
kumas, nušviestas ir iškeltas dieviš
kumo. Iš religijos mokytojo asmens 
turi spindėti tam tikras metafizinis 
kilnumas. Jo siela gilaus, nuoširdaus 
tikėjimo ir mokslo darnus sąskambis, 
kuris aiškiai juntamas visoj laikyse
noj, elgsenoj. Kaip Dievo pasiunti
nys ir atstovas, jis gyvena su Dievu 
ir Diėvuje, kad būtų vertas Jo nešė- 
jas-Theophorus. Jis taip pat gyvoj 
monstranėija-Christophorus: Jam jis 
gyvena ir miršta (Rom. 14r8), prie Jo 
veda mažutėlius. 4.

3. Jei Dievą myli kaip geriausią 
Tėvą, tai Bažnyčią kaip mylimiausią 
Motiną. Jos nusistatymas — jo nu- 
sistaymas. Jos rūpesčiai — jo rūpesčiai, 

.Jos džiaugsmai- jo džiaugsmai. To
dėl jis homo ecclesiasticus (bažnyti
nis žmogus)..

Jo širdis tokia plati, jog apima vi
są pasaulį, visą žmoniją, ir kartu to
kia jautri, jog tuojau atsiliepia | 
kiekvieną jam pavestųjų reikalą, rū
pestį, pavojų. Jo žvilgsnis nukreiptas 
į praeiti, dabartį ir ateitį. Žiūri | 
praeitį, .nes ji magistrą vitae (gyveni
mo mokytoja). Iš praeitis aiškėja, 
kaip buvo statoma didžioji Viešpaties 
Šventykla, kas prisidėjo prie Jos ki
limo ir kas kliudė. Bet nepaskęsta 
praeity: ranką pridėjęs prie gyveni
mo pulso, žiūri j dabartį, į šių dienų, 
reikalavimus ir uždavinius, nes laiko 
balse (žiūri Dievo balsą. Susirūpinęs
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žvelgia i ateitį, nes ateities Šventy
klai ruošia medžiagą, į Jos statybą 
įneša savo dalį, auką, malda ir kan
čia auklėja busimuosius darbininkus, 
i kurių rankas sudeda tiek daug vil
čių, lūkesčių, svajonių. Religijos 
mokytojas nešioja savo sieloje Baž
nyčios praeiti, dabartį ir ateitį, todėl 
jis Ecclesiophoros-homo catholicus 
et apastolicu (Bašnyčios nešėjas, ka- 
tališkas ir apaštališkas žmogus).

4. Visų tėvas ir tarnas, bet labiausiai 
vaikų ir Jaunimo

Kaip vieversėlis veržiasi į šviesias, 
saulėtas erdves, kaip gėlės žiedas 
gręžiasi į saulę, taip visų akys ir 
širdys krypsta i giedrią, draugišką, 
mylinčią ir suprantančią asmenybę. 
Nemo perfecte sapit, nisi is qui per- 
fecte diligit (Rhabamus Maurus 856). 
Tik tas tobulai supranta, kuris tobulai 
myli. Pectus facit paedagogum (meilė 
daro pedagogą). Motina todėl sėk
mingiausiai auklėja, kad ji vaiką la
biausiai myli. Dviejose vietose reli
gijos mokytojas pagarbiai nulenkia 
galvą: prieš Viešpaties altorių bažny
čioje ir prieš savo mokinius klasėje. 
Didi pagarba ir meilė žmogui jį taip 
nuteikia, kad jis jaučiasi visų Dievo 
tarnų tarnas, labiausiai gi mažutėlių. 
Jis gyvena jų rūpesčiais, jų džiaugs
mais, jų dabartimi ir ateitimi. Vi
siems viskuo tampa, kad visus lai
mėtų Kristui (I Kor. 9,22). į

5. Geras mokytojas-auklėtojas, o ne 
siauras specialistas mokslininkas.
Būti geru religijos mokytoju yra 

didelis dalykas. Teikti auklėjamąjį 
religijos mokymą reiškia būti peda
gogu ir apaštalu, reiškia turėti spe
cialią Švent. Dvasios dovaną - cha- 

■ rizmą. Ne kiekvienas religijos moky
tojas yra pedagogus natus (gimęs 
pedagogas), bet kiekvienas privalo 
turėti bent aiškų polinkį ir sugebėji
mą dirbti pedagoginį darbą — būti 
žinančiu ir galinčiu.

Jis giliai pažįsta išganymo mokslą, 
savo dalyke jaučiasi kaip namie. Ta
čiau, kaip iš viso mokslai, taip ir 
teologijos mokslai turi savo ilgį, plo
tį, aukš’i ir gylį (Efez. 3, 18). Neįma
noma ir nėra reikalo juos pasisavinti 
visu pilnumu arba virsti siauru spe
cialistu. Mokslininkas ir mokytojas 
du skirtingi tipai.

Pirmasis turi izoliuoto atidumo do- 
vaną-nugrįmsti į tyrinėjamąjį dalyką, 
antrasis distributyvaus dėmesio do
vaną, t y. kartu žiūrėti į mokinį ir 
mokomąją medžiagą. Mokytojo ži- 
mojimas išgyventas, daugiau susijęs 
su patirtimi, ne vien proto, bet ir šir
dies dalykas. Jo galvojimas plastiš
kas, konkretus, vaizdingas. Moksli
ninkas galvoja atitrauktai, šneka 
knygų kalba, kuri mokiniams, sveti
ma ir sunkiai suprantama. Tačiau, 
kaip auklėtojas, pedagogas, religijos 
mokytojas yra tyrinėtojas, kūrėjas, 
pedagoginių mokslų žinovas ir prak
tiniame jų pritaikyme specialistas.

Ne tik docento discimus (mokydami 
mokomės), bet ir mokydamiesi mo
kome. Prie to, ką davė prigimtis ir 
mokykla, reikia pridėti tas vertybės, 
kurios gaunamos saviaukla ir saviš
vieta: Skaitymas pedagoginės spau
dos, lankymas pedagoginių — kateke- 
tinių kursų, suvažiavimų ' aktyvus 
dalyvavimas kateketinių studijų ra
teliuose — vis tai yra pilnesniam ir 
gilesniam pedagoginiam išsilavinimui 
priemonės ir galimybės.

Religinė tikrovė ir religinė tiesa 
yra artimai susijusios su visa likusia 
tikrove ir tiesa. Kai kurios tikrovės 
ir tiesos sritys ypač turi artimus ry
šius su religija. Juo daugiau kapelionas 
turi žinių iš filosofijos, gamtos, visuo
menės mokslų,, istorijos, literatūros, 
juo geriau. Platus išsilavinimas jam 
trejopai naudingas: kelia autoritetą, 
padeda geriau pagrįsti Apreiškimo 
tiesas, pačią religiją iš vidaus labiau 
suriša su realiu gyvenimu, daro ją 
gyvenimiškesnę.

Religijos mokytojo pareiga su psi
chologinių studijų pagalba giliau įž
velgti į vaiko ir jaunuolio sielos gy
venimą, Būtų liūdna, jei teisingus 
pedagoginės, vystymosi, religijos psi
chologijos mokslo duomenis tepanau
dotų įvairūs psichoterapeutai, o ne

TREMTINIO
Kun. K. Steponavičius

Viešpatie Drevei Tu augini Ir pa
laikai smilgą prie kelio. Tu nesutrypi 
kirmėlaitės ant tako. Tu sukūrei tau
tas ir paskirstė! joms žemės plotus, 
Tu paskyrei ir mūsų negausiai, bet 
tikinčiai tautai ■ mažytį, neturtingą 
kraštą prie Baltijos jūros, ant didžio
jo vieškelio tarp rytų ir vakarų. Mes 
buvome tuo kraštu patenkinti ir Tau 
dėkingi, Tave garbinome Šiluvos, Kal
varijos ir Aušros Vartų šventovėse 
ir daugybėje kitų bažnyčių. Štai, da
bar mes, išvaryti iš savo krašto, nu
varginti, niekieno nemėgstami ir ne
pageidaujami, nužeminti klajokliai, 
nuolankiai prašome pažvelgti į mūsų 
vargą, į tą nuniokotą, sugriautą mūsų 
Tėvynę, į išartas mūsų nugarose kan
čių ir skausmų vagas, į išverktas 
vyrų, moterų ir mūšų mažyčių ašaras, 
į per ilgai užtrunkantį mūsų tautos 
pavergimą ir suteikti mums skubiai 
reikalingą pagalbą, kad mūsų silpnų 
nesunaikintų abuojumo ir nevilties 
kirminas, kuris jau ima darytis taką 
į mūsų dvasios vidų.

Dėl savo nuodėmingumo mes, tiesa, 
nesame verti Tavo pasigailėjimo. Ta
čiau mesx drįstame į Tave kreiptis 
gailesčio pilnomis širdimis, žinodami, 
kad Tu nenori nusidėjėlio pražūties, 
bet kad jis taisytųsi ir gyventų.

Tu visa žinai. Tu žinai, kad mes 

sielų vadovai, pedagogai. Su studijų 
ir nenutrūkstamo stebėjimo pagalba 
religijos mokytojo žinios vis atnau
jinamos ir papildomos, nes atskiro 
mokinio ir klasės psichogramos me
tai iš metų keičiasi, kaip ir pati 
jausmo psichologija. Taip pat greit 
pasikeičia ir pati kateketinė situaci
ja, ypač šiais dinaminiais laikais.

6. Platus religijos mokytojo žino
jimas turi būti sujungtas su galėjimu; 
Jis yra žinąs ir galįs, savo darbo me
nininkas. Menininkas mokomąją me
džiagą apvaldant ir panaudojant, ga
lįs ją suvesti į paprasčiausias, rudi- 
mentališkiausias formas, kartu išlai
kydamas esminę visumą, sugebąs ją 
taip perdirbti ir apipavidalinti, kad 
mokiniai lengvai pasisavintų ir asi
miliuotų.

Menininkas nusileisti ligi vaiko, 
bet nevirsti vaikišku, tik patį vaiką 
vesti vis j didesnį subrendimo laipsnį.

Menininkas kalbos, kalbėjimo, pla
tesne prasme, išraiškos atžvilgiu. Kal
ba vaiko, žmonių kalba. Kalba sava, 
o ne knygų kalba. Kalba paprastai, 
vaizdžiai, sklandžiai, saikingai, be per
dėjimų, vaidybos, teatrališkumo.

Ypač stiprus metodinio sugebėjimo 
atžvilgiu.

ALDA

nenorime savo priešams keršto, mes 
nenorime jiems piktu už pikta atsily
ginti. Mes tik vieno trokštame ir to 
maldaujame, — sugrąžink mums tą 
mažytį, neturtingą žemės plotą, kurį 
Tu padovanojai mūsų tėvų tėvams, 
kurį Tu jiems prigimties balsu liepei 
saugoti, įdirbti ir iš jo maitintis. Tu 
žinai, kad mes tą kraštą mylme, Tu 
žinai, kad mes jame užaugome ir iš 
jo išsimaitinome. Tu žinai, kad mes 
jo nuo godžių kaimynų apginti nega
lėjome. Tu nedavei mums stiprių jė
gų, kad mes Tavimi pasitikėtume ir 
į Tavo rankas atiduotume savo liki
mą. Šiandien mes šaukiamės Tavo vi
sagalinčios pagalbos — padėk mums 
varge ir nelaimėje, išvaryk iš to mū
sų mažyčio krašto mūsų priešus, gra
žink jam laisvę ir nepriklausomybę, 
leisk mums visiems laimingai ir svei
kiems į jį sugrįžti.. Mūsų iki šiol su
rišti liežuviai, supančiotos rankos ir 
kojos atsiriš, mūsų skausmų perver
tos širdys pagis, ir mes, ten sugrįžę, 
skelbsime Tavo pergalės garbę, gie
dosime Tau džaugsmo ir padėkos him
nus, mes vėl atstatysime ir lankysime 
Tavo šventoves, visus patirtus skaus
mus ir smūgius jose paaukosime už 
savo ir už visos tautos nuodėmes, o 
savo mylinčiose širdyse paruošime 
Tau gyvenimą. Amen.
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GAVĖNIOS PASNINKAS Prof. Dr. F. B—us

Nuo pat krikščio
nybės atsiradimo 
K. Bažnyčioje buvo 
paprotys pasnin
kauti prieš Vieš
paties prisikėlimo * 
šventę. Ilgainiui 
virto jis įstatymu. 
Tasai įstatymas 
įvairiais laikais 
įvairiai nustatinėjo 
pasninko ilgumą 
bei griežtumą. Da
bar jis yra šitokis: 
pasninkas tęsiasi 
Puo Pelenų dienos • 
(įimtinai) ligi Di
džio Šeštadienio vi
durdienio. Sekma
dieniais ir Bažny
čios įsakytose šven
tėse jo nėra. Jo 
esmę sudaro tai, 
kad galima tik vie
ną kartą per dieną 
pilnai pavalgyti, o 
du kartus vien po 
truputį. Galima var
toti ir mėsiškų val
gių, bei tik vieną 
kartą per dieną ir 

i tik tomis dienomis, 
kai nėra įsakyta 
nuo jų susilaikyti. 
O įsakyta susilai
kyti Pelenų dieną 
įr visais penktadie
niais bei šeštadie
niais (Did. Šešta
dienį tik ligi vidur
dienio). Pagaliau 
maisto kokybės ir 
kiekybės atžvilgiu 
prisitaikoma prie 
teisėtų šalies pa
pročių. įstatymas 
pasninkauti saisto 
visus katalikus nuo 
21 pabaigtų am
žiaus metų ligi 60 pradėtų. Įstatymas 
susilaikyti nuo mėsiškų valgių parei
goje nuo 7 pabaigtų amžiaus metų 
per visą gyvenimą. Ką pasninko įsta
tymas nesaisto, tas gali pasninko (tik 
anaiptol ne susilaikypo!) dienomis ir 
daugiau sykių valgyti mėsos.
. Tokis, trumpai sakant, yra dabar
tinis gavėnios įstatymas. Sunkiais 
karo laikais Bažnyčia padarę čia pa
lengvinimą. Būtent, įsakė jį tik Pe
lėnų dieną ir Didįjį Penktadienį pas
ninkauti bei susilaikyti nuo mėsiškų 
valgių, šiaipjau atleido nuo tosios pa
reigos. Tasai palengvinimas kol kas 
dar neatšauktas. Vadinasi, galima dar 
juo naudotis, nenusikalstant Bažny
čios įstatymams.

1. Bažnyčia įvedė pasninkus anaip
tol ne tam, kad susilpnintų žmonių 
sveikatą ar jai pakenktų. Todėl, jeigu

kas dėl ligos, nusilpimo, sunkaus kū
no ar proto darbo negali pasninkauti, 
savaime atleidžiamas nuo tosios pa
reigos net be jokios dispensos. Kam 
šiaipjau sunku ar labai nepatogu pas
ninkauti, gali prašyti dispensos ir ne
sunkiai ją gaus. Apskritai, Bažnyčios 
pasninkai nieko dar nėra pirma laiko 
į kapus nuvarę ir niekam taip suardę 
sveikatos, jog nebegalėtų savo parei
gų atlikinėti ar turėtų lankytis po 
kurortus. Todėl visiškai bė pagrintto 
kai kurie asmens nesidrovi juos 
smerkti kaip žalingus sveikatai ar pa
vojingus gyvybei. Jeigu jiems iš tikro 
rūpi žmonių sveikata bei gyvybė, tai 
tegul jie stoja į kovą su visokiausiu 
nesaikingumu maiste ir su girtavimu, 
nes tai neabejotiniausi įvairiusių ligų 
lizdai bei''tikriausia amžiaus sutrum- 
pėjimo priežastis. O Bažnyčios pasnin

kai niekuo čia nedėti. Priešingai net: 
jie tik naudingi sveikatai, kaip tai 
gali patvirtinti kiekvienas protingas 
gydytojas. Pastaraisiais laikais kaip 
tik ne nuo vienos ligos imta sėkmin
gai gydyti ilgesniu ar trumpesniu ba
davimu, o nuoširdžiu pasninkų laiky
mu tikriausiai apsisaugojama nuo tūk
stančių ligų. Todėl-vien ne ką teiš
maną- atsilikėliai ar piktos valios as
mens gali būti jiems priešingi.

2. Gavėnioje Bažnyčia ypatingu bū- 
du prisimena ir apmąsto Išganytojo 
kančią bei mirtį.. Ji buvo už visos 
žmonijos ir drauge kiekvieno mūsų 
nuodėmes. Kadangi, deja, ne kartą 
esame nusikaltę, tad gavėnioje Baž
nyčia itin ragina mus į atgailą, at
gailą mintimis jausmais ir darbais. 
Prie atgailos darbų priklauso ir pas
ninkas. Todėl Bažnyčia jį ir paskyrė 
gavėniai. Prisimindama, kad mūsų 
dieviškasis Mokytojas pasninkavo 40 
dienų bei naktų nieko nevalgydamas 
ir rtegerdamas, Bažnyči nustatė gavė
niai tokį pat dienų skaičių. Tiesa, 
dabar Bažnyčios įsakytasis gavėnios 
pasninkas yra, palyginti, labai men
kas ypač žiūrint į karo metui duo
tąjį palengvinimą. Bet tai tik mini
mum (mažių mažiausia), ko iš mūsų 
reikalaujama, ko be nuodėmės nega
lime apleisti. Mes anaiptol neturė
tume tuo tenkintis, bet reiktų pa
tiems pasiskirti kiek daugiau. Juk.at
gailoti yra už ką. Dabartinė sunki 
mūsų pučių būklė ir tiesiog siaubingas 
vargšės mūsų tėvynės likimas ar tik 
nebus teisinga Dievo bausmė už nuo
dėmes, prie kurių ir mes esame ne
maža prisidėję. Pasninku kaip tik ga
lime už ją aukščiausiajam Teisingu
mui atlyginti ir sau bei tėvynei nupel
nyti šviesesnį rytojų. Žinome iš šv. 
istorijos, k&ip senovės Ninivos mies
tas vien uoliai pasninkaudamas iš
sigelbėjo nuo baisios Dievo rykštės. 
Šiosios priemonės nederėtų nė mums 
užmiršti bei apleisti. Ypač kad dabar 
gyvename tokiose sąlygose, jog dau
gumas neturime tokių sunkių kūno 
ar proto darbų, kurie mus atleistų nuo 
pasninko. Į atgailos darbus įtraukime 
ir tuosius nepatogumus, nemalonu
mus, sunkumus bei susirūpinimus, ko
kių tenka čia mums patirti, stengda
miesi juos ko kantriausiai nukentėti 
ir paaukoti Viešpačiui už save bei 
mieląją savo salelė. Gavėnioje kaip 
atgailos metu, reikia susilaikyti nuo 
triukšmingų pasilinksminimų ir taip 
pat prieš Velykas apšvarinti savo są
žinę, kad galėtume tinkamai švęsti 
Viešpaties prisikėlimo šventę.

Po skaudžios kančios ir baisios mir
ties mūsų Išganytojui atėjo džiugu* 
ir garbingas prisikėlimas iš numirusių. 
Tinkamai praleidę gavėnią turėsime 
smagias Velykas, o gal ir savo tėvy
nei nupelnysime garbingą - iš numiru
sių prisikėlimą.
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Antrasis lietė Nesuteptosios Marijos 
Širdies garbinimą. Regėtoja tęsia to
liau:

„Tuo pat metu norėdami išprašyta 
jos pagalbos, mes pažvrfgėme į Nfp- 

* doną: tada ji, kupina gerumo ir liū
desio, pasakė:
■ — Jūs matėte pragarą, į kurį eina 
vargšai nusidėjėliai! Kad jie būtų 

,4 išgelbėti. Viešpats nori įvesti pasau
lyje pamaldas- mano Nesuteptąją! 
Širdžiai. Jeigu tai, ką aš jums sakau, 
bus vykdoma, bus išgelbėta daug sie
lų ir bus taika. Karas’) eina į galą; 
tačiau jeigu nebus liautasi Dievas 
įžeidinėti, nepraeis daug laiko, kai 
prasidės naujas karas, dar baisesnis. 
Jis įvyks per sekantį pontifikatą 
(Pijaus XI). Kai jūs vieną naktį pa
matysite nepažįstamą šviesą’), žino
kite, kad tai yra Dievo ženki is. >og 
jau arti pasauliui skirta bausmė už 
jo daugybę nusikaltimų; prasidės ka
ras, badas ir Bažnyčios bei šventojo 
Tėvo persekiojimai... Norėdama ’ai 
sutrukdyti, aš ateisiu, kad pasaulis 
būtų pašvęstas mano Nesuteptąją! 
Širdžiai ir kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį būtų įvesta atgailos komu-

• nija. Jeigu mano prašymas bus įvyk
dytas, Rusija atsivers, ir bus taika. 
Jeigu ne, tai antireliginė propaganda 
išplatins pasaulyje savo klaidas, su- 

į, kęls karus ir Bažnyčios persekioji
mus; daug dorųjų bus kankinama; 
šventasis Tėvas turės daug kęsti, 
daug tautų bus sunaikinta. "

Akiratis niaurus .... Tačiau pasiro-

’) Pirmasis pasaulinis karas 1914— 
1918 m.

*) Lucija manė pažinusi „Dievo 
ženklą" nepaprastoje šiaurės pašvai
stėje, kuri buvo visoje Europoje 
pastebėta 1938 m. sausio mėn. naktį 
iš 24 į 25 d. Jinai buvo įsitikinusi, 
kad arti naujas pasaulinis karas, ku
ris bus dar baisesnis, ir darė visa ga
lima, kad įvyktų tai, ko norėjo Die
vo Motina. Bet čia pat buvo aišku, 
kad dar neatėjo dieviškos Apvaizdos 
gailestingumo valanda. Duok Dieve, 
kad ji greitai ateitų! Mes tačiau 
privalome viską daryti, ką tik bega
lime, . kad galėtume tą jos atėjimą 
pagreitinti.

do ir šviesos spindulėlis: „vis dėlto 
galų mano Nesuteptoji Širdis trium
fuos! ..."

Bet kokiu būdu? Gal tai ir yra da
lis paslapties, kuri mums tik savo 
laiku bus atidengta. Tuo tarpu tiek 
težinome, kad Marija pasaulio pa
šventimą siejo su pažadu, kad Rusi
ja atsivers ir pasauliui bus padova
notas taikos periodas. Portugalija sa
vo tikėjimą išsaugos ’).

Pasirodziusioji baigė:
— Niekam apie tai nepasakokite. 

Tik Prancįįkui galite pasakyti.
Truputį vėliau ji dar pridėjo:
— Kai jūs kalbate rožančių, gale 

kiekvienos paslapties pridėkite: O 
mano Jėzau, atleisk mums mūsų 
nuodėmes; apsaugok mus nuo praga
ro ugnies, nuvesk visas sielas į 
dangų, ypačiai tas, kurios daugiausia 
reikalingos Tavo gailestingumo’).

Mes beveik pažodžiui perdavėme 
regėtojų pasisakymus, idant tuo bū
du galėtume atidengti didesnę paslap. 
ties dalį, būtent — tąją, kurią, kaip 
atrodo, paskesnieji įvykiai jau pat
virtino.

’) įdomu konstatuoti, kad Jacintą 
atrodė visada prieš akis turinti busi
mąjį karą; 1920 metų sausį ir vasarį 
ji dažnai sakydavo: „Jeigu žmonės 
nesitaisys, Viešpats nubaus pasaulį, 
kaip dar niekad, pirmiausia Ispani
ją", — ir ji kalbėjo apie „didelius 
pasaulinius įvykius, kurie įvyks apie 
1940 metus". (Taip praneša mums 
našlaityno vyresnioji, kuri Jacintą 
priėmė susirgus tai mirtine liga, 
laiškuose, rašytuose 1939 m. lapkričio 
mėn. 19 ir 30 d. d.)

•) Maldelė, kurios vaikai buvo iš
mokyti per šią viziją, buvo išplatinta 
kiek skirtinga: „O mano Jėzau, at
leisk mums mūsų kaltes, apsaugok 
mus nuo pragaro ugnies ir išgelbėk 
vardgšes sielas iš skaistyklos, ypač 
tas, kurios yra daugiausia užmirštos". 
Regėtojai, kurie šią maldelę girdėjo 
ryšium su pragaro vizija, betgi tvir
tino. kad pabaiga turi būti skirta nu
sidėjėliams atversti: „Sieloms, kurios 
yra didžiausiame pavojuje, arba toms, 
kurios yra arčiausia prakeikimo". 
(Lucija)

Ispanų naminio karo (1936—1938) 
baisumai ir daug didesni šio karo iš
gyvenimai atima reikalą aiškinti šios 
paslapties svarbą; mes ją Įvertiname 
stebėdami laiko įvykius. Tačiau 
paslapties esmė glūdi ne karo išpra- 
našavime: paslapties tikslas nėra pa. 
tenkinti mūsų smalsumą, tai yra šie- 1 
lų išganymas. Ji nori prieš mūsų akis 
pastatyti rimtą tiesą, kad laikinė ne
laimė dažnai tėra tiktai Dieviško Tei
singumo apraiška, kuri sukelia žmo
nių blogybes. Primygtinai reikalauja
ma gailėtis ir daryti atgailą, kad per 
žemiškas kančias nebūtų baisi Įžanga 
Į amžinąsias. Jie nori mums taip pat 
parodyti reikalingumą ir galybę Ma
rijos užtarimo, nes tik per ją mes 
gailėsime. išmelsti Dievą pasigailėti 
mūsų šventosios bažnyčios ir visų 
sielų.

Iš to matome taip pat reikšmę ir 
tamprią sąsają tarp dviejų svarbiau
sių paslapties elementų, būtent: pra
garo vizijos ir Nesuteptosios Marijos 
Širdies garbinimo.

Bet kodėl šita paslaptis vis dar 
neatskleidžiama? Mes jau sakėme, 
kad Apvaizdos valanda dar nėra atė
jusi. Lucija apie tai taip byloja: 
;,Kiti, gal būt, manys, kad aš turė
jau šituos dalykus prieš daugelį metų 
pasakyti, nes jie tada būtų buvę dvi
gubai reikšmingi. Tiesa, tat būtų tei
singa, jeigu Dievas būtų norėjęs ma
ne kaip pransšę parodyti, tačiau 
Viešpaties siekimai nebuvo tokie. 
Šiaip Jis būtų neįsakęs tylėti, — šį 
įsakymą su laiku ir jo atstovai pat
virtino, — bet būtų įsakęs apie tai 
kalbėti. Aš manau, kad Viešpats ma
ne norėjo tik tam panaudoti, kad pa. 

.šauliui primintų, jog reikia vengti 
nuodėmės ir atsiteisti Dievui malda 
bei atgaila už daugelį įžeidimų. Be 
to, „kadangi aš nebūčiau radus tin
kamų žodžių viskam išsakyti, tai per 
mane būtų bilęs tok sumišimas, jog 
būtų pakenkęs* Dievo planams. O ty
lėjimas buvo man didelė malonė. Aš 
už tai esu Viešpačiui dėkinga ir ma
nau, kad, ką Jis daro, viskas yra 
gera."

Tą 1917 mt. liepos 13-tąją nė vie
nas iš ten buvusiųjų žmonių nema
tė ir negirdėjo dangiško pasirodymo, 
• dar mažiau galėjo nujausti, kokios
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ten buvo atskleistos paslaptys. Ta
čiau visi pastebėjo, kaip baltas de
besėlis nusileido ant regėjimų vietos 
Ir kad saulės šviesa buvo įstabiai 
priblankusi. Pasibaigus vizijai, visi 
šie reiškiniai vėl dingo.

Ketvirtasis pasirodymas
Sekmadienis, 1917 mt. rugpiūčio 19 d.

Ką dėl to rašė spauda
Bažnytinė vyresnybė ir toliau ne

pareiškė jokios savo nuomonės. Ka
talikų spauda taip pat laikėsi didžiau
sio atsargumo; ji net nuėjo taip toli, 
jog (spėjo tikinčiuosius budėti, kad 
netaptų tamsos kunigaikščio arba 
blogos valios sektantų aukomis.

Kitaip laikėsi antitikybinė spauda. 
Liepos 13 dienos jvykai jai suteikė 
Saujos medžiagos suintensyvinti ko
vą prieš Bažnyčia. Buvo rašoma apie 
epileptinius regėtojų priepuolius, nors 
šie džiaugėsi geriausia sveikata; apie - 
sugestiją, apie gudrias klerikalų kom
binacijas, per kurias tauta kiršinama 
prieš respublikos santvarkas; ji grie— 
bėsi įmantriausių hipotezių (rodyti, 
kad antgamtiniai pasirodymai iš viso 
negalimi. Vienas laikraštis rašė, kad 
nesenai Serra d'Aire'joje buvo ras

tas mineralinis šaltinis ir kad jo ver
tei pakelti gudrus sėvininkas įsceni- 
zavo šią visą komediją; trumpai drū
tai čia eina reikalas apie gudrią 
finansinę spekuliaciją, kuri siekia iš 
Cova da Irijos padaryti fabriką ste
buklų ... monetų — pagal Liurdo 
pavyzdį.

Tačiau liberalų spaudos straipsniai 
davė teigiamų rezultatų; Fatima tuo 
būdu pasidarė žinoma visoje Portu
galijoje. Dėl to nenuostabu, kad rug
piūčio 13 dieną į Cova da Irija plaukė 
milžiniška žmonių minia.

„Iš visų pusių" — taip sakoma 
vienam privatiniame laiške, parašy
tame vieno savo akimis mačiusio liu
dininko — „skubėjp žmonės.- Vienas 
vežimas riedėjo paskui kitą, vežimai 
visokiausių rūšių ir kokybių. Žmonės 
rinkosi pėsti, arkliais, dviračiais. 
Buvo iš tikro įdomu žiūrėti begalines 
eiles vežimų, automobilių ir dviračių.

Apie pietus jau daug tūkstančių 
asmenų buvo susirinkę pasirodymų 
vietoje; laikraščiai rašė — apie 15 — 
20.000. Didesnė dalis buvo tačiau ne 
smalsuoliai, bet dievobaimingieji, ku
rie sudėtomis maldai rankomis grū
dosi apie pasirodymų vietą.

b: d.

„GERA MUMS ČIA BŪTI"
Prof. Dr. F. B-us

Mintys II gavėnios savaitei
Kaip augalų šakos’ krypsta vis ( 

šviesą, ( saulę, taip žmonių širdys 
( laimę. Jos nori visi: jauni ir seni, 
mokyti ir bemoksliai, turtingi ir be
turčiai. Nė vieno nėra, kuris apie ją 
negalvotų, jos tam tikru būdu nesiek
tų. Visi svajoja apie tai, kad galėtų 
kuomet nors visiškai nurimusia šir
dimi tarti šio sekmadienio evangeli- , 
jos žodžiais: — Gera mums čia būti 
— (Mt. 17, 4), ir nieko daugiau ne
benorėti, kaip visuomet taip pasi
likti. Savaime suprantamas tasai lai
mės troškimas, nes eina jis iš pat 
žmogaus prigimties. Tiktai visas klau
simas, ar gali būti jis kuomet nors 
pilnai patenkintas ir tai taip, kad 
visiems žmonėms ir visais laikais ga
lėtų būti gera.

1. Į tai atsakant reikia, visų pirma, 
pažymėti, jog visiškos laimės šiame 
pasaulyje negali būti. To neleidžia 
pati dalykų esmė. Viena, gėrybės, ku
rių trokštama, kaip sveikata, turtai, 
mokslas, garbė ir kt., nėra visiems 
pasiekiamos, antra, palyginti labai 
neilgai jomis tegalima naudotis, nes 
vos kelias dešimtis metų. O paskui 
pačia prigimtine dalykų eiga tenka 
viskas apleisti ir nesugrįžtamai iš
vykti ( ten, kur jų niekuomet daugiau 
nebereikės. Taigi šiojo pasaulio 
gėrybės yra vien praeinamo po
būdžio, ir patys žmonės jame vien 
praeinamai tepasirodo. Todėl nieku 
būdu negali būti čia absoliučiai gera. 

2. Bet reliatyviai gali. Kitaip sa-' 
kant, galima taip padaryti, kad šiose 
praeinamybės ribose gyvenimas bū
tų daug geresnis, malonesnis negu 
dabar. Reikia čia tik vienų vieno 
dalyko: visiems tinkamai laikytis 
Dievo (sakymų. Ir iš tikro!

Imkime konkrečiai tuosius (saky
mus, kurie tvarko žmonių tarpusavius 
santykius. Štai ketvirtasis: — Gerbk 
savo tėvą ir motiną! —. Įsivaizduoki
me, kad visi vaikai atsidėję jį-vykdo, 
atsieit, myli savo tėvus, jų klauso, 
juos gerbia, senatvėje ar ligoje mie
lai juos prižiūri, jais visomis jėgomis 
rūpinasi, juos maloniai slaugo. Kaip 
gi palengvėja tuomet tėvų gyvenimas! 
Kiek nutilsią nusiskundimų, dejavimų, 
kiek ašarų nudžiūstal? Nežiūrint 
sunkumų, vargų, senatvės, ligų, tikrai 
maloni šypsena švytėtų jų veiduose, 
ir jie neabejotinai galėtų-sakyti, jog 
jei jau ne gera, tai bent visai paken
čiama čia būti.

Štai penktasis įsakymas: — Nežu
dyk! —. Pagalvokime, kas gi būtų, 
jeigu jo visi atsidėję laikytųsi? Ogi 
pranyktų visoki piktumai, vaidai, 
barniai, kivirčai, muštynės, peštynės, 
žmogžudystės, karai, užsidarytų dau
guma kalėjimų. Žmogus žmogui būtų 
nebe vilkas, bet tikras brolis. Be abe
jojimo, gyvenimas būtų nepalyginti 
malonesnis nekaip dabar.

Šeštasis (sakymas: — Nepaleistu
vauk! — ir devintasis: — Negeisk 
savo artimo moters! Jei jųdviejų

visi laikytųsi, nebebūtų suviliojimųTiri- 
gavimų, sutremtų širdžių, suardytų, šei
mų, apleistų vaikų; nebebūtų; šeikvotų, 
be laiko pasendintų, bjauriausiomis 
ligomis apkrėstų kūnų; nebebūtų vos 
pradėjusių žydėti ir jau supuvusių 

-jaunuolių. Tikrai, daugelio gyvenimas 
nueitų visai kita, daug saulėtesne 
vaga negu dabar.

Septintasis ir dešimtasis (sakymai: 
•— Nevok! — Negeisk nė jokio savo 
artimo daikto! —. Jųdviejų laikantis, 
nebežinomi būtų visokie sukčiavimai, 
prigavimai, nuoskaudos, skriaudos, 
kyšininkystės, vagystės. Nebereiktų 
dėl savo turto drebėti, jo saugoti, 
rakinėti, dėl jo ašarų lieti, bylinėtis. 
Kalėjimai tapių suvis nereikalingi. 
Nebeskriaustų tautos tautų. Nebe
reiktų ginkluotis vienoms, kad kitas 
užpultų, kitoms, kad apsigintų. Nebe-, 
reiktų nė mums dabar šičia skursti, 
nei mūsų Vargšams broliams bei 
seserims savo kaulais šaltus Sibiro 
pusnynus nukloti.

Laikantis aštuntojo įsakymo: — Ne
kalbėk netiesos! —, pradingtų viso
kie prasimanymai, melai, apkalbos, 
šmeižtai bei toji šiais laikais taip 
paplitusioj; ir dar labiau įgrisusioji 
propaganda. Tiesa, kaip vidurdienio 
saulė, spindėtų žmonių gyvenime ir 
gaivintų visų sielas bei džiugintų šir
dis. Iš tikro tasai gyvenimas būtų 
nepalyginti šviesesnis nekaip dabar.

Nuoširdžiai vykdant meilės įsa
kymą: — Mylėk savo artimą, kaip 
patį save —, žmonių tarpusavio san
tykiai gautų daug švelnios, malonios 
šilumos. Visame pasaulyje būtų viena 
darniai, glaudžiai tarp savęs sugy
venanti šeima.

O, jeigu dar prie to pridėsime są
žinės ramybę, džiaugsmą, _ kuris sa
vaime eina iš gerai atliktų visų pa
reigų, iš tikro būtų tuomet visiems 
rimto pagrindo sakyti: — Gera mums 
čia būti —.

3. Bei tai atrodo vien svajonė, 
daugiau nieko. Tačiau žmonių ga
lioje yra jąją paversti tikrove. Ir ne 

.tik galioje, bet ir pareiga paskirta 
Tojo, kuris minėtuosius (sakymus 
davė ir pagal juos kiekvieną tei£. 
Reikia čia tik anaiptol ne taip gal
voti; Vai, kad tas, ar anas tinkamai 
elgtųsi, iš tikro būtų gerai, bet kiek
vienam pačiam imti taip daryti, kaip 
norima, kad kiti darytų. Juk plačiai 
žinomas posakis: jeigu. kiekvienas 
ties savo namu pasitengtų nušluoti 
gatvę, visa gatvė būtų švari. Tad taip 
reikia ir daryti. Kol kiekvienas vis (• 
kitus dairysis, o ne į save žiūrės, tol 
nieko nebus.

Laikantis Dievo įsakymų, ne tik 
pagerinama šis praeinamasis bei 
pereinamasis gyvenimas, bei ir nusi
pelnoma tai, ko akis neregėjo, nėi 
ausis negirdėjo, nei žmogaus širdis 
nenujautė (1 Kor. 2, 91, patenkama , 
ten, kame iš tikro gera būti, ir tai 
kiekvienam ir visais laikais.
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DOSTOJEVSKIS IR LIETUVA
A. Dostojevskį

Mano levo proseniai1) yra kilę iš 
Minsko provincijos, kur netoli Pinsko 
ligi šiol tebėra išsilkusi vietovė, Do- 
siojevo vadinimą, sena mano tėvo 
šeimos nuosavybei Ligi tolten buvo 
viena iš daugiausia dar nepaliestų 
Lietuvos apylinkių, beveik visa apau
gusi milžiniškais miškais; Pinsko ba
los traukėsi 1 visas puses akies 
neaprėpiamos. Dostojevskiai buvo 
šlėktos ir priklausė vadinamajam 
.Herbu Radwan", kitaip tarus, buvo 
bajorai, su vėliavininko Radwano 
vėliava eidavo į karą ir turėjo teisę 
nešioti savo atskirą herbą. Mano mo
tina davė Radwano herbą nupaišyti 
Dostojevskio muziejui, kuris yra 
Maskvoje. Aš taip pat esu ii mačiusi, 
tačiau, prisipažinsiu, herbo vis dėlto 
negalėčiau aprašyti, nes jo heraldi
kos nesu išstudijavusi.

Dostojevskiai, kaip pasirodo, buvo 
labai stropūs, bet netolerantingi kata
likai. Betyrinėdami savo šeimos 
kilmę, mes suradome vieną doku
mentą, kuriame vienas ortodoksų 
vienuolynas, pavestas prižiūrėti Do- 
stojevskių šeimai, skundžiasi, kad 
nebičiuliškai elgiamasi su pravosla
vų vienuoliais. Minimasis dokumentas 
(rodo du dalykus, būtent: 1. kad 
Dostojevskiai buvo savo kraštę užėmę 
gerą vietą, šiaip niekas jiems nebūtų 
pavedęs ortodoksų vienuolyno pri
žiūrėti; 2. kad Dostojevskiai, kaip 
stropūs katalikai, savo vaikus turėjo 
siųsti i lotyniškąsias krašto moky
klas ir kad mano tėvo proseniai buvo 
persiėmę tos nepaprastos lotynų 
kujtūros, kurią su savim visur, kur 
tik ateidama, atsineša lotynų dva
sininkija. I

Y Kai 18 amžiuje Lietuva buvo pri
jungta prie Rusijos, rusai ten Dosto- 
jevskių jau neberado: jie buvo jau 
persikėlę i Ukrainą. Ką jie ten veikė 
ir kuriuose miestuose gyveno, man 
yra nežinoma. Aš neturiu jokios nuo
vokos, kas. pavyzdžiui, galėjo būti 
mano senelio tėvas Andriejus, ir tai 
būtent dėl vienos keistos aplinkybės.

Mano senelis Michailas Andrejevi- 
čius*) buvo tikrai savotiškas žiogus. 
Vos sulaukęs 15 metų amžiaus, jis 
mirtinai susipyko su savo tėvu ir 
kitais broliais ir visiškai pabėgo iš

’) Dėdama ši ir pereito numerio A. 
Dostojevskį straipsnį, redakcija ne
mano, kad lietuvių kilmė autorės būtų 
nušviesta teisingai: šis straipsnis čia 
dedamas norint pavaizduoti, kiek 
daug pastangų deda svetimšaliai, no
rėdami savo žymių žmonių kilmę iš
vesti iš lietuvių.

•) Andriejaus sūnus.

ievų namų. Jis paliko Ukrainą ir 
išvyko į Maskvos universitetą studi
juoti medicinos. Senelis niekados nė 
puse lūpų neužsimindavo apie savo 
šeimą ir neatsakydavo 1 klausimą, iš 
kur ir kokios šeimos jis yra kilęs. 
Vėliau, sulaukus 50 metų amžiaus, 
senelį, matytų pradėjo graužti sąžinė, 
kam taip paliko gimtuosius namus. 
Jis įdėjo laikraščiuose skelbimą, 
prašydamas savo tėvą ir brolius 
duoti apie save nors kokią žinią. Ta
čiau niekas į tą jo skelbimą neat-' 
siliepė. Matyti, tėvai buvo jau mirė 
— iš viso Dostojevskių šeimoj niekas 
nepasiekia senyvo amžiaus.

Tačiau netenka nė kiek abejoti, 
kad mano senelis buvo išaiškinęs 
vaikams savo kilmę, nes aš dažnai 
girdėdavau, kaip mano tėvas, o vė
liau ir mano dėdės sakydavo: .Mes, 
Dostojevskiai, nesame jokie lenkai, 
bet esame lietuviai. O Lietuva yra 
visai kitas kraštas nei Lenkija*.

Mano tėvas mano motinai kažkada 
pasakojo apie kažkokį episeopus 
Stepan, kuris, mano įsitikinimu, buvo 
mūsų ortodoksinės šeimos įkūrėjas. 
Man labai gaila, bet reikia tiesa 
sakyti: mano motina tiems žodžiams 
neskyrė jokios ypatingesnės reikšmės 
ir apie tai daugiau nieko nesiteiravo. 
Gi aš manau, kad vienas kuris iš 
maqp lietuviškųjų prosenių, iškelia
vęs į Ukrainą, pakeitė tikėjimą, kad 
tuo būdu galėtų vesti ukrainę, ir 
įsišventė į kunigus. Likęs našlys, jis, 
matyti, įstojo į vienuolyną ir vėliau 
tapo arkivyskupu’). Tuo būdu jis ga
lėjo, nors ir vienuolis būdamas, tas 
episeopus Stepan, būti mūsų orto
doksinės šeimos įkūrėjas. Mano tėvas 
greičiausiai turėjo tikresnių žinių apie 
to‘vyskupo egzistavimą, nes jo gar
bei norėjo pakrikštyti savo antrąjį 
sūnų Stepono vardu. Dostojevskis 
tuo laiku galėjo turėti kokius 50 metų 
amžiaus. Keista, kad mano senelis 
Michailas, sulaukęs 50 metų amžiaus, 
Įdėjo į laikraščius minimąjį atsišau
kimą ir kad mano tęvas, tokio pat 
amžiaus sulaukęs, staiga atsiminė 
minimąjį arkivyskupą Steponą, apie 
kurį prieš tai niekados nešnekėdavo. 
Abu kaip tik tik su tais 50 metų pa
juto netikėtai norą vėl vienu ar kitu 
būdu susisiekti su kitomis savo tėvų 
giminės atžalomis.

’) Ortodoksų bažnyčioje gali net 
vienuoliai, * vadinamasis juodasis 
kleras. tapti vyskupais, tuo tarpu 
baltieji dvasininkai, vedę kunigai, 
niekad taip aukštai neiškyla . . . 
Likę našliais, Jie dažnai įstoja t 
vienuolyną ir gali toliau eiti pra
dėtuoju keliu.

Kai ką gal stebins faktas, kad Do
stojevskiai, kurie Lietuvoje buvo 
kariai persikėle į Ukrainą, tapo kuni
gais. Tačiau taiai visiškai sutinka su 
lietuvių papročiais. Ankščiau minė
tasis W. St. Vydūnas, parašęs apie 
savo tautos istoriją ir charakterį pui
kią studija^), apie tą reikalą' taip 
byloja:

.Daug pasiturinčių lietuvių nieko 
kito ir netroško, kaip vieną dieną 
išvysti, kada vienas ar keli jų sūnūs 
atsistos prie altoriaus. Tam tikslui 
reikalingiems mokslams eiti jie nesi
gailėdavo lėšų, tačiau patys jokio 
supratimo neturėjo, kas yra studijos 
iš tikro ir kokia jų vertė, todėl ir 
nenorėdavo, kad jų vaikai pasirinktų 
kitą — ne kunigo — profesiją. Net 
šiais pastaraisiais laikais daug jaunų 
lietuvių iuri skaudžiai nukęsti tik dėl 
tokios savotiškos jų tėvų galvosenos. 
Jei tokie vaikai nenori eiti į kunigus, 
tai tėvai atsisako jiems duoti bet ko
kią mokslui eiti reikalingą paramą, 
tuo būdu ptažudydami ne kartą pa
čias gražiausias viltis*.

Šitie Vydūno žodžiai, reikia manyti, 
atskleidžia tikrąją priežastį tarp mano 
segelio Michailo ir jo tėvų kilusio 
smalkaus kivirčo, dėl kurio buvo 
nutraukti visi santykiai tarp mūsų 
maskvinės šeimos ir mano senelio 
tėvo Andriejaus ukraininės. Galimas 
dalykas, jog tas įsigeidė, kad jo sūnus 
pasirinktų dvasininko karjerą, tuo 
tarpu vaikinas jautėsi es<s pašauktas 
medicinos studijuoti. Senelis Michai
las, Įsitikinęs, kad jam tėvas tokioms 
studijoms vis tiek neduos pinigų, 
nusprendė visai dingti tėvams iš akių. 
Tiesiog reikia stebėtis normanišku 
15 metų berniūkščio ryžtu, kai tas be 
cento kišenėje ir be jokios protekci
jos išsileido į svetimą, nežinomą mie
stą, prasimušė pro visas kliūtis, pa
siekė aukštesni išsilavinimą ir gavo 
Maskvoje, palyginti, gerą vietą, 
išauklėjo septynių galvų šeimą, išiek- 
dino savo tris dukteris ir rūpestingai 
auklėjo likusius keturis sūnus. Mano 
senelis tikrai galėjo visai vertai 
didžiuotis savimi ir statyti save pa
vyzdžiu vaikams.

Šiaip Andriejaus Dostojevskio noras, 
kad sūnus eitų Į kunigus, neturi nieko 
nepaprasto, nes Ukrainos kleras 
visuomet buvo labai branginamas ir 
gerbiamas. Ukrainos parapijos turėjo 
teisę pačios rinktis sau kunigus, to
dėl savaime suprantama, Į juos galė
davo patekti tiktai tokie dvasininkai,

4), JJtauen in Vergaųgenheit und 
Zukunft* (Genl, Edition Atar)
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kurie pasižymėdavo geru gyvenimu. 
'Aukštieji bažnytinės hierarchijos 
dignitoriai beveik be jokių išimčių 
buvo Ukrainos diduomenės rankose, 
nors .tatai Rusijoje, kur dvasininkai 
sudaro atskirą luomą, pasitaiko, paly
ginti, ,gana retai. Taigi, Steponas 
Dostojevskis, kad- galėtų išeiti į 
vyskupus, turėjo būti iš gerų namų ir 
gerai išauklėtas. Arkivyskupas, arba 
episkopus, ortodoksų bažnyčioje yra 
dvasinės hierarchijos pats aukščiau
siasis laipsnis, nes mes neturime jo
kių kardinolų. Seniau iš arkivyskupų 
rinkdavo, patriarchą. Tačiau nuo to 
laiko, kai patriarchatas buvo panai
kintas, tvarkyti mūsų bažnyčios rei
kalus perėmė arkivyskupai, pamai- 
niui užimdami šventajame sinode 
skirtąją vietą.

Dar yra ir kitas įrodymas, kad 
Ukrainos Dosiojevskiai buvo intelek
tualai. Draugai, kurie gyveno Ukrai
noje, mums pasakojo, kad ten kaž
kada matą vieną seną knygą, kaž
kokį almanachą ar eilėraščių rinkinį, 
išleistą Ukrainoje 19 —jo amžiaus 
pradžioje. Tarp eilėraščių, atspausdin
tų toje knygoje, buvo taip pat nedi- 
dutė piemens daina, parašyta, paly
ginti, gana lanksčia forma ir rusiškai. 
Tiesa, ji buvo nepagražinta piešiniais, 
tačiau kiekvienos strofos pirmosios 
raidės sudarė Andriejaus Dostojevskio 
vardą ir pavardę. As nežinau, kas ją 
parašė, ar mano senelis, ar kuris 
nors iš pusbrolių, vis dėlto tas 
eilėraštis įrodo du Dostojevskio bio
grafams labai įdomius dalykus, 
būtent:

1) kad jo Ukrainos protėviai buvo 
mokyti žmonės, nes Ukrainoje ukrai
niečiai šneka tiktai liaudis ir visokie 
kilbukai, — ta gražia, poetiška, bet 
vaikiška ir net kiek juokinga kalba. 
Aukštesnieji Ukrainos sluogsniai yra 
pratę šnekėti lenkiškai arba rusiškai 
tuo būdu ir 1918 metais, kai šis 
kraštas atsiskyrė nuo Rusijos ir pro
klamavo savo nepriklausomumą, nau
jasis hetmanas Skoropadskis visur 
įsakė viešai iškabinti tokį skelbimą: 
^Ukrainai! Mokykitės savo gimtosios 
kalbos!* Greičiausiai, ir pats hetma
nas nesuprato ja nė žodžio.

2) Kad poetinį įgimimą turėjo jau 
ir ukrainiškoji* mano tėvo šeimos 
šaka ir kad jį jam davė ne tiktai jo 
maskvinė motina, kaip kad galvoja 
Dostojevskio draugai literatai.

Tokia įdomi ir vispusiška Lietuvos 
istorija į Dostojevskio talento sufor
mavimą turėjo labai didelę itaką. Jo 
veikaluose randami pėdsakai visų 
Jsravų, kuriuos Lietuvai amžių būvyje 
teko išgyventi. Mano tėvo būdas yra 
tikrai normaniškas: labai teisingas, 
labai atviras ir drąsus. Dostojevskis 
neišsigąsta pavojaus, bet žvelgia jam 
tiesiai į veidą, nuo jo nebėga, bet be 
jokios baimės kietai siekia, nė kiek 
nuo jo neatlyždamas, užsibrėžtojo 
tikslo, šalindamas vieną po kitos visas 

kliūtis, kurias tik jam tenka pakeliui 
sutikti. Jo sentėviai normanai jam 
paveldėjimo būdu davė kaip palikimą 
milžinšką moralinę pajėgą, kokia kad 
retai tegalima kur užtikti rusuose, 
šitoj, o tuo pačiu dar silpnoj tautoj. 
Kitos Europos tautos prisidėjo ir prie 
Dostojevskio genijaus suformavimo. 
Vokiečių ordinų riteriai davė jo pro
seniams valstybės ir šeimos mintį. 
Dostojevskio veikaluose gausu viso
kių viduramžiškų pažiūrų ir įsitikinimų, 
o dar daugiau jų rasime jo privačia
me gyvenime. Lietuvos katalikines 
kleras, kurio vyriausios galvos atėjo 
iš Romos, savo ruožtu mano tėvo 
senelius išmokė drausmės, paklusnu
mo ir pareigingumo, beveik visiškai 
nepažįstamų ir nepripažįstamų jaunoj 
ir šiek tiek anarchiškoj Rusijoj. Jų 
dvasią suformavo jėzuitų lotyniško-

J^^ai pagaliau dvasia ii aukštybės 

bus išlieta, tada stepės virs derlin
gais, sodais, o derlingi sodai virs miš
kais...

Mano tauta tada apsigyvens taikos 
vietoje, pastoviose sodybose ir turtin
gose nuosavybėse. Izaijas 32, 15, 19.

sios mokyklos. Dostojevskis labai 
greitai išmoko prancūziškai ir pran
cūzų kalbą daugiau brangino negu 
vokiečių. Be abejo, jis puikiai mokėjo 
ir vokiškai, šiaip "nebūtų siūlęs savo 
broliui Michailui drauge versti į rusų 
kalbą Schillerio ir Goethės. Matyti, 
mano tėvas buvo talentingas kal
boms — labai retai rusuose teužtin
kama dovana. Europiečiai turi įprotį 
sakyti: .Rusai kalba visomis kalbo
mis*. Tačiau, taip sakydami, jie visai 
nežino, kad tie iš mano tautiečių, 
kurie moka gerai kalbėti ir rašyti 
prancūziškai ir vokiškai, visi yra kilę 
iš lenkų, ukrainų ir. lietuvių šeimų, 
kurių tėvus kaip tik ir lotynio tas ka-' 
falikų kleras. Taip Didžiosios Rusijos 
rusų tokių, kurie gerai kalbėtų euro
piečių kalbomis, rasime tiktai kilusius 
iš diduomenės, aukštesniu sluosnių, 
tarpo ir per ištisas kartas turėjusių 
progą gauti europinį išsiauklėjimą. 
Tuo tarpu eiliniams rusų piliečiams 
yra tiesiog neįmanomai sunku pasi
savinti svetimų kalbų ypatumus ir iš
mokti tinkamai jomis kalbėti; jie sve
timų kalbų mėtosi mokyklos suole 
ištisus septynerius metus — o žiūrėk: 
vos spėjo iškelti iš mokyklos suolo 
koją — ir Vėl viską užmiršo, nesu
gebėdami ne tiktai suregzti papras
čiausio svetima kalba sakinio, bet ir 
paskaityti lengviausios nerusiškos 
knygos. O apie jų tarimą verčiau nė 
nekalbėti — tiesiog baisus. Rusų kal
ba, kuri veik nieko bendro neturi su 
kitomis Europos kalbomis, tiesą pa
sakius, užuot padėjusi, priešingai, net 
Kliudo svetimų kalbų, mokytis.

Mano prosenių persikėlimas į 
Ukrainą kiek sušvelnio kietą šiauriečių 
charakterį ir sužadino jų širdyje poe
ziją. Iš visų slavų kraštų, sudariusių 
Rusų imperiją, be abejo, poetiškiau- 
sioji yra Ukraina. Užtenka tiktai nu
keliauti iš Petrapilio į Kijevą — ir 
pasijusi atsidūręs pietuose. Vakarai 
šilti, gatvės pilnos linksmų, besišyp
sančių, dainuojančių žmonių, kurie 
valgo atvirame ore ir grūdasi prie 
kavinių šaligatviuose aplink stalus. 
Taip ir jauti gėlių ir malonaus kvaps
nio prisisunkusį pietų vėjo atkvapą, 
žvelgi J mėnulį, savo sidabrine švięsa 
švelniai užliejusį tuopas, ir junti, kaip 
širdis neša kažkur į begalinius tolius, 
b patį ima noras rašyti, kurti. Viskas 
dvelkia poezija toj gražioj, švelnia 
vilnijančioj lygumoj, pasinėrusioj sau
lės spindulių jūroj. Mėlynos upės teka iš 
lėto ir neskubėdamos; nedidučiai 
ežeriūkščiai ramiai sau snaudžia gė
lių kilime; svaigsti iš džiaugsmo ir 
laimės, galėdamas niekieno nekliu
domas pasvajoti puikiuose ąžuoly
nuose. Ukrainoje viskas yra poezija: 
ir ūkininkų apdaras, ir jų dainos, ir 
šokiai, ypačiai jų teatras. Ukraina yra 
vienintelė iš visų Europos kraštų, ku
rie turėtų iš pačios liaudies kilusį ir 
liaudies sukurtą teatrą, bet ne moky
tinių ir rašto žinovų išgalvotą ir su- 
kombinuotą pagal visus išmintingus 
projektus, kad veiktų mases, kaip 
kad paprastai daroma Europoje. 
Ukrainų teatras yra toks tautiškas ir 
kartu liaudiškas, jog nebuvo įmanoma 
jį nieku būdu- pakeisti kaip reikiant 
pilietiniu teatru. Kadaise Ukraina pa
laikė artimus santykius su Graikų ko
lonijomis, įsikūrusiomis Juodosios jū
ros pakraščiais. Ir dabar ukrainų gys
lomis teka graikiškas kraujas, kuris 
taip ryškiai atsispindi jų gražiuose, 
saulės rusvai nudegintuose veiduose, 
jų elegantiškoj eisenoj, puikiuose’ ju
desiuose. Todėl visai galimas daly
kas, kad ukrainų teatras yra lyg to
limas aidas tų senosios Graikijos tau
tų taip mėgtų vaidinimų.

Mano protėviai, palikę tamsius Lie
tuvos miškus ir drėgnas jų pelkes, 
turėjo būti apakinti šviesos, gėlių, 
Ukrainos poezijos; į jų širdis turėjo 
įsiskverbti pietų saulė ir jas uždegti, 
suskambėdama poezijos tonais. Mano 
senelis Michailas kai ką iš tos ukrai
nų poezijos pasiėmė su savimi į sa
vo vargingą iš tėvų namų pabėgusio 
moksleivio veršenikę, ištikimai ją 
saugodamas kaip brangų toli likusios 
gimtosios žemės atminimą. Vėliau jis 
tą dovaną perdavė savo Vyriausiems 
sūnums, būtent — Michailui ir Fio
dorui. Berniukai mėgo rašyti eilė
raščius, spausdino epitafijas ir eilė
raščių rinkinius, o mano tėvas, bū
damas jaunas, parašė veneciškų ro
manų ir istorinių dramų. Tuo būdu 
jisai mėgino sekti Gogoliu, tuo di
džiuoju Ukrainos kūrėju, kuriuo jis 
grožėjosi visa savo siela. Pirmuosiso-
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«e Dostojevskio kūriniuose yra ap
sčiai tos ukrainų poezijos, kuri yra 
tokia naivi, sentimentali ir roman
tiška. Tiktai po to, kai Dostojevskiui 
teko iškeliauti j katorgą ir kai jis 
pasidarė rusas, matome jo veikaluose 
iškylant akiračio platumą, idėjų gilu
mą, kaip kad paprastai jos pasireiš- 
stikai ir svajotojai. Jie mėgsta svajoti 
ir visiškai toms svajoms pasiduoti, 
užuot čiupę gyvenimą už pačių ragų 
ir sugavę visą jo esmę. O jei pamė
gina būti realistais, tai arfa pasidaro 
cinikai, arba pasiduoda mongolų ero
tikai. Tuo tarpu Dostojevskio rea
lizmas yra visai kitoks: tai jo su- 
normanėjusių protėvių palikimas. Vi
si poetai, kurių gyslomis teka nor
malių kraujas, pasižymi tuo giliai 
juose šaknis įleidusiu realizmu. Nor
manai kaip tik ir sugebėjo žvelgti 
gyvenimui tiesiai į akis ir jį be jo
kios baimės vaizduoti tokį, koks jis 
iš tikro yra. Todėl ne veltui Dosto
jevskis stebisi tokiu Balzaku ir sta
to jį sau pavyzdžiu.

Dostojevskio šeima iš esmės buvo 
tikra klajoklių šeima. Čia, žiūrėk, ją 
matai Lietuvoje, čia sutiksi Ukrai
noje, čia ji vėl persikelia gyventi į 
Maskvą ar į Petrapilį*). Ir čia nėra 
nieko nepaprasto, nes Lietuva kaip 
tiktai iš kitų kraštų ir išsikiria ta 
savotiška „klajokliu intelektualu" 
klase.

Gyventojai keliauja visuose kra
štuose. Rusijoje kiekvienais metais 
valstiečiai dideliais būriais traukia 
per Uralo kalnus i Aziją ir ten pas
kum dingsta; Europos valstiečiai, vi
sokie smulkūs amatininkai bei šiaip 
žmogeliai savo laimės ieško Ameri
koje, Afrikoje, Australijoje. Lietu* 
voje liaudis liko tūnoti vietoje: čia 
keliavo tik šviesuomenė. Vydūnas 
apie tų žmonių migraciją taip bylo
ja: .Viena Vytauto priemonė iš es
mės privedė prie lietuvių tautos su- 
silpninimo, būtent: jis diduomenę 
siuntė J tolimas nelietuvių gyvena
mas apylinkes.. Tą, iš visų pusių nuo 
saviškių izoliuotą, veikiai iščiulpda
vo svetimieji, ir taip didžioji lietu
viškosios bajorijos dalis savajai tau-
•) Keisdami kraštą, paprastei jie keis

davo ir profesiją: ūkininkuja ir 
kariauja Lietuvoje, dvasininkai ir 
gydytojai yra Ukrainoje, čia vėl 
rašytojai ir žurnalistai Rusijoje. To
ki profesijos ir gyvenimo būdo kai
taliojimą visai nesunku išaiškinti 
to krašto, kuriame jiems teko ank
sčiau gyventi, padarytąja įtaka. 
Dostojevskiai iš pradžių pasireiškia 
kaip žemdirbiai, kaip ir visos suo- 
mių-turku giminės, ir kaip kariai, 
kuriais slavų gimifies yra visados 
buvusios. Sunormanėję jie pasida
ro didžiai religingi ir, persikėlę gy
venti į Ukrainą, tampa bažnyčios 
tarnais. Ukrainos graikų kraujas 
pažadina juose meno ir mokslo pa
mėgimą. ir iie, vėliau persikėlę į 
Rusiją, mielai renkasi laisvąsias 

ę profesijas. 

tai žuvo”. Tačiau, kaip atrodo, Vy
dūnas priskyrė didžiajam kunigaik
ščiui Vytautui visai neįmanomą da
lyką. Juk kur girdėta, kad krašto 
valdovas visą krašto diduomenę iš
siųstų į ištrėmimą, pats sau pasilik
damas tiktai vienus valstiečius? 
Greičiau buvo taip, jog čia Vytau
tas buvo nieku nedėtas, tiktai jo 
laikų bajorija pati pradėjo keliauti 
svetur. Tol, kol Lietuva buvo puiki 
Didžioji Kunigaikštystė, traukusi iš 
kitur europiečius mokslininkus ir 
menininkus, bajorai ir diduomenė 
liko namie. Tačiau kai Lietuvos ga
lybė ir garsas pradėjo silpnėti, švie
suomenei6) pasidarė per ankšta jos 
tamsiuose miškuose ir drėgnose pel
kėse, ir jie ėmė keliauti į kaimyni
nes tautas. Jie stojo tarnauti len
kams arba ukrainams ir prisidėjo 
prie jų civilizacijos pakėlimo. Kaip 
tiktai didelė dalis žymių Lenkijos ir 
Ukrainos vyrų ir yra lietuviško ki
limo.’) Vėliau, kai Rusija įvykdė 
Lietuvos aneksiją, visa lietuvių šei
mų srovė pasiliejo po mūsų did
miesčius. 19-jo amžiaus pradžioj len
kai savo ruožtu taip pat stojo tar
nauti rusams, tačiau mano tautiečiai 
veikiai suprato, koks yra skirtumas 
tarp lenkiškų ir lietuviškų „ski"8). 
Lenkai galėjo ramiai sau Rusijoje 
gyventi ir ten turtėti, jie kaip buvo,; 
taip ir pasiliko katalikai, šnekėjo 
tarpusavy lenkiškai ir į rusus žiūrėjo 
kaip į barbarus. Tuo tarpu lietuviai 
pamiršo savo gimtąją kalbą, priėmė 
dominuojantį tikėjimą ir visai užmir
šo gimtąjį kraštą*). Tas iškeliavi
mas svetur ir lengvumas, kaip jie 
prisitaiko prie naujojo krašto sąly- 

6) Kritikai man galėtų prikišti, kad 
aš suplaku į vieną didikų ir švie- 

. suomenės sąvokas, manydami, jog 
senais geraisiais laikais šviesuome
nė taip pat priklausė prie didikų 
kartos ir kad nei liaudis, nei mie
stelėnai neturėjo jokių institucijų 
ir priemonių šviestis. Katalikų ir 
ortodoksų kleras, kurie anksčiau 
buvo svarbiausi Lietuvoje švietė
jai. tesidomėjo tiktai didikų vai
kais, busimaisiais krašto įstatymų 
laidėjais ir valdytojais.

’) Manoma, jog ir didysis poetas 
Mickevičius buvo taip pat lietuvis. 
Vieną iš savo eilėraščių jis prade
da žodžiais: .Lietuva, mano tė
vynė!”

•) „Ski" yra baigiamoji galūnė lenkų 
ir lietuvių bajorų pavardžių. .Kieno 
pavardė baigiasi .ski”, yra lenkų 
šlėkta, o kieno -ič”, tas yra kunigo 
sūnus" sako rusų poetas Puškinas 
viename iš savo eilėraščių.

•) Tarp didžiųjų rusų šeimų lietu- 
, vių kilimo tenka paminėti Roma

novus, rusų carų prosenius, kilusius 
iš borusų genties, toliau Saltyko- 
vus, kurių tikra lietuviška pavardė 
yra Saltvkai, kunigaikščius Galici- 
nus, didžiojo kunigaikščio Gedimi
no pąlikuonis. Lenkijoj didesnė da
lis bajorų šeimų buvo lietuvių ki
limo, pvz., Jagelonų dinastija. 

gų, ir sudaro būdingą žymę, lietu
vių paveldėtą, iš savo prosenių Bor
manų. Iš visų senovės tautų tiktai 
vieni normanai turėjo nomadinę ba
joriją. Geriausiųjų šeimų sūnūs su
sispiesdavo paskum kurią nors nor- 
manų kunigaikščio vėliavą ir pasi
leisdavo su savo lengvučiais laive
liais kur akys mato, ieškodami nau
jos tėvynės. įprastiniu būdu tvir
tinama, jog nonnanai yra įkūrėjai 
visos šiaurės Europos bajorijos. Ta
čiau tuo netektų nė kiek stebėtis. 
Jauni Bormanų didikai, atvykę į ko
kią nors primityvią, pasaulio nema
čiusią ir laukinę tautą, be abejo, 
tapdavo jos vadais. Jų palikuonys 
įprato tuo būdu valdyti kraštą ir tą 
valdžią išlaikydavo savo rankose ir 
kitais šimtmečiais. Tiems normanams 
būdingiausia yra tai, kad jie visai 
nesišalino nuo nukariautojo krašto,

Franęois Mauriac nusidėjėliams: 
Nenustokite vilties! Tarp Dievo ir 
jūsų, tiesa, yra tamsi nuodėmės siena, 
bet ši siena, turi paslaptingų plyšių; 
atkreipkite ausį savo širdies gilumoje 
j tuos kvietimus, kuriuos Dievas dar 
jums siunčia.

Iš naujausios jo knygos apie 
šv. Margaritą de Cortone.

bet vesdavo vietinio kilimo moteris, 
tuo būdu patys prisitaikydami prie 
krašto reikalavimų, papročių ir tikė
jimo. Nespėjo praeiti nė du šimtai 
metų, kai normanai iškėlė savo ko- 
ją Normandijoj. — jie jau užmiršo 
savo gimtąją kalbą ir tarpusavy kal
bėjosi prancūziškai. Vilhelmas Nu
kariautojas, išsikėlęs su savo kariais 
Anglijoje, atnešė anglams lotynų, bet 
ne nęrmanų kultūrą, Normanų grafo 
von Hauteville šeima, nukariavusi 
Siciliją, tiesiog su neįtikimu sparčiu 
priėmė krašte vyravusią Bizantijos 
ir saracėnų. kultūrą. Lietuvoje nor
manai visiškai sumišo su vietiniais 
gyventojais, pasidalydami su jais 
savo moraliniu stiprumu ir perduo
dami jiems toliau uždavinį civilizuo
ti kaimynines tautas. Visi šie klajū
nai lietuviai šviesuoliai iš tikro yra 
ne kas kita, kaip tie patys, tiktai 
kitą kaukę užsidėję normanai. Jie 
drąsiai, kantriai ir su atsidėjimu 
Vykdo toliau savo tėvų pradėtąjį 
darbą.

Tuo būdu darosi visiškai supran
tama, kodėl vargšė Lietuva, atida
vusi savo gražiausius žiedus kitoms 
tautoms, daugiau nebeįstengia atsi
stoti kaip reikiant ant kojų ir vėl 
pasidaryti didelė valstybė. Tai yra 
aišku ir patiems lietuviams, todėl jie 
ir skundžiasi: „Apie lietuvius nega
lima kitaip kalbėti, kaip apie puikią 
Inteligentingą tautą”, sako Vydūnas. 
.O kad jie vis dėlto nepadarė euro-
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piečių kultūrai (takos, galima išai
škinti tuo faktu, jog lietuvių - inteli
gentija visų laiką tarnavo svetimie
siems, kaip atrodo, pačioje Lietuvoje 
neįstengdama duoti reikalingos kryp
ties'. Vydūnas, reikia pripažinti, vi
sai ne be pagrindo apgailestauja lie
tuvių šviesuomenės bėgimą svetur, 
tačiau neteisingas yra tvirtinimas, jog 
Lietuva nepadarė jokios įtakos euro
piečių kultūrai. Priešingai, nė viena 
kita tauta neprisidėjo tiek prie sla
vų valstybių civilizacijos, kiek ši
toji mažutė Lietuva. Kitos tautos 
dirba sau, savo pačių garbei ir didy-' 
bei, tuo tarpu Lietuva savo gražiau
sius dvasios žiedus atidavė savo kai
mynams, To dar vis neįstengia kaip 
reikiant suprasti nei Lenkai, nei 
Ukrainai, nei Rusai, kurie nejaučia 
už tai dėkingumo. Tačiau, reikia ti
kėtis, ateis diena, kada ir jie aiškiai 
įsitikins, kiek nepaprastai skolingi 
yra kukliai ir tyliai lietuvių tautai.

Trumpos žinios

Naujieji Kardinolai
Naujai paskirtų trisdešimt dviejų 

kardinolų yra šios pavardės: Antonio 
Caggiano, Argentina; Gregory Peter 
Agagianian, Armenien; Norman 
Gilroy, Australija; Jaime de Barros 
Camara ir Carlos Carmelo Ascon
cellos Motta, Bražllija; James Char
les MacGuigan ir Rodrigue Vil
leneuve, Kanada; Jose M. Caro 
Rodriguez, Chile: Thomas Tien, 
Kinija; Arteaga Y. Belamcourt, 
Cuba; Bemhard Griffin, Anglija; 
Pierre Gerlier, Pierre Petit Josef 
Frings, Clemens August von G a - 
1 e n 'ir Konrad von Prey sing, Vo
kietija; Josef Mindszenty, Ven
grija; Benedetto Aloisi-Masella 
ir Giuseppe Bruno, Italija; Johannes 
de Jong, Olandija; Juan Alberto 
Guevara, Peru; Adam S a p i e h a, 
Lenkija; Teodosio Clemente de G o u- 
v e i a, Portugalija; Agostini Parra- 
do y Garcia, Enrique P1 a y De- 
n i e I ir Manuel Arce y Ochoto- 
r e n a, Ispanija; John Joseph Glen
non, Edward Mooney, Francis Jo
seph Spellman ir Samuel S r 11 c h. 
Jungtinės Amerikos Valstybės.

Sv. Antanas — Bažnyčios Daktaras.
Žiniomis iš Vatikano, šv. Antanas 

Paduvietis yra paskelbtas Bažnyčios 
daktaru.

Naujų kardinolų paskyrimo reikšmė
Paskyrus popiežiui 32 naujus kar

dinolus, pasaulio viešoji nuomonė į 
tai atkreipė didelį dėmesį, kuris dar 

X didėja nutarus sušaukti slaptąją kon
sistoriją. Reikšmingu laikomas ne tik
tai tas faktas, kad kolegija vėl pasie
kė nuo 16 amžiaus tradicinį. 70 narių.

Dostojevskiai buvo tokie nepasto
vūs, buvo taip ištroškę naujų idėjų 
ir naujų įspūdžių, jog tarėsi sutrau
kę su praeitimi visokius ryšius, ir 
nenorėjo nieko savo vaikams nė pu
se lūpų užsiminti apie savo tėvų 
ankstesnį gyvenimą. Nors ir atsis
kaitę su praeitimi, jie vis dėlto dar 
juto reikalą su savo klajokle šeima 
palaikyti ryšius kad ir savotišku 
Ariadnos siūlu. O tas Ariadnos 
siūlas, kuris įgalina juos susirasti 
kad ir per ištisus šimtmečius, ir yra 
Andriejaus vardas. Lietuvos Dosto- 
jevskių katalikinė atžala turėjo įpro
tį tuo vardu krikštyti vieną iš savo 
sūnų, paprastai iš eilės antrą ar tre
čią; pravoslavinė atžala tą paprotį 
išlaikė ligi mūsų dienų. Kiekvienoj 
mūsų šeimos kartoj būtinai vis ra
sime Andriejų, kaip paprastai antrą
jį arba trečiąjį iš eilės sūnų.

Išvertė A. P.

skaičių, bet jpo labiau tas, jog dabar 
italai nesudarys vad. Collegium sa
crum daugumos. Dabar nuo tos prak
tikos Pijus XII visai atsisakė: italų iš 
32 naujai paskirtų kardinolų tėra tik
tai 4, tuo būdu sudarydami 28 italų 
kardinolus prieš 42 ne italus. Tas po
sūkis Bažnyčios senate laikomas 
Bažnyčios istorijai nepaprastai reikš
mingu — dabar Kat. Bažnyčia eina į 
katalikišką plotį. 32 naujai paskirti 
kardinolai yra iš 16 kraštų,, kuriuose 
ypač stipriai atstovaujama Amerika. 
Popiežius nūnai laikomas pasaulio są
žine.

Sv. Tėvas priėmė 40.000 vaikų
Romoje buvo suruošta didžiulė įspū

dinga audiencija, kurios metu popie
žius priėmė 40.000 UNRR'os globoja
mų vaikų. UNRR'os vadovai, kurie 
Italijoje globoja apie 700.000 vaikų, 
kreipėsi į popiežių su prašymu pri
imti jų nors dalį audiencijoje. Ka
dangi toks skaičius negalėjo išsitekti 
Vatikano būstuose, tai audiencija bu
vo suruošta šv. Petro bazilikoje, bet 
ir joj visi nelindo — daugelis turėjo 
priėmimo ceremonijas sekti iš toliau. 
Priėmimas vyko su pietietišku entu
ziazmu.

Kalba j Romos patriciatą
Popiežius, šiemet kalbėdamas į Ro

mos diduomenę, esančią Vatikano 
tarnyboje, iškėlė reikalą valstybes 
pertvarkyti naujais pagrindais ir duo
ti joms tokią konstitucinę santvarką, 
kuri geriausiai apsaugotų žmonišku
mo teises.

Faulhaberis — 25 metai kardinolas
Mūncheno ir Freisingo arkivysku

pas kard. Dr. Michaelis Faulhaberis 
šiemet vasario mėnesį mini reikšmin

gą jubiliejų: prieš 25 metus, būtent 
1921 m. vasario mėnesį, jis buvo po
piežiaus Benedikto XV paskirtas kar
dinolu. Dabar kard. Faulhaberis turi 
77 metus amžiaus. Tiek krašto viduje, 
tiek užsienyje jis yra išgarsėjęs savo 
pamokslais ir raštais, labdaringa 
veikla, o ypač savo kietu priešini' 
muosi nacių užmačioms.

Kardinolas anksčiau yra buvęs 
Speyerio vyskupu, taip 'pat yra 
Strasburgo katedros garbės kanau
ninkas; ten jis 7 metus ėjo un-te or- , 
dinarinio profesoriaus pareigas ir 
dėstė hiblinę teologiją. Vokiečių epis
kopate sukaktuvininkas 'jau seniai 
iškilo kaip įžymi asmenybė. Jis, vo
kiečių vyskupų konferencijos pirmi- . 
ninkas, yra vienas iš didžiausių ka
talikiškų tradicijų saugotojų.

Italų komunistai nori suartėti su 
katalikais

Popiežius Pijus, XII suteikė Italų 
universitetų studentų delegacijai au
dienciją, skatindamas juos niekados 
neišsižadėti katalikų pažiūrų ir sąži
nės. Toji kalba yra išdava italų ko
munistų vado Togliačio katalikų adre-- 
su pasakytiems šiltiems žodžiams, ku-‘ 
rials tas pasisakė norįs padaryti italų 
katalikų ir kcmunistų santykius šil
tesnius.

— Ryšium su italų kat.- studentų są
jungos (FUCI) konferencija, įvykusia 
Romoje, popiežius Pijus XII gen. Pax 
Romanos sekretoriui suteikė priv. au
dienciją, kurios metu tas jį painfor- . 
mavo apie tarpt, katalikų sąjungos 
darbus visame pasaulyje. Vokietijoje 
Pax Romanos ryšio įstaiga yra Bon- 
noje, Argelanderstr. 70.

— Sv. Tėvas savo laiške, rašytame 
Čekų vyskup&ns ir tikintiesiems, ra
gina juos neišnaudoti piktam gautų
jų laisvių, kad tuo būdu nebūtų pa-- 
daroma naujos neteisybės ir neįžie
biama naujos neapykantos. „Svarbu, 
kad nebūtų nekaltieji baudžiami už 
•kaltųjų darbus", baigia savo raštą 
šv. Tėvas, ragindamas čekų katalikus 
būti kilniaširdžius, tokius, koks kad 
buvo jų didysis krašto patronas Jo
nas NepomūkaS.

— Šiuo metu eina tarp Vatikano ir 
Čekoslovakijos derybos vėl užmegzti 
diplomatinius santykius. Prahoj rei
kalingus pasitarimus veda monsinj. 
Fomis, 1938 metais ėjęs Vatikano nun
ciatūros Prahoje sekretroriaus parei
gas. Neseniai jį audiencijoj priėmė 
prezid. Benešąs.

— Garsiajam Leonardo da Vinci pa
veikslui Paskutinė Vakarienė gresia 
rimtas pavojus. Jo spalvos darosi vis 
blankesnės, nors ir kaip stengiamasi 
jų kokybę išlaikyti nė kiek nepakitu
sią. Tuo reikalu Italų minist. pirmi
ninkas de Gasperis pareiškė: „Mes, 
viską darydami, kad švelnūs Išgany
tojo bruožai paveiksle neišnyktų, tu
rime dar ir kitą pareigą, būtent — 
neleisti, kad Kristaus paveikslas iš
nyktų iš žmonių širdžių, iš tautų są
žinės." *

14



1946 m. kovo 1 d. NaujaslsGyvenlmas M

’'-'Naujas valstybės sekretorius.
Popiežius Vatikano valstybės nau- 

, juoju sekretorium paskyrė kurijos 
kardinolą Frederico Tedeschinj, kuris 
buvo 1921—1935 m. nuncijum Madride 
ir, nuvertus ispanų monarchiją, su 
dideliu diplomatiniu sėkmingumu taip 
viską sutvarkė, jog buvo išvengta 
tučtuojau nutraukti Ispanijos santy
kius su Vatikanu. Kardinolų valsty
bės sekretoriaus vieta po kard. Mag- 
lionės mirties buvo neužimta.

Reikšmingas kitimas TpL Rytuose
Viena iš žvarbiausių priežasčių, 

trukdančių Tol. Rytų tautoms priimti 
krikščionybę, yra įsitikinimas, jog 
toks žygis reikštų savojo tautiškumo 
ir tautinių tradicijų išsižadėjimą. Daug 
indų, kinų ir japonų galvoja, kad tuo 
būdu nusidėtų savajam kraštui, savo 
tėvų kultui. įsišaknijusiam dar senų 
senovėje ir turinčiam tūkstantametes 
tradicijas.

Tačiau dabar jau ir čia pastebimas 
milžiniškas persilaužimas tiek dauge- 

r lio gyventoju galvosenoj, tiek tradi- 
V djų ir papročių supratime. Vis dau

giau užleidžiamą vietos sąžinės, įsi
tikinimų ir religijos laisvei. Pvz., jau 
Kinija ir Jaąpnijd proklamavo religi
jų laisvę savo konstitucijose ir aiškiai 
nustatė, koks yra skirtumas tarp kul
to veiksmų ir pilietinės padėties aktų; 
Įvestas net vad. Grigaliaus kalendo
rius, tuo būdu pašalinant daugybę įvai
rių prietarų, susijusių su vad. mėnulio 

. metais. O reikia neužmiršti, kad mėnu
lio kalendorius Kinijoje yra didelė Ki
nijos šventenybė.

Tas esminis kitimas, kurį savo tiks
lams dabar stengiasi išnaudoti komu
nistai, paskatino Romą geriau ištirti 
minimųjų kraštų papročius ir realiai 
įvertinti dabar susidariusią padėtį, g

Antrasis Pasaulinis karas ir Japoni
jos nugalėjimas atvėrė krikščionybei 
Tol. Rytuose vartus. Japonijos dvasi- 

-• niame gyvenime labai didelę reikšmę 
turi šie veiksniai: demokratinių refor
mų pravedimas, laisvi demokratiniai 
rinkimai ir visiška religijos laisvė. 
Ligi tol dominavęs vad. šintoizmas, 
kaip tautinė japonų religija, dabar pa
naikintas ir ateityje bus laikomas tu
rinčiu ne pirmaujančias ar išimtines 
teises, bet tik lygiai tokias, kokios 
pripažįstamos visoms kitoms religi
joms. Pats Japonijos imperatorius pa
reiškė, kad „jis nėra joks Dievas ir 
iš nieko sau dieviškos pagarbos ne- 

, reikalauja". Išmokslintuose japonų 
sluogsniuose šiuo atveju pažiūra i im
peratorių, kiek tat apima religinę pu
sę, iš esmės pasikeitė.

Pirmasis Kinijos kardinolas
Tai yra kard. Tien ’(tien kiniškai 

reiškia dangų), gimęs 1890 metų spa
lio 24 d. nedideliame miestelyje prie 
Jangku. Santungo provincijoje. Jo tė
vas dėstė kinų literatūrą. Naujasis 
kardinolas buvo įšventintas į vysku
pus dabartinio popiežiaus Pijaus XII. 
1939 spalio 29 d. drauge su 11 kitų 
kandidatų, kilusių iš įvairių kraštų.

— Jėzuitų universitetas Tokio mie
ste išliko veik visas nesunaikintas.

— T. Lasalle’is S. J., misijų Hirosi
moje galva, pasakoja savo, Įspūdžius, 
kas darėsi, kai buvo į miestą paleista 
atominė bomba. Jai nukritus, nepasi
girdo jokio smūgio, tik į dangų šovė 
akinamai spindinti magnezijos lieps
na, paskum buvo smogtas, lyg per že
mės drebėjimą, baisus smūgis iš virš
aus, išdaužęs visus langus ir sunai
kinęs visokius įrengimus, o galiausiai, 
po kokiu 7—8 sekundžių, pasigirdo 
griūvančių namų ir kitokių pastatų 
trenksmas. Tėvai jėzuitai mano, kad 
atominės bombos eksploziją nustelbė 
griūvančių namų sukeltas trenksmas.

— Filipinuose,' nepaisant išleisto 
japonų įstatymo, palengvinančio iš
tuokas, iš 16 milijonų filipinų katali
kų per 4 japonų okupacjos metus pa
sitaikė tik 10 ištuokos atsitikimų. Tat 
parodo aukštą, gyventojų krikščio
niškos moralės supratimą.

Enciklika baltgudžių klausimu
Ryšium su 350 m. sukaktimi Balt

gudžių Bažnyčios .susijungimo Lietu
vos valstybėje su Roma Pijus XII 
išleido encikliką, kurioje apžvelgia 
tos santarvės istorinę eigą ir iškelia 
dabartines negeroves, trukdančias gu
dų bažnyčiai siekti'užsibrėžtojo tikslo. 
Popiežius skundžiasi laikysena rusų 
ortodoksų patriarcho, kuris ragina gu
dų katalikus nusisukti nuo Romos, 
ir tai tuo momentu, kai per tarptau
tines konferencijas buvo proklamuota 
teisė laisvai išpažinti kokį norint ti
kėjimą.

Iškeliauja gudų kunigai
Abu S. Amerikoj esą gudų kat. vys

kupai paprašė leidimo įvažiuoti'! JAV 
apie 300 gudų dvasininkų iš Ukrainos 
ir Pakarpačio Ukrainos. Jie pasižada 
juos visus išlaikyti savo ir savo die
cezijų tikinčiųjų lėšomis.

Reikšmingas balsas Palestinos reikalu
Monsinj. Asemaniš, gimino siras, 

laikraštyje „Catholic News" rašo, kad, 
Palestinos klausimą sprendžiant, rei
kia atsižvelgti dar į vieną užmirštą 
dalyką, būtent — į krikščionių įsiti
kinimus. Žydai reikalauja sau vietos 
ten, kur yra jų sinagogos, arabai — 
kur jų mečetės, tačiau nevalia užmirš
ti ir krikščionių, kurie taip pat turi 
teisę reikšti savo pretenzijas į tas 
vietas, kurios yra Tokios reikšmingos 
jų Išganytojo gyvenime.

— Jeruzalė, Palestinos, sostinė, iš
sitiesusi ant Kalvarijos-Siono ir Mori- 
jos kalnų, tokių reikšmingų kiekvie
nam tikinčiajam, paskutiniais duome
nimis, turi apie 150.000 gyventojui 
prieš 10 metų ten jų buvo tik apie 
100.000. Žydų skaičius Jeruzalėje per 
tą laiką iš 65.000 išaugo ligi 95.000 
krikščionių skaičius iš 23.000 į 28.000 
(tarp jų katalikų yra per 8.000): tiek\^ 
pat padidėjo ir mahometonų skaičius.

Katalikybė Anglijoje
Apie katalikybės padėti Anglijoj, 

dabar spauda duoda tikslesnių ir išsa
mesnių žinių. 18 amžiaus pabaigoj, pa
sirodo, Anglijoj buvo tik apie 60.008 
katalikų, tuo tarpu šiandien Anglijos 
kas šeštasis gyventojas jau yra kata
likas. Iš viso Jų ten yra 3.021.000Į 
Tvirčiausi katalikai yra Škotijoj. Da
bar Anglija turi 1 popiežiaus legatų, 
8 arkivyskupus, Iš kurių arklv. Grif: 
finas dabar pakeltas į kardinolus, M| 
vyskupų. 7.106 kunigus, 181 moterų if 
63 vyru ordinus. Katalikų mokykloą 
yra pasiekusios visai gerą aukštį. 
Anglijoje ir Uelse katalikai turi 1.345: 
pradžios mokyklas su 370.000 mokinių 
ir 559 aukštesniąsias su 61.000 moki: 
nių. 1.275 pradžios mokyklos ir 558 
vidurinės gauna iš valdžios nustatytą 
paramą. Škotijoj toji parama teikiamą 
visoms konfesinėms mokykloms. Tryą 
milijonai anglų katalikų išlaiko 4 sa- 
vaitraščius, būtent: patį įtakingiausių 
„Tablet", įsteigtą 1841 m., „Univers", 
įsteigtą 1806 m. ir turintį 145.000 tiras 
žą, „Catolic Herald" su 69.000 tira
žu ir „Catholic Times" su 50.000 ti
ražu. Be to, leidžiami du mėnesiniai 
žurnalai („Month" ir „Blokfriars") iv 
du kas metų ketvirtis („Dublin rev- 
iew" ir „Dowside Review").

Ką tik pasirodęs šiemetinis anglų 
kat. kalendorius skelbia, kad 1944 m, 
Anglijoj ir Uelse į krikščionybę pe
rėjo 8.722 asmens. Per Antrąjį Pasau
linį karą kat. tikėjimą priėmė iš visa 
apie 5.000 britų armijos karininkų ir 
kareivių.

Per šį karą atsirado 25.000 anglių 
kurie iš religinių įsitikinimų arba są. 
žinės spiriami atsisakė imti į rankas 
ginklą. Anglų įstatymai tokią teisų 
savo piliečiams pripažįsta, jei tiktai 
ji tikrai teisinga yra, — visi jie būvą 
krašto reikalams panaudoti kitose ži
nybose.

Kard.. arkiv. Dr. Griffinas Vestmin- 
sterio katedroje atlaikė iškilmingas 
pamaldas, prašydamas Dievą laiminti 
ir padaryti sėkmingus „UNO" darbus, 
Pamaldose dalyvavo gausiai visuot, 
susirinkimo katalikų delegatų.

Pietų Anglijos katalikai per šieme
tines Kalėdas surinko 11.000 svarų 
sterlingų, kuriuos per šv. Tėvą pa
siuntė badaujančiai Europai.

— Retai kada Vienos universitetas 
matė tiek lankytojų, kaip dabar. Tik
tai kat. kultūros filosofo Aloises 
Dempfo paskaitas lanko apie 1.000 
klausytojų, kurie, neišsitekdami salė
je, nugula net koridorius.

— Ermlando vyskupas Rytprūsiuose, 
šiuo metu gyvenąs Hallėje prie Sau
lės, išleido j savo diacezijos tikin- 
čiousius ganytojinį laišką, kuriama 
skelbia kad Frauenburge tebestovi 
katedra, bet visa smarkiai sugadinta; 
Visi Rytprūsiai nepaprastai nuterioti. 
Dabar tenka ieškoti naujos tėvynė* 
ir joje kaip reikiant įsikurti.
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— Svent. Tėvas nuo to laiko, kai 
Romą išlaisvino sąjungininkai, per 15 
mėn. priėmė daugiau kaip milijoną 
santarvininkų karių. Popiežių aplan
kė visi aukštieji karininkai, kai kurie 
iš jų net po kelis kartus. Šiuo metu 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir 
penkiadienį visų tautybių kariams eiti 
bendrosios audiencijos.

— Žydų pasaulinis kongresas, at
sidėkodamas Vatikanui už . suteiktą 
žydam^ nacių ir fašistų persekiojimų 
metu pagalbą, perdavė šv. Sostui lab
darybės reikalams 20.000 dol. sumą.

— Vatikano valstybės statistikos 
biuro žiniomis, per šį karą nuo jo 
tiesioginių ir netiesioginių veiksmų 
žuvo daugiau kaip 22 milijonai žmo
nių.

— Popiežiaus šv. Rašto institutas 
Romoje, šv. Tėvo pavestas, paruošė 
tš paties pirmykščio hebrajų teksto 
naują psalmių vertimą brevioriaus 
psalmynui.

— „Osservatore Romano" praneši
mu, netoli Jeruzalės rastas svarbus 
archeologinis radinys. Tai tam tikra 
laidotuvių urna su arabų įrašu. Tyri
nėtojų manymu, tą įrašą padarė vie
nas kuris iš Kristaus mokinių praėjus 
ne daugiau kaip 50 metų nuo jo nu
kryžiavimo. Turinyje raudama dėl 
Kristaus mirties. Ūma buvo rasta įka- 
py šalia vieškelio, jungiančio Jeru
zalę su Betliejum.

— Istoriškai įrodyta, jog nuo pat 
krikščionybės gyvavimo pradžios ligi 
šiol iš viso buvo 341 stigmatizuotieji, 
kurie visi buvo katalikai.

— Amerikiečių aukštoji karinė vado
vybė, prieš uždrausdama šintoizmą Ja
ponijoje laikyti valstybine religija, 
prieš tai sušaukė mokslininkų ir kitų 
specialistų pasitarimą, kuriame taip 
pat dalyvavo du vokiečiai jėzuitai, To-' 
kio universiteto profesoriai.

— Amerikiečių spaudos agentūros 
„Pro Deo" atstovui vadovaujančių 
Bažnyčios sluogsnių suteikta informa. 
tijų apie Austrų dabartines partijas 
ir jų santykius su Bažnyčia. ‘ Visos 
partijos, išskyrus komunistus, krik
ščionybės atžvilgiu yra nusiteikusios 
draugiškai ir pozityviai. Austrų liau
dies partija, kuriai priklauso dabarti
nis austrų minist. pirmininkas, savo 
veiklos pagrindan yra padėjusi aiškius 
krikščionybės principus. Socialdemo
kratai Salzburge taip pat pareiškė, 
kad krikščionybės atžvilgiu, laikosi 
draugiškai. Visose pradžios ir auk
štesniosiose mokyklose įvestas priva
lomas tikybos dėstymas; tačiau kieno 
tėvai nenori, tų vaikai gali tikybos 
nesimokyti.

— Amerikiečių tėvai benediktinai 
perėmė iš vokiečių benediktinų vie
nuolyną Braunau mieste (Čekoslova
kijoj), kur ligi tol gyveno ir dirbo 
vokiečiai benediktinai. Manoma, kad 
vokiečiai turės pasitraukti ir iš kitų 
Vienuolynų Čekoslovakijoje.

— Krikščioniškosios profesinės są
jungos Belgijoje su 370.000 narių yra 
pačios stipriausios šiame krašte. Bel
gų komunistų ir socialdemokratų pro
fesinės sąjungos Belgijoje drauge turi 
iš viso tik 360.000 narių.

— Prezidentas Trumanas pavedė 
Čikagos vyskupui Isheiliui ištirti re
liginę padėtį Vokietijoje ir Lenkijoje, 
ypač jaunuomenės. Jau seniai rašė 
vienas protestantas laikraštyje „Chi
cago American": „Tiktai vienas vy
ras, būtent vyskupas sheilis, neuž
miršta, kad mūsų, mieste yra gausiai 
žmonių be pastogės, be namų, be tė
viškės. Jau turime vyrą, kurio širdis 
didesnė net už patį Čikagos miestą, 
kuris viską supranta, kuris yra gera
širdis ir gailestingas, kuris tūkstan
čius ištraukė iš pražūties, nuvesda- 
mas tikruoju žmoniškumo keliu ... Jo 
katalikų jaunimo ir visi kiti tos rū
šies namai yra visiems atvirti, ten 
visi gali gauti reikalingą pagalbą ir 
patarimą.

— Kaip praneša prancūzų spauda, 
šių metų pavasarį 7 palaimintuosius 
numatoma paskelbti šventaisiais.

— Prancūzų spaudos žiniomis, Tu- 
lūzos ir Montaubano vyskupai pas
kelbė atsišaukimą į tikinčiuosius, ra
gindami melstis už Vokietijos grį
žimą.

— Berlyno komendantai susitarė, 
kad Berlyno mokyklose iš principo 
būtų mokoma religijos, jei to nori tė
vai. Tuo būdu aiškiai koreguotas 
ankstesnis Berlyno miesto nutarimas 
pašalinti visai tikybos mokymą iš mo
kyklų. Tai drauge yra laimėjimas Ber
lyno vyskupo ir tikinčiųjų.

Rumunų katalikai

Popiežiaus Rytų Instituto duomenį- , 
mis, Rumunijoj yra apie 1.700.000 ka
talikų, arba 8 proc. .visos tautos. Ru
munų krikščionybė, išvedama iš 
romėnų kolonistų buv. Trakijoje, yra 
lotynų kilmės (3 amž.l. 9 amžiuje Ru
munija priklausė Bizantijos (Konstan
tinopolio) patriarchatui ir su juo 
perėjo į graikų schizmą 1619 m.,’ 
užėmus kraštą austrų imperatoriui 
Leopoldui, katalikybė vėl atgijo. 
1700 m. buvo paskelbta iškilminga 
sąjunga su Roma. Tada apie */« mil. 
tikinčiųjų vėl grįžo į Bažnyčią. 1923 m. 
konstitucijoje buvo numatytos graikų 
ortodoksų ir katalikų teisės. 1927 m. 
gegužės mėnesį tos teisės buvo dar 
daugiau išryškintos sudarytuoju su 
Roma konkordatu. Ir šiandien kata
likai Rumunijos gyvenime jau nemaža 
sveria. Šiandien katalikybės centras 
yra Albos Julijos vyskupija.

Kard. Innitzeriui 70 metų
Vienas, iš žymiausių Bažnyčios 

kunigaikščių, būtent Vienos kardinolas 
Innitzeris, sulaukė 70 metų amžiaus.

Sukaktuvininkas yra gimęs 1875 m. 
Čekoslovakijoj ir 1902 m. buvo 
įšvęstas į kunigus.

Regensburgas — bažnytinės muzikos
• centras
Senas vyskupų Regensburgo mie

stas (Regensburgo vyskupiją 739 me
tais įsteigė šv. Bonifacas) bažnytinės 
muzikos srityje yra išgarsėjęs visame 
pasaulyje. Ypač plačiai žinomas kate
dros bažnytinis choras, pradėtas su 
atsidėjimu puoselėti dar Karolingų 
laikais 7-jame amžiuje. 19 amžiuje 
Regensburgas pradėjo bažnytinei 
muzikai vadovauti, ypač sukeldamas 
garsą katedros berniukų choru, pasi
vadinusiu .Katedros žvirbliukais*. 
Jiems .1934 m. čia buvo sudarytos 
visiškai patenkinamos sąlygos dirbti 
ir toliau lavintis. K

Vyskupijos žinioj yra vertinga muzi
kos veikalų biblioteka, taip pat prie 
teologijos-filosofijos fakulteto įsteig
tas lektoratas bažnytinei muzikai ir 
muzikos' istorijai tirti.

1200 metų Eichsfailo vyskupijai
Ją 745 m. įsteigė šv. Bonifacas. Pir

masis Eichstalto vyskupas buvo šv. 
Willibaldas. 1200 m. sukakties proga 
Popiežius atsiuntė dabartiniam Eich- 
statfo vyskupui Michaeliui Rackliui 
laišką, kuriame iškelia tos senos 
vyskupijos nuopelnus. Prieš karą 
vyskupijoje buvo 209.000 katalikų ir 
179.000 nekatalikų. 1932-1935 m. 
vyskupijai vadovavo K. von Preysin- 
gas, dabartinis Berlyno kardinolas. 
Eichstatte rado prieglaudą ir lietuviai 
klierikai.

— 32 naujai paskirtieji kardinolai 
vasario 21 d. iš Popiežiaus rankų 
gavos raudonas skrybėles. Ta proga 
šaukiama nevieša konsistorija.

— Pavijos vyskupas savo ganyto- 
jiniame laiške nagrinėja»dabartinį 
Italijos viešąjį gyvenimą ir sako: 
tikrajai civilizacijai niekas kitas ne
gali būti tikru pagrindu imamas, kaip 
krikščionybė. Iš žmonių, kurie nebijo 
Dievo, nieko gero negalima laukti. 
Europa per daug iškentė, kad tos 
rūšies dar vienas eksperimentas būtų 
pakartotas.

„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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