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KRISĖIONIŠKIEJI PAGRINDINIAI DĖSNIAI VALSTYDĖS

IR ASMENS SANTYKIUOSE

arp dviejų'pasaulinių karų kai kurios tautos, ieškodamos naujų politinės galios ir tautos gerovės kelių, sukūrė įvairius taria- . mai naujus režimus.Jie vienas nuo kito skyrėsi, kaip sakoma, asmens santykiais su valstybe ar,, suprantamiau pasakius, valdančiųjų santykiais su piliečiais. Ir po Pirmojo Pasaulinio karo daugelis valstybių išlaikė senų savo tradicinę valdymosi formą. Kai kurios nuėjo į vad. totalitarinius režimus — į vienos partijos diktatūrą. Totalitarinių tendencijų valstybėse įsakmiai ir perdėtai pabrėžtas žmogaus visuomeninis charakteris tvirtinant, kad asmuo irzjo interesai visur turi nusilenkti visuomenei ir jos interesams. Pačios visuomenės ir jos labo sąvoka pasidarė labai įvairi: kai kur visuomene buvo laikomi tik vienos tautybės piliečiai,, kitose visuomenei atstovavo tik viena partija, ar nėt nedidelė valdančiųjų grupė. Tik ta piliečių dalis galėjo kalbėti ar ko nors reikalauti visuomenės Vardu. . Tik tą visuomenės dalis nuspręsdavo, kas visuomenei būtina, kaip to siekti ir tt. Po 20 metų Uranijos, į kurią greitai išsigema visokis diktatūrinių tendencijų režimas, tokia santvarka ne vieną europietį tiek dvasiškai nualino, iš jo sukūrė tokį vergo tipą, kad jis bijo jam siūlomos laisvės ir jaučiasi kur kas maloniau - leteno nors įsakinėjamas, negu paliktas laišvai reikštis. Reikia sutikti su neseniai pareikšta prof. Jungo mintimi, kad teks ilgai ir daug pasidarbuoti, kol dvasiškai užuitų daugelis Europos tautų pradės laisvai jaustis, laisvai .protauti ir išmoks naudotis laisve (Ausblūck, 1945. VIII., psl. 53 . .)■Visi tie režimai, kuriuos Europai teko pažinti tarp dviejų pasaulinių ka- - rų, nėra kokio nors vieno diktatoriaus kūrinys. Kiekvienam inteligentui ver-

Vysk. Dr. y. Brizgys
ta susipažinti bent su 19-jo šimtmečio filosofais, kad suprastų, kodėl dabar begriūvą, to paties prof. Jungo žodžiu betariant, — šėtoniškieji režimai kai kuriose tautose rado tiek pritarimo. Filosofai savo mintis "paliko mokyklai, mokykla perdavė jaunimui, taip jpmis užsikrėtė ištisos tautos ir todėl susirgo. Į visas tas teorijas, tiek individą per daug aukštinančias, tiek jį visai degraduojančius, kriščionybė ir Bažnyčios vadovybė jau ne šiandien yra_ pareiškusi savo pažiūrą. Iš to, kas šiais klausimais Bažnyčios yra iki šiol viešai pareikšta, galima susidaryti pilną ir tikslią pažiūrą į valstybės ir individo santykius, į valstybės pareigas piliečiui ir piliečio pareigas valstybei. Sį kartą apie krisčio- niškosios pažiūros pagrindinius dėsnius valstybės santykiuose su pilie- čiaiš-su individais.Būti žmogui visišku individualistu, nepaisant, kaip jo gyvenimas derinasi su visuomenės bendrais reikalais, tai nėra pagal krisčioniškąją mintį. Visuomenės būtinieji bendrieji interesai yra aukštesni už daugelį individo interesų. Tačiau iš to dar negalima daryti išvados, kad visuomenės visi interesai yra aukštesni už individo visus interesus. Santykiuose valstybės su individu ir šeima pats pagrindinis krisčioriiškosios doktrinos dėsnis yra, kad valstybė yra asmens ir šeimos tarnybai, o ne asmuo ir šeima valstybės tarnybai.Tiek kilmės, tiek tikslo atžvilgiu valstybė yra žemsnė už individą ij šeimą: valstybė yra individui ir šeimai pagalbinė priemonė siekti jų aukštųjų-tikslų. Individas bei šeima yra ne žmogaus, o visatos Viešpaties kūriniai: jie tikrąja žodžio prasme yra iš Dievo. Jų pagrindinius tikslus ir reikalus nustato pati prigimtis ir dieviškasis apreiškimas, kuriuose nei pats žmogus, nei kokia nors žmonių sukurta Institucija neturi galios ką 

nors pakeisti, paneigti. Valstybė laiko atžvilgiu yra gėlesnė už ■ individą ir šeimą, yra sukurta paties žmogaus kaip pagalbinė priemonė siekti savo tikslų. Valstybė yra iš Dievo tik ta prasme, kad, sekdamas iš prigimties sekančius reikąlavimus, žmogus turėjo ją susikurti. Todėl statyti valstybę aukščiau už individą ir šeimą būtų tas pat, kaip priemonę pastatyti aukščiau už tikslą.Iš šito pagrindinio dėsnio seka kiti, nustatę santykius tarp valstybės ir individo bei šeimos. Štai iš jų,bent svarbesnieji:. 1, Kištis į individo ir šeimos privačius interesus kokių nors privalomų normų keliu valstybė gali tik tada, kai to aiškiai reikalauja būtinieji viešieji visuomenės interesai. Kada visuomenės viešasis labas aiškiai to ne- reikalauja, valstybės institucijos neturi galios kištis į individo ir šeimos gyvenimą, pvz. šeimyninį gyvenimą kontroliuoti, primesti kokius nors privatų gyvenimą liečiančius įsakymus (kiek žmogus gali valgyti, kiek ir kokių rūbų įsigyti, kaip ilgai ir kokį darbą dirbti ir tt.). Valstybė turi daryti ąiškų skirtumą tarp to, kas visuomenei yra būtina ir kas yrą ne būtina, o naudinga, Negalima sutikti su tokiu dėsniu, kad valstybė turinti kompetencijos įsakyti ir tai, kas visuomenei yra naudinga. Tokie reikalai ribų neturi. Kai pradedama Įsakinėti ir tai, kas naudinga, o nebūtina, tai piliečio pareigos visuomenei Ir valstybei greitai išauga iki to, kad individas ir šeima tampa tik valstybės baudžiauninkais nežinia kieno labui. Tada tikslas aiškiai pavergiamas priemonei. Tautos ir valstybės gerovės reikia siekti ne per dabar gyvenančios kartos baudžiavą, bet per dabar gyvenančių žmonių gerovę. Kiekviena valstybė natūraliai ir turi įvairias kultūrines sritis ir institucijas, kad visuomenei naudingi, bet aiškaus bū-
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tinumo neturį dalykai f visuomenę 
būtų įvedami ne įsakomų įstatymų 
keliu, o auklėjimo ir patarimų (svei
kai suprastos ir padoriai vykdomos 
propagandos) keliu.

„Norėti, kad pasaulinė valdžia sa
vo sprendimais pasiektų iki namų vi
daus gyvenimo, yra didelė ir pragaiš
tinga klaida (Velle igitur, ut pervadat 
civile imperium arbitratu šuo usque 
ad intima domorum, magnus et perni- 
ciosus ėst /error)" P. Leo XIII, Enc. 
Rerum Novarum.

2. Vyriausias asmens teisių ir asme
nų tarpusaviu santykių pagrindas yra 
prigimties ir pozityvi Dievo teisė. Vi
sokia pozityvi žmonių teisė ir įstaty
mai, taigi ir visi valstybės įstatymai 
tirri derintis su šia aukščiausia teise. 
Valstybei vadovaują asmens, galvo
dami, ką nors piliečius apsunkinančio 
Įsakyti, turi atsižvelgti Į du pagrindi
nius dalykus: ar tai yra visuomenės 
labui būtina ir ar tai derinasi su 
aukštesne teise. Valstybė neturi tei
sės primesti visuomenei tokių įstaty
mų, kurių nepateisintų. Dievo įstaty
mai, žmogaus prigimtis ir sveikas pro
tas. Jeigu įstatymus leidžią valstybės 
organai nesirūpina, ar jų įstatymai 
derinsis su šiomis normimis, tai jie 
padaro didžiausią savivaliavimo nusi
kaltimą. Yra savavališkumo nusikalti
mas, jeigu kas kėsinasi išleisti įstaty
mą ar įsakymą, nesiderinantį su vals
tybės konstitucija. O kadangi pozi
tyvi ir natūralioji Dievo teisė yra 
aukštesnė už bet kokias žmogiškas 
konstitucijas, tai kėsinimasis ką nors 
tvarkyti ne pagal Dievo ir prigimties 
{statymus yra didžiausias savivaliavi
mas.

Jeigu atsitiktų, kad valstybė tikrai 
išleistų įstatymų, nesiderinančių su 
aukštesniais įstatymais, o tokių (vy
kių būna, tai aišku, kad piliečiai ne
turi pareigos tokių įstatymų laikytis. 
Priešingai: kiekvienas pilietis turi 
tam tikrą pareigą tokiems įstatymams 
pagal išgales pasipriešinti. Tačiau, iš 
kitos pusės, yra neįmanoma, kad 
kiekvienas pilietis savo galva spręstų, 
kuris valstybės (statymas yra teisin
gas, kuris ne. Si teisė ir kartų pareiga 
yra tų, kurie tokiam dalykui yra tin
kamai pasiruošę: filosofų, teologų, 
teisininkų, kultūrininkų.

3. Iš to, kas apie šį dėsnį čia trum
pai pasakyta, aiškiai matyti, kad vals-

' tybėje turi būti galimybė kiekvienam 
piliečiui laisvai pasakyti savo mintį. 
Kad valstybei vadovaują asmens 
neužsimotų apsunkinti piliečių visuo
menei nebūtinomis naštomis, kad leis
dami įstatymus ir juos vykdydami 
nepadarytų bent didelių klaidų, vals
tybėj turi būti laisvė ir galimybė 
kiekvienam piliečiui savo nuomonę 
tiek dėl ruošiamo Įstatymo būtinumo, 
tiek dėl teisingumo. Iš to seka kitas 
svarbus dėsnis, kad valstybė turi pa
reigą sukurti realias galimybes spau
dos ir .žodžio laisvei. Piliečio žodžio 
laisvė (sakomo ar rašomo) yra vieųa 
iš tų teisių, kurių teisėtai niekas ne
gali jam atimti, o kai kuriais atvejais 

jis net pats neturi teisės šios laisvės 
išsižadėti (pvz., tokioje valstybės- 
santvarkoje, kur kiekvienas, pilietis 
yra atsakingas už krašto santvarką, 
už vyriausybę ir jos darbus). Jeigu 
visuomenė vyriausybei laisvai pa
lenkia ne tik savo išorinį elgesi, bet 
net ir protą, tai ji visa iš anksto pri
siima bent dalį atsakomybės už visas 
klaidas, kurias ta vyriausybė padarys, 
ir tampa visa kartu atsakinga prieš 
aukštesnius įstatymus. (Plg. P. Pi
jaus XI kalbą 194J. XII. 24.)

4. Valstybėje turi būti individui ne 
tik minties ir žodžio laisvė, bet ir pri
vačios individualios iniciatyvos lais
vė. Valstybė yra pagelbinė institucija 
individui ir šeimai. Jos uždavinys yra 
rūpintis tais visuomenės reikalais, 
kurių nepajėgia aprūpinti ir įvykdyti 
privati iniciatyva. Tarp svarbiųjų 
valstybės pareigų yra ir ši: leisti ir 
padėti, kad privati piliečių iniciatyva 
ko plačiausiai pasireikštų ir ko dau
giausia nuveiktų. Kai valstybė kaip 
tokia pati siekia padaryti ir tai, ką be 
jos ar jos padedama gali padaryti pri
vati iniciatyva, tai valstybės tvarky
tojai parodo turį per siaurą supratimą 
apie valstybės esmę ir jos paskirtį. 
Tada valstybė tam tikru- laipsniu 
nusikalsta savo paskyrimui ir visuo
menės labui, ir štai kodėl:

a. Valstybės pajėgumas yra ribo
tas: jeigu valstybėje bus sukurtos pri
vačiai iniciatyvai ir palankiausios 
galimybės, tai grynai valstybės kom
petencijos darbų jos Institucijos visa
da dar tiek turės, kad rūpesčio ir dar
bo joms niekad nebus per maža. Kai 
pati valstybė imasi tų darbų Ir tų sri
čių, kas gali būti padaryta Ir priva
čios iniciatyvos, tai ji daug ko nepa
darys iš to, kas yra jos tiesioginė pa-

Drama,kaip kelias atgailai Suprasti
Kun. V. Bagdanavičius v

■ —<
1. „Deus ex machina“

Mūsų laikams trūksta atgailos su
pratimo'). Jie neturi priėjimo prie tos 
žmogaus būsenos, kuri yra vadinama: 
Sūhne, katharis susiderinimas, apsiva
lymas; Ir kuri kitais laikais žmonijai 
yra atnešusi daug palaimos. Mūsų at
gaila yra virtusi asketika, t. y. prie
monių sistema žmogui save sudraus
minti. Per šią asketiką kelias į tikrą 
atgailos dvasią mūsų laikų žmogui 
yra gana sunkus ir abejotinas.

Dėl to kyla klausimas: ar mūsų lai
kai neturi kito priėjimo ( tą būseną, 
kurią mes čia vadiname atgailos dva
sia ir kurios dėka žmogus taptų imlesnis 
Dievo veikimui ir sueitų į glaudesnius 
santykius su dieviškąją realybe. Atro-

*) Ziūrr str. .Atgailos klausimas* 
pereitame „N. G.“ Nr. 

reiga, bus sukliudyta daug proto, 
energijos, inifciatyvos. Tai bus jau dvi
gubas nuostolis dabarčiai.

b. Iš tokios tvarkos dar didesnis 
nuostolis sektų ateičiai, nes kliudant 
privačią iniciatyvą yra silpninamas 
žmonių galvojimas, sugebėjimų bei 
pastangų vystymas. Tarp valstybės 
svarbesnių pareigų yra ir ši: skatinti 
ir remti privačią iniciatyvą.

5. Patikslindami privačios Iniciaty
vos dėsnį, popiežiai Leonas XIII (Enc, 
Rerum Nov.) ir Pijus XI (Enc. Ouadr. 
Anno) pabrėžia, kad valstybėj turi 
būti laisvė konkurencijai, ir tai viso
se srityse: mokslas bendrai, švieti* 
mas, auklėjimas, menas, labdarybė,' 
ūkis, industrija ir kt. Tačiau visi kris- 
čionių visuomenininkai griežtai pasi
sako, prieū vad. dnmpingą, nes jis 
žlugdo silpnesnius ne dvasios ir są
žiningumo ar sugebėjimo atžvilgiu, o 
mažiau pajėgius finansiškai, padeda 
iškilti ne talentui, o tik pinigui. Tiek 
savo tikslais, tek padariniais jis žu
do pačią laisvą konkurenciją; kliudo 
pažangą, pataikauja nesąžiningumui 
ir veda į kapitalistų monopolizmą. Iš 
to peršasi išvada, kad valstybė turi 
teisę, o kartais ir pareigą privačią 
iniciatyvą kontroliuoti, patikrindama, 
ar ten nėra iškrypimo, apsileidimo, ap
gaulės ir pn. Padori ir saikinga vals
tybės kontrolė laisvai iniciatyvai ne tik 
kad nekenkia, bet ją skatiną į pažangą, 
apsaugoja nyo falšyvos konkurenci
jos, nuo iškrypimų, nuo apsileidimų. 
Tačiau kaip viskas valstybėje, taip ir 
laisvos iniciatyvos kontrolė turi tar
nauti ne kam kitam, o padėti ‘ visuo
menei ir jos atskiriems nariams.

Valstybės teisės ( individą ir Indi
vido pareigos valstybei plačiau pa- 
aiški nagrinėjant atskiras gyvenimo 
sritis.

do, kad toks patogesnis priėjimas prie 
atgailos šių laikų žmogui galėtų rasr 
tis. Jno galėtų eiti tragizmas. Tra
gizmą šių laikų žmogus geriau su
pranta ir labiau juo domisi, negu as
ketika ir negu atgailos dvasia. Labai 
būdingas mūsų laikų reiškinys yra tai, 
kad šiandien tragizmo esmės klausi
mu domisi ne tik literatūros kritikai, 
bet ir filosofai. Daugelis iš jų jau yra 
bandę išaiškinti tragizmo esmę. To
kia sąvoka, kaip nepasisekimas (Schei* 
tem), seniau neturėjo jokios reikšmės 
filosofijoje, o „šiandieninėje filosofi
joje ji vaidina tokį didelį vaidmenį* 
(iš Wnsto atsisveikinimo laiško).

I Iš tiesų, kodėl mes einame į teatrą- 
žiūrėti dramos arba dramos veikalą 
skaitome namie? Kas mus traukia prie 
to skaudaus tragiško pergyvenimo, 
kurį meniškai atkuria drama? Juk 
drama vaizduoja kokią nors skaudžią
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'NAUJASIS GYVENIMAS
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Vokietijoje gyvenąnciu Lietuvos Vyskupu ganytojiuis laiškas istremime
* ' c «

esantiems tikintiesiems lietuviams

Mylimiausieji Kristuje!
Supasaulėjusiom žmogui Gavėnios 

melas nėra mielas nei paliaukius. Ir 
lai lengva suprasti, ,nes tai atgailos,' 
maldos, susikaupimp ir Kristaus kan
čios apmąstymo metas. Kataliko pas
togėje tuomet liaujasi daina ir viso
kie pasilinksminimai, visas jo gy
venimas dvelkia gripžtumu, rimtimi 
ir malda. Visa tai daroma atsinau
jinimo dvasia, kad Kristaus Prisikėli
mo šventėje dalyvautų jau naujas 
žmogus, nusikratęs kūniškumo varž
tų, viso, kas slėgė dvasią ir trukdė 
jai pakilti virš šio regimo pasaulio — 
Dievop.

Mes gyvename tarp dviejų pasau
liu: gamtinio ir antgamtinio. Tikriau 
pasakius, gyvename juose abiejuose. 
Esame stipriai įleidę šaknis gamtoje, 
esame jos dalis, jes apsupti^ Bet 
kartu mūsų gyvenimas toli prašoka 
gainios varžtus ir dėsnius ir įsiveržia 
į antgamtinį, dievišką pasaulį ir semia 
iš jo sau reikiamo maisto ir jėgos. 
Žmoguje tada įvyksta nuostabus da
lykas: gamtiškumo ir antgamtiškumo 
susijungimas, ir tai tokiu mastu, kad 
žmogaus gamtiškumas tampa per
sunktas antgamtiškumo, kitaip sa
kant, visa žmogaus prigimtis yra 
sudievinama, arba, kaip sako šv. 
Petras, mes tampame dieviškos pri
gimties dalininkais (2 Petr. 1, 41. Štai 
kodėl mes teisėtai esame vadinami 
ir esame Dievo vaikai. .Žiūrėkite, 
kokią meilę Tėvas mums suteikė, kad 
mes vadinamės Dievo vaikais ir 
esame“ (t Jon. 3, 1). Todėl mes 
esame ir Kristaus broliai ir drauge su 
Juo dangaus paveldėtojai. .Jei mes 
esame vaikai, tai ir tėvoniai: tėvoniai 
Dievo ir bendratėvbniai Kristaus” 
(Rom. 8, 17). .Jis (Kristus) nesigėdina 
vadinti juos (žmones) broliais', sako 
šv. Povilas (Žyd.-2, 11).

Per Kristų mes ne tik tapome Die
vo vaikai ir Kristaus broliai. Dar dau
giau., Mes tapome Kristaus dalimi, Jo 
kūno sąnariais. .Ar jūs nežinote, kad 

jūsų kūnai yra Kristaus sąnariai? 
sako šv. Povilas (1 Kor. 6, 15). Baž
nyčia sudaro Kristaus kūną, kurio pats 
Kristus yra galva. „Jis yra Bažnyčios 
kūno galva, jis, kurs yra pradžia, 
pirmgimis numirusiųjų tarpe”, sako 
šv. Povilas (Kol. 1, 18).

Kristus mus palygina, su šakele 
“vynmedyje, kuris jis pats yra. „Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šakelės", 
sako Kristus (Jon. 15, 5). Visa mūsų 
gyvybinė jėga ir pati mūsų gyvybė 
mums teka iš Kristaus. .Kaip vyn
medžio . šakelė negali nešti vaisiaus 
pati savaime, jei nepasilieka vyn
medyje, taip ir jūs, jei nepasiliekate 
manyje ... Kas pasilieka manyje ir aš 
jame, tas neša daug vaisiaus, nes be 
manęs jus nieko negalite padaryti. 
Jei kas nepasiliktų manyje, bus lau
kan išmestas, kaip šakelė, ir sudžius, 
ją surinks, įmes į ugnį, ir ii. sudegs“ 
(Jon. 15, 4—6). Toks mūsų įsijungi
mas į Kristų pilnai paaiškina Kristaus 
priekaištaujančius žodžius Povilui, 
kodėl jis Jį persekioja: „Sauliau, 
Sauliau, kam mane persekioji?“ 
lApd. 9, 4). Saulius kėsinosi tik prieš 
krikščionis, bet tuo pačiu jis palietė 
patį Kristų, nes krikščionis yra taip 
artimai įsijungęs į Kristų, kad jis yra 
tapęs Kristaus kūno nariu, jis yra 
tapęs pačiu Kristumi. r

Iš to seka, Mylimiausieji, koks turi 
būti šventas mūsų gyvenimas. Tai 
turi būti Kristaus gyvenimo šventu
mas. Kad mums nekiltų kokių abejo
nių, kokiam šventumui, tobulumui 
mes esame pašaukti, jo ribas nurodo 
pats Kristus. Tai turi būti paties Dievo 
tobulumas. .Būkite tobuli, kaip ir 
jūsų dangiškasis Tėvas tobulas" 

“(Mat. 5, 48). Dera vaikams būti pana
šiems į savo tėvą. Taip'' ir žmogus 
turi siekti panašumo į savo Tėvą, 
kurs yra danguje.

Žmogui tai aukštas uždavinys, kurį 
tačiau jis turi savo gyvenime bent iš 

dalies realizuoti. Tai yra pareiga. 
Kiekvienas todėl mūsų turime į šią 
savo pareigą giliai įsimąstyti ir su
telkti visas savo jėgas jai įgyvendinti. 
„Broliai, kas tik yra tiesa, kas tik 
gerbtina, kas teisinga, kas šventa, 
kas meilinga, kas turi gerą vardą, jei 
kas yra dorybė, jei kas yra girtina 
drausmė, apie tai mąstykite ... tai 
darykite; ir ramybės Dievas bus su ju
mis”, sako šv. Povilas (Pilyp, 4, 8—9).

Jei mes esame Kristaus kūno są
nariai, jei mes esame dangiškojo Tė
vo vaikai, tai mes atitinkamai priva
lome ir elgtis. Krikščionį tik krikš
čioniškas gyvenimas ir krikščioniški 
papročiai parodo ir visa, kas su jais 
nesiderina, turi būti pašalinta. Be 
abejo, ne visuomet išorė parodo žmo
gaus vidų. Panašiai ir ne kiekvienas 
krikščipniškas mosiąs pats savaime 
pasako, kad žmogus „yra gilaus tikė- 

. iimo krikščionis, nes tai gali būti tik 
įpratimo dalykas, paveldėtas iš tra
dicijos. Užtat reikia, stengtis, kad 
krikščioniška išorė atitiktų sielos ”” 
būseną.

Mes čia atsivęžėme savo krikš
čioniškus papročius iš tėvynės. Jie 
yra gražūs ir prasmingi. Laikykimės 
jų. Pirmiausia neužmirškime savo 
krikščioniško pasveikinimo: Garbė 
Jėzur Kristui. Gyvename krašte, kur 
bent katalikų krikščioniškas pasvei
kinimas yra mėgstamas. Nė mes jo 
nepakeiskime grynai pasauliišku. Tik 
tarkime jį gilia mintimi ir jausmu.

Lietuvis tėvynėje visuomet mėgo 
papuošti savo kambarį kryžiumi ir 
šventais paveikslais. Ištrėmime tai yra 
sunkiau, bet galima yra. Rodos, tė
viškės oras dvelkia nuo sienos, kur 
kabo Išganytojo paveikslas. Mūsų 
skausmai tada susilieja su Jojo ’ 
skausmais, iš Jo mes semiamės sau 
jėgos ir tvirtumo, ir esam tikri, kad 
mūsų skausmai, /kaip ir Jo, nebus 
veltui. , •
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Neužmirškime ir bendros maldos 
šeimoje. Ji labiau sujungs jos narius 
į vieną, bus parama bendruose var
guose, skausmuose, apsauga pavo
juose ir padės visiems intensyviau 
gyventi antgamtiniu gyvenimu. Ir 
kiekvienas atskirai ir visi bendrai 
visuomet turime jaustis esą katalikai 
ir lokiais pasireikšti. Mūsų santykiai 
su Dievu visuomet turi būti atviri ir 
niekuomet neslepiami, ypač savo 
šeimoje.

Deja, tenka apgailestauti, kad 
dažnai dėl per didelio žmonių sukim- 
šimo vienoje patalpoje musų šeimos 
netenka savo šeimyniško uždarumo, 
jaukumo ir moralinio jautrumo. Prieš 
tokią blogybę reikia kovoti visomis 
jėgomis. Čia turi budėti ypač tie, 
kuriems pavesta rūpintis mūsų tau
tinėmis bendruomenėmis, parūpinant 

erdvesnės ir uždaresnes patalpas 
šeimoms ir bendrai deramai paren
kant kambario gyventojus. Bet už 
šeimų uždarumą turi kovoti ir pačios 
šeimos. Čia glūdi mūsų tautai dideli' 
pavojai smukti doriškai, jei šis rei
kalas nebus greitu laiku tinkamai su
tvarkytas.

Gavėnia yra susitelkimo, maldos ir ‘ 
atgailos metas, yra savęs atnaujinimo 
metas, ypač laukiant linksmų Prisi
kėlimo švenčių. Šioje ' perspektyvoje 

•Bažnyčios yra įsakyta ir velykinė 
išpažintis bei šv. komunija.

Mums turi rūpėti kiek galint artimes
nis mūsų susijungimas su Prisikėlusiu 
Kristumi, kad mirę senajam nuodėmės 
žmogui keltumėmės su Kristumi nau
jajam gyvenimui. „Jei mes suaugome 
su juo (Kristumi! jo mirties panašumu, 
sako šv„ Povilas, taip pat būsime ir 

prisikėlime. Mes’. juk žinome, jog 
senasis mūsų žmogus yra drauge 
prikaltas ant kryžiaus, kad būtų su
naikintas nuodėmingas kūnas ir kad 
mes daugiau nebevergautumėm nuo
dėmei ... O jei mes numirėm? su 
Kristumi, tai mes tikime, kad taip pat 
su Kristumi būsime gyvi"... Taip ir 
jūs laikykite save mirusiais ifUodėmei, 
gyvais gi Dievui vienybėje su mūsų 
Viešpačiu Jėzumi Kristumi" (Rom. 6,' 
5—6, 8, 111. „Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime švie
sos svarvais" (Rom. 13, 12).,

O Visagalio Dievo, Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios palaiminimas 
tenužengia ant jūsų ir tepasilieka 
visados. '

Geri. Kunigai malonės šį laišką 
perskaityti pamokslo vietoje artimi
ausią gavėnios sekmadienį.

f Arkivyskupas Juozapas 

Skvireckas 

Kauno Metropolitas

t Vyskupas Vincentas 

Brizgys

Kauno Vysk. — Pagelbiriinkas

t Vyskupas Vincentas

Padolskis ' ,

Vilkaviškio Vysk. — Pagelbininkas
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Vis santūresnis it santūresnis tam
pa pasakotojas, kai jis artinasi prie 
Golgotos paslapties. Atrodo, lyg jis 
nori duoti suprasti, kokie neturtingi 
yra žmogaus žodžiai, kaip nepakanka- 

■ mi jie yra išreikšti išvidinei šio įvy
kio gelmei. Išorę galima nupasakoti*, 
bet kaą tik išorę teskaito, tas gali 
lygiai gerai pasiskaityti ir apie Jono 
Krikštytojo mirtį ir apie Sokrato mir
ti ir iš to „pasimokyti". Čia pasimo- 
kyti, tai nereiškia suprasti, kas sa
koma; suprasti čia reiškia tikėti — 
tikėti, kad tai, kas čia įvyksta, tai 
yra Dievo Sūnaus atsidavimas už pa
saulio išganymą. Istorija to nesupran
ta: to negalima „pamatytyti", dėl to 
negalima ir „papasakoti". Tai. yra 
„paslėpta nuo pasaulio pradžios". Pa
saulis to nesupras; tik Dievo Dvasia 
gali tai apreikšti — tiems, kurie jai 
yra giminingi, nes jie yra „gimę iš' 
Dievo". Otto Karrer

nelaimę, kokią nors žūtį Ji parodo, 
kaip kilnių idealų vedinas žmogus 
žūva atsimušęs į žiaurią gyvenimo ti
krovę. Visokių nemalonių pergyveni
mų mes vengiame, tad būtų nuose
klu, kad mes ir dramos vengtume. 
Vien sensacijų noras nepaaiškina ši
to susidomėjimo drama, nes ne kartą 
žmogus žiūri ar skaito dramą keletą 
kartų ir nieko naujo joje nesužino;' 
o vis dėl to jis tą pergyvenimą myli 
ir juo domisi.

Yra nenuginčijamas faktas, kad tra
gedijos pergyvenimas žmogui kažką 
duoda. Jis atneša žmogui kažkokį iš
silaisvinimą, kažkokį dvasios pakili
mą. Nors didvyris žuvo, nors jis ne
atsilaikė gyvenimo kovoje, bet dra
mos žiūrovas grįžta iš teatro namo su 
pakilusia dvasios nuotaika; dramos 
skaitytojas, užvertęs paskutį puslapį, 
jaučiasi kažką laimėjęs.

Kas yra tas laimėjimas, kurį įgau
na dramos žiūrėtojas ir skaitytojas, 
yra labai sunku nusakyti. Tas laimė
jimas yra toks turtingas, kad kiekvie
nas bandymas jį pavaizduoti yra iš

statytas pavojui pasirodyti tokiu pat 
nevykusiu, kaip po puikios dramos 
sekąs medinis „deus ex machina". Ta
čiau jis yra realybė, nors sunkiai iš
reiškiama ir pavaizduojama, bet kiek
vieno išgyvenama. Pro šią realybę 
dramos studijavime negalima praeiti 
pro šalį.

Patys dramaturgai su šia realybe 
yra turėję nemaža rūpesčio. Euripidas 
buvo bandęs tą momentą pavaizduoti 
pačioje tragedijoje su „deus ex ma
china" pagalba. Čia dirbtiniu būdu 
pasirodęs dievas atmezga dramos pai
niavą ir laimingai ją užbaigia. Kiti 
klasikai ir Šekspyras buvo visai at
sisakę tą momentą dramoje vaizduoti 
ir žiūrovą palikę patį vieną su savo 

■išvidiniu laimėjimu po visuotinės žū
ties. Goethė savo Faustą, išvedęs per 
visas gyvenimo kovas, nepaliko jo že
mėje, bet įvedė taip pat ir į amži
nąjį gyvenimą. Modemiškos amerikie
čių pjesės irgi nepalieka įiūrovo pa
ties vieno po katastrofos, bet suran
da kokią laimingą išeitį, kurt visą si
tuaciją išgelbsti. Tai yra taip būdin

gas amerikiečiams „happy ending" — 
laiminga pabaiga. Šios dramaturgų 
pastangos atvaizduoti ne tik tragedi
ją, bet ir jos dvasinę palaimą nėra da
vusios labai gerų rezultatų. Tačiau 
jos parodo, kad kažkas vertingo lieka 
dramai praėjus, ką yra sunku pavaiz
duoti ir aptarti. .

2. „Katharsis"
Tai, ko nėra pavykę atvaizduoti 

dramaturgams, tai šiandien bando 
išaiškinti filosofai. Jie mėgina nušvies
ti tragizmo esmę ir išaiškinti paslap
tingąją tragedijos palaimą. Josephas 
Bemhartas savo knygoje „Vom My- 
sterium der Geschichte" šitaip apta
ria tragizmą. „Tragizmas yra visada 
koks susikirtimas bei susimušimas 
dviejų sferų, iš kurių viena, mūsų aki
mis žiūrint, aukštesnioji ir kilnesnioji, 
turi nukentėti. Į tai mes reaguojame 
išvidiniu tragišku pergyvenimu, kuris 
turi savotišką pasitenkinimo, atviry
bės ir dvasios pakilimo charakterį.” 
(39 p.) Kaip taį yra galima, kad žuvo
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^^agalvok, Viešpatie, kas mums at
sitiko: pažiūrėk ir Įžvelk mūsų paže
minimą. Mūsų tėvynė pateko sveti
miesiems, mūsų namai — svetimša
liams. Mes taapome vaikai be tėvo, 
o mūsų motinos atrodo, kaip našlės... 
Vainikas nukrito mums nuo galvos; 
deja mums, nes mes buvome nusidėję.

Jeremijo rauda' iš Did. Šeš
tadienio brevij. maldų.

ta vertybė, kurią mes mylėjome, lai
kėme kilnesne ir sava, o tačiau mes 
neesame prislėgtos dvasios, bet, prieš
ingai, pergyvename pasitenkinimą, at
virybę ir dvasios pakilimą? — Tai at
sitinka dėl to, kad tragedijoje yra iš
bandoma, kaip didelė yra mūsų mei
lė tiesai. Nors viskas žūva, bet mes 
liekamės už tiesą. Šitas mūsų išlaiky
tas tiesos meilės egzaminas yra prie
žastis to dvasios pakilimo, kuris seka 
po tragedijos. „Mes, gilaus išvidinio 
būtinumo verčiami, —- sako Bemhar- 
tas —, persiimame nukentėjusios, bet 
kilniosios pusės reikalu. Tuo savo pri
sidėjimu prie nukentėjusios tiesos 
mes tampame ištikimu jos piliečiu 
ir tuo būdu mes ją pateisiname sa
vyje Ir mumyse pačiuose, kuriai ir 
mes patys savo geresniąja dalimi pri
klausome" (ten pat).

Tragiško pergyvenimo proga žmo
gus giliau įžvelgia vertybę ir ne tik 
įžvelgia, bet ją pasisavina, su ją su
tampa. Čia žmogus vertybei., tanrpa 
ištikimas ne jos išorinio klestėjimo 
momentu, bet jos aptemimo momen
tu. Dėl to tragiškame pergyvenime 
žmogus realiau negu bet kur kitur susi
liečia su tiesa ir giliau negu bet kur 
ktiur ja persiima. Tragizme mes ir tie
sa tampame viena. Mūsų artimumas 
su tiesa čia dėl to yra toks didelis, 
kad jis čia pat yra išbandomas ir 
sutvirtinamas to smūgio, kurį patiria 
tiesa. Žmogaus „aš" čia taip arti susi
jungia su tiesa, kad jis rizikuoja save 
kartu prarasti su tiesa. „Kas neken
čia savo sielos šiame gyvenime, tas 
išlaiko ją amžinajam gyvenimui", šie 
keisti Kristaus žodžiai šioje vietoje 
darosi mums suprantami. Jie iš tikro 
vra tikra tragizmo prasmės išraiška. 
Kas rizikuoja žūti kartu su tiesa, tas 
turi teisės tikėtis gyventi amžinai, 
kartu su amžina tiesa.

Tragizmas galimas tik tada, kai yra 
besąlyginis persiėmimas tiesa, kai yra. 
ėjimas už tiesą. Kur nėra tiesos mei
lės, ten nėra ir tragizmo. Tautos, ku
rios nemyli tiesos, gali turėti nelai
miu, bet jos neturi tragedijų.

Tas ėjimas už tiesą bei kilnią vęr- ■ 
tybę žmogų tobulina ir apvalo. Kai 
kokiame siaurame žemiško gyvenimo 
plote žųva tiesa, tai su ja tam tikru 
atžvilgiu žūva Ir už ją kovojąs žmo
gus. Jo „aš" nukenčia nuoskaudą, 
kaip k jo atstovaujama tiesa. Pralai

mėjo jo ginama tiesa, pralaimėjo ir 
jis pats. Šiam siauram gyvenimui, ku
riame jis bandė reikštis, jau jis yra 

‘žuvęs. Tas pralaimėjimas nėra fikty
vus, bet labai realus. Pralaimėjusio 
žmogaus būsena gali būti dvejopa: 
arba jis liekasi, savo tiesai ištikimas, 
arba pamato savo klaidą ir eina nau
jos tiesos ieškoti.

Jei žmogus liekasi tiesai ištikimas, 
tai jis kentėjimo yra nuskaidrinamas, 
apvalomas ir su tiesa susijungia iš- 
ąidinėn ir glaudžion moterystėm Tiesa 
jos vertam žmogui atskleidžia daugiau 
šviesos. „Tai yra Katharsis, — sako 
Bemhartas, — sielos apsivalymas per 
tragišką išgyvenimą; vertybės vertin
gumo pažinimas tuo puikiau iškyla 
prieš akis, juo galingiau priešingos 
jėgos jai grasina ir jos egsistenciją 
šioje tikrovėje sukrečia. Juo tragiz
mas yra tragiškesnis, juo didesnis yra 
apsivalymas; juo gilesnis yra įžvelgi
mas tariamai bejėgiškai žuvusios ver
tybės, tuo didesnis yra žmogaus iš
kilimas virš tų jėgų, nuo kurių ji žu
vo." (39. p.) Smūgiai, iškęsti dėl tie
sos, tani išdegina visokias kliūtis tie

sai prieiti prie žmogaus, jie pašven
čia žmogų šventai giminystei su tiesa.

Tačiau dar gilesnė tragedija ir di
desnis apsivalymas būna tada, kai 
žmogus, žūnant kokiai tiesai, pamato 
jos klaidingumą. Tada žmogaus tra
gedija yra beribė ir jo liūdesys neiš
sakomas. Tada žmogaus „aš“ žūva 
kartu su klaida. Tada jis atsistoja 
prie viso savo gyvenimo griuvėsių. 
Ne tiesos didvyris tada yra žmogus, 
bet klaidos auka. Tačiau niekada 
žmogui išganymas ir pažinimas tiesos 
nėra taip arti, kaip šitokios tragedi
jos valandą. Tai yra Povilo išmetimo 
iš balno tragedija, šv. Ignaco ligos 
tragedija ir daug kitų. Jei šios tra
gedijos valandą žmogus sugeba išlik
ti atviras ^tiesai, tia čia įvyksta pats 
didžiausias Ir radikaliausias žmogaus 
apsivalymas. Bet jei čia nori žmogus 
išlikti tiesos didvyriu, jam tenka pa
liudyti pačiam prieš save. Jei tiek 
daug tiesos meilės žmogaus širdyje, 
atsiranda, tai jis, netekęs viso savo 
„aš", stojasi Dievo akivaizdon tuščias, 
bet kartu ir be galo imlus naujai tie
sai priimti. \

Ir vienu, ir kitu čia minėtu atvejų 
tragedija yra pramušimas žmogaus už
darumo. ‘ Vienu atveju tai yra tam, 
kad tiesa sustiprėtų, o kitu atveju, - 
kad klaida užleistų vietą tiesai. Rie
šutas ir sveikas, ir sugedęs žemėje 
sprogsta. Pirmu atveju jis sprogsta, 
kad duotų erdvės plėstis nuolat didė
jančiam diegui, o kitu avėju — kad 
užleistų vietą kitiems augalams.

Yra verta iškelti, kad ne tik mūsų 
laikai yra pastebėję skaistinantį dra
mos charakterį. Šiuo atžvilgiu yrą 
būdinga Aristotelio dramos definicija. 
Pagal jį drama yra toks rimtas iš
baigtas ir.didingas vaidinimas, kur 
„užuojautos ir baimės dėka įvyksta 
išvidinis šių jausmų apvalymas." Va
dinasi, apvalantis bei skaistinantis 
dramos charakteris yra pastebėtas jau 
Aristotelio pačioje europinės dramos 
pradžioje.

Kalbant apie Graikų dramos pradžią, 
reikia pasakyti, kad ji yra kilusi iš 
religinės apeigos, iš kulto. Dėl to ir 
nėra nuostabu, kad dramos vystymosi 
pradžioje jos skaistinantis elementas 
buvo net ryškesnis negu vėliau. Vė
liau drama lyg ir pasiklydo, ieškoda
ma progos išvengti tos didingos rim
ties ir geležinės tiesos logikos, su ku
rios pagalba ji atveria susitvenkusią 
žaizdą ir padaro sveikatą nešančią 
operaciją.

Drama Graikijoje išsivystė tik po 
to, kai ankščiau ten buvo išsivvsčiusį' 
lyrika ir epas. I ją dėl to tenka žiū, 
rėti kaio į aukštesnę meno formą Be | 
to, graikų tragedija turi glaudų są
ryšį su savęs išsižadėjimo dvasia. Ji 
iškilo didžiųjų Persų kovų metu. Pir
masis iš didžiųjų dramaturgu, Aischi- 
las buvo aktyvus dalyvis abiejų di
džiųjų kovų: prie Maratono ir prie 
Salamio. Ir ant savo antkapio, kurį 
pats Išsikalė Sicilijoje, jis įrašė ne 
tai, kad jis yra garsių d rėmų auto
rius, bet tai, kad jis yra abiejų šių 
didžiųjų kovų dalyvis. Tai jis labiau 
vertino už savo drama's. Aischilo as
muo mums akivaizdžiai parodo glau
dų sąryšį tarp dramos ir saves išsi
žadėjimo dvasios. Tas, kas du kartus- 
rizikavo save prarasti už tiesa, kas, 
pasak Kristaus, saves nekentė šiame 
•gyvenime, tas sugebėto giliai Įžvelg
ti. kas per palaima glūdi tragiškame 
žmogaus išovvenime. kuri žmonų iš 
vidaus apvalo. Ir tai iis sugebėjo at
vaizduoti savo tragedijose.

3. Atgaila

Iš to, kas ankščiau kalbėta, mes ga- — 
lime suglausti porą palaimos momen
tų, kuriuos žmogui teikia laimingai 
pergyventa tragedija. 1. Žmogus, per
gyvenęs tragediją, tampa iš vidaus Ir 
visa savo būtybe pasisakęs už verty
bę, kurią jis laiko tiesa, 2. Percrsnte- 
nęs tragediją ir kartu su tiesa ištvė
ręs gyvenimo smūgius, daug ko dėl 
to netekęs žmogus tampa labai imlus 
Dievo veikimui. Tragedija atveria 
žmogaus širdį visam tam, 'kas yra, 
gera ir teisinga. Vertybės meilė, dėl
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kurios jis kenčia, sužeidžia jį palei- minga žaizda, kuri yra meilės žaizda. Per ją tiesa, niekieno nekliudoma, randa priėjimą prie žmogaus.Toks eksperimentinis žmogaus sąlytis su tiesa, nelaimės smūgio išbandytas ir vienybėn sulydytas, bei gilus atsivėrimas tiesai yra ta palaima, 
kuri plaukia iš tragedijos.Jei teatre mes tai pergyvename tik meniškai, tik ^pseudo-klasiškal, t. y. , tik sekdami dramaturgų ar vaidintojų kovos eigą ir joje dalyvaudami tik kaip šešėlis paskui judantį kūną, — tai yra gyvenime galimybė savo nelaimes ir savo kovas, net ir nepasisekusias, apvaisinti tragedijos palaima. Bažnyčioje ši žmogaus būsena yra vadinama atgailos.dvasia.Kęsdamas kartu su teisingomis vertybėmis, žmogus tampa išvidiniu vertybių nešėju. Jis save atranda kitame gyvenime, nors šiame' jis kenčia ir nyksta. O pergyvendamas su savo tariamai teisingomis vertybėmis didžiąsias -katastrofas ir pamatydamas jų klaidingumą, žmogus tampa, nors sužeistas, bet atviresnis už nesužeistą visuotinei tiesai.Kokių reikia sąlygų, kad mes savo nelaimes, savo nuopolius galėtume apvaisinti tragedijos palaima? Mūsų laikais dažnai yra pabrėžiama, kad nelaimes reikia sutikti šaltai ir pergyventi stoišku būdu/Norima žmogų padaryti šaltą ir nejautrų nelaimei ir tuo būdu nelaimę nugalėti. Bet šitokiu būdu yrą išgaunamas tik paviršutinis savęs sudrausminimas ir net savęs apgaudinėjimas. Iš tiesų, nelaimė nėra joks lengvas ir nereikšmingas dalykas mūsų gyvenime. Visai nėra reikalo, kad didvyris būtų šaltas ir nejautrus nelaimės akivaizdoje. Galima net verkti kartu su Kristumi prie Lozoriaus kapo ir krauju prakaituoti bei Iš baimės drebėti grėsmės valandoje. Herojus yra ne tas, kuris nieko nebijo ir nejaučia nelaimės smūgių, bet tas, kuris giliai pergyvena tiesos žlugimo skausmą. Vertybės meilė, tiesos meilė, Dievo meilė yra ta būtinoji sąlyga, kurios dėka mūsų nelaimės gali būti apvaisintos atgailos palaima. Evangelijos nusidėjėlei, kuri fariziejaus Simono namuose nuplovė Kristaus kojas, buvo atleistos nuodėmės, „nes ji daug meilės parodė." (Luk. 7, 47.) Mergaitė, nusidėjusi prieš skaistybę ir skaudžiai pergyvenanti savo skaistybės netekimą, bus tragike ir atgailotoja su palaima, o ta, kuri dėl to nesisieloja, savo skaistybės nemyli, bus tik nusidėjėlė. Dėl to tiesos ir vertybės meilė yra konstitutyvinis tragedijos ir atgailos dvasios elementas. Palaimos iš nelaimės gali tikėtis tik tas, kuris, kaip Tomas Akv. sako, iš baimės dėl kūno sk'aušmo nesileis atstumiamas nuo protinio gėrio. (S. T. 2. 2. q. 123 a. 4 c. a.) Palaimos iš nelaimės gali tikėtis tik tas, kuris, liudydamas tiesą, reikalui esant, sugebės paliudyti net prieš save, Nelaimė žmogų sulaužo tada, kai jis, skausmų išsigandęs, nustoja mylėjęs tiesą ir 

kentęs už ją. Tada vietoj palaimos pasilieka tik griuvėsiai.Palaima, kurios žmogus gali rasti savo pralaimėjimuose, savo kančioje, yra paslaptinga ir didi brangenybė. Laimingi ąrra tie žmonės ir tie laikai, kurie savo skausmus ir pralaimėjimus sugebėjo paversti tomis brangenybėmis. Neįmanoma yra pilnai išreikšti tos palaimos, kurią turi atgailojęs žmogus, tačiau tai nesumažina jos realumo. Meilę taip pat sunku yra vykusiai aptarti, tačiau kas galėtų sakyti, kad jos nėra?Atgailos palaima nėra tik subjek- tyvinis psichinis žmogaus nusiteikimas ar autosugestija. Ji yra reali jėga, išeina už asmens ribų. Bažnyčia mus moko, kad atgailą daryti galima ir už kitus asmenis ir tokiu būdu, net jiems visai nežinant, padėti jiems išsivaduoti iš nuodėmių ir rasti priėjimą pas Dievą.
(IfajnijleįaiL

M. Vaitkus

io aušros \ 
jaunystės rojui 
meilės vien 
širdim iešjtojau 
aš rasotam ilgesy,

o Tave, šjrdies Kūrėjau, 1 
ar mylėjau,^ 
norint meilė Tu esi?

I gyvenimo pakalnes 
štai išbėgau, jaunas elnias, 
grožio pakvėpuot kerais; 
o Tave, kerų Kūrėjau, 
ar mylėjau?
Ach, mažiau, negu kadais...

Giriom darbas ošė margas 
ir erškėčiais pynės vargas, 
vyru aš kovoj virtau; 
ar mylėjau?
Gali būt, ne kiek labiau.., '

Štai žiema. Jau jėgos mąžta, 
ir jaučiu jau amžiaus naštą: 
galas jau nebetoli...

z Dygsta meilės štai gėlė jau 
Tau, Kūrėjau, 
Bet, deja, kukli, kukli..<

O ir tas molinis indas • ~ 
. mažas, menkas ir ydingas, 
. kaip ir meilės dovana, 

bet kitų, širdies Kūrėjam 
neturėjau: 
tai — visa širdis mana..)

/

PLANETOS KRINTA
J. Daulius

Buvo trys Planetos — didelės ir 
galingos. Astronomai neseniai jas 
užtiko. Matyt, ilgai ėjo jų .šviesa į mū-. 
sų žemę.

Vieną pavadino Pietų Kirvis, antrą
— Siaurės Kryžius, trečią — Rytų 
Saulė.

Kas jos, ilgai laužė vyrai galvas. 
Spektro tyrimas nedaug ką tepasakė. 
Spindėjimas neišpasakytas, dydis — 
neaprėpiamas! Erdvių pasauly — jos 
karalienės.

Keisti pasikeitimai ėmė darytis kos- 
me. Užstojo* šviesą žemei, mėnulis 
virpėjo nuo jų traukos, net žvaigždės
— šviesios, kaip vakarinė, ir rau- 
donos, kaip aušrinė, — neteko savo 
skaidrumo. ■

Liūtai kaukė savo tyruose, lapės 
slėpėsi savo olose. Gyvulių instinktas 
jautė, lyg nelėimė turėtų paliesti 
pasaulį. į

Prasidėjo! Kaip įkaitę vulkanų kra
teriai ėmė dundėti visa žemė. Ugnys 
išsivertė į paviršių. Trenksmas kurtino’ 
ausis.

Kodėl ir kaip? Planetos pajudėjo
— iš savo ribų išėjol Sutriuškins visa
— pasauly neliks gyvybės!

Astronomai vedžįpjo savo tolregius 
vamzdžius — sekė. Pavojingi reiški
niai! — kraipė galvas. Žemė gali žūt! 
arba... pačios planetos subirti. Pa
vojinga išeiti iš savo ribų. Trynimasis 
padidėja, tarpplanetarinės traukos i 
pusiausvyra suyra — užsidegimas ir 
subyrėjimas dažniausią neišvengia
mas. Pažiūrėsim, jei patys gyvi 
išliksim.

Laukti teko ilgai — praėjo šešetas 
gerų mėtų. Žemė buvo be šviesos. 
Miestai neteko savo puošnių rūmų
— suvirto nuo baisaus trenksmo. 
Upės išsiliejo ir paskandino ištisus 
kaimus. Medžiai buvo nušiaušti audrų, 
žmonės mirė iš baimės, gyvuliai iš 
bado.

Bei... pagaliau vienas stiprus 
trenksmas — ir viena planeta subiro. 
Astronomai įsikvėpė. Ilgos laukimo 
dienos vargino senus smegenis. Sa- ■ 
kykii, — klausinėjo žmonės ių — ar 
buskoks galas? Juk užteks ir tų 
dviejų mums pribaigti!

Dar praėjo keletas sunkių mėnesių . 
ir... naujas negirdėtas sprogimas. 
Krito nauja planeta! — alsi— kvėpė 
vėl astronomai.

— Dabar jau neilgai beteks laukti 
trečios! — ramino žmones dangaus 
žinovai.

Trenksmas pasikartojo tretį karią, 
ir pasaulis atsikvėpė. Baigta! Planetų 
pavojus praėjo.
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ALDA UŽ PASAULI 
<

Pasauli I
Šiandien tave apraudoju. 
Kaip jaunystę tą, pražuvusią, tolimą... 
Kaip Jeremijas kad yra apraudojęs 
Sugriausimą Jeruzolimą... *

^..Kristau, u
Mano Šviesus Ilgesy!

. ► Neleiski pasauliui
> _ . Pražūtingon, tamsion bedugnėn (kristi, »■

Širdy mūs pražysk nekaltybe lelijų baltų, 
Pražysk, Viešpatie Jėzau Kristau!

Ateik...
Ateik' j šios žemės buitį neramią, 
I buitį krauju ir ašarom suvilgytą.
Tavęs kaip Saulėtekio, kaip Ryto Aušros 
Si žemė juoda pasiilgusi...

K OVA U Z GYVYBE
Prof. Dr. F. B—us

Mintys V gavėnios savaitei
Žmogaus gyvenimas šiame pasau

lyje yra ne kas kita, kaip tik nuola
tinės grumtynės su mirtimi. Vos tik 
jis atsiranda, tuojau pristoja prie jo 
giltinė ir kas žingsnis bei mirksnis 
tyko nukirsti jį aštriu savo dalgiu. 
Kol jis mažas, saugo jį nuo jos ir 
gina tėvai, ypač motina. Kiek atsidė
jimo ji čia parodo, kiek turi rūpesčių, 
kiek vargų patiria! Paaugęs ir užau
gęs žmogus jau pats stoja į kovą ir 
kelias dešimtis metų daugiau ar ma
žiau sėkmingai ją tęsia. Bet ilgainiui 
jo jėgos išsenka, nusilpsta, sumąžta, 
ir grumtynės pralaimimos. Tai neabe
jotinas kiekvieno, o kiekvieno liki
mas. Visi šiuo atžvilgiu lygūs, skir
tumas būva nebent tik tas, kad vie
nas kiek ilgiau, q kitas trumpiau išsi
laiko kovoje, bet galų gale visų lau
kia lenta. O gyventi taip norisi! Kaip 
gi gera būtų, jei tos nelemtosios mir
ties nė būti nebūtų: Džiugiai tad nus
tebę klausė žmonės šių V. Jėzaus 
žodžių,-kurie minimi šio sekmadienio 
evangelijoje: — Iš tikrųjų, iš tikrųjų, 
sakau jums, jei kas laikysis mano 
žodžių, tas nematys mirties per am
žius — (Jon. 8, 511. Bet tuojau, be 

abejo, savaime kilo jiems mintis: ar
gi tai gali būti? Ar gali žmogus 
išvengti mirties? Panašus klausimas 
nejučiomis skverbiasi ir į mūsų sie
las, girdint minėtuosius Jėzaus 
žodžius.

1. Atsakant į jį, reikia visų pirma 
pareikšti, jog kūno mirtis mums jo
kiu būdu neišvengiama. Ji eina pagal 
bendrus šiojo pasaulio dėsnius. Kiek
vienas gyvis čia gema, auga, bręsta, 
sensta ir miršta. Kai kuriems tai visa 
labai greitai įvyksta, vos kelių va
landų tarpe, kitiems po dešimčių 
ar net . šimtų metų, bet ga
lutinis likimas visų tas pats. Ir 
žmonės, nors jait daug ką išrado, 
ateityje gal dar daugiau ką išras, bet 
šiojo gamtos dėsnio panaikinti nepa
naikins. Gali, žinoma, kiek prailginti 
šįiį gyvenimą, bet tai ir viskas. Mir
ties nugalėti nenugalės, nors ir kažin 
kaip besistengtų. Bet kodėl gi Jėzus 
sako: — Kas laikys' mano žodžius, tas 
nematys mirties per amžius? —. Ar
gi būtų jis čia suklydęs?

2. Anaiptol! Jis neklysta ir klysti 
negali. Tik reikia teisingai jo žodžiai 
suprasti. Kūno mirtis, mat, nėra tikra 
prasme mirtis. Ji tik užmigimas kiek 

ilgesniam laikui kūno atžvilgiu, o sie
los atžvilgiu perėjimas į kitą gyve
nimą. . Todėl šv. Rašte dažniausiai 
mirtimi ji nei nė nevadinama, bei tik 
miegu. Pvz, apie patrijarkus sakoma 
kad jie užmigo, apie šv. Steponą, kad 
jis akmenimis mušamas ■—» užmigo 
Viešpatyje — JAp. D. 7, 80) ir i.t. Ir 
šitokis . pasakymas visai pagrįstas, 
nes kaip po miego pabundama, taip 
ir po kūno mirties įvyks iš numiru
sių prisikėlimas, per kurį kūnas bus 
vėl atgaivintas, sujungtas su siela ir 
gyvens per amžius. Tikroji mirtis yra 
tai amžinasis pasmerkimas, už kurį 
bet kokia kūno mirtis tūkstančius 
kartų malonesnė. Ne veltui įspėja 
Jėzus: — Nebijokite tų, kurie užmuša 
kūną ir po to daugiau nieko nebe
gali padaryti. Aš jums parodysiu, ko 
turite bijoti: bijokite to, kuris užmu
šęs turi valdžios įmesti į pragarą. 
Taip, sakau jums, to bijokite! — (Luk, 
12, 4--5). O šiai tikrajai mirčiai iš
vengti' kaip tik ir yra viena vienintelė 
priemonė — laikytis V. Jėzaus žodžių, 
atsieit, taip elgtis, kaip jis mokė ir. 
liepė. Taip darant, ne tik išvengiama 
amžinojo pasmerkimo, bet ir drauge 
nusipelnoma tikrasis gyvenimas, gy- 

4 venimas, kuriame nėra nei rūpesčių, 
nei vargų, nei grumtynių su mirtimi- 
— Ir nušluostys Dievas nuo ių akių 
kiekvieną ašarą, ir mirties daugiau 
nebebus, nei dejavimo, nei šaukąmo, 
neiskausmo nebebus daugiau, nes kas 
buvo pirma, išnyko — (Apr. 21, 4—5), 
sakoma šv. Rašte. Tai sielos atžvilgiu,

3. Bet ir kūno atžvilgiu be galo 
daug laimima. Visų pirma, laikantis 
V. Jėzaus žodžių, galima gerokai 
prailgihii- gyvenimą šiame pasaulyje. 
Juk kas gi jį sutrumpina ir ne kartą 
nei visai nutraukia, jei ne įvairūs 
girtavimai, ištvirkavimai, neapykantos, 
vaidai, kerštai, pavydai, žmogžudys
tės? O tai sisa Jėzus ko grieščiau- 
šiai draudžia. Atvirkščiai, jis liepia 
visuomet ir visur elgtis padoriai, susi
valdyti, nusigalėti, savęs išsižadėti; 
artimą mylėti nusikalsiantiems atleis
ti, nerūstauti, nekerštauti, visiems vien 
gera daryti. Uoliai laikantis jo žo
džių, mirtis tikriausiai neturėtų taip 
daug per ankstybos pinties,' kaip, de
ja, dabar tenka jai turėti. O amžiny
bėje laukia už tai kūno neabejotinai 
garbingas prisikėlimas iš numirusių 
ir neapsakomai laimingas gyvenimas. 
Sėjama gendąs kūnas, kilsis negendas; 
sėjama negarbėje, kelsis garbėje; sė
jama silpnybėje, kelsis galybėje; sė
jama gyvulinis kūnas, kelsis dvasinis 
kūnas (1 KOr. 15, 43—44), kalba apie 
apaštalas sv. Povilas. Ir mirtis tuo
met neabejojai yra nugalėta, nes 
amžinosios išvengta, o šiame pasau
lyje esančiosios daugiau nebebus. Tu
rėdamas tai galvoje, ir sako minė
tasis apaštalas: — Mirtię, kame yra 
tavo apgalėjimas? Mirtie, kame yra 
tavo akstinas? Mirtis praryta apgalėk 
jimo — (1 Kor. 15^55) .
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PftOF.DR. Z. CONZAGA DA FONSECA
Fatimos p

5 ,
Regėtojai areštuojami

Vidurdienis! Mažųjų regėtojų dar 
vis nėra. Laukiančiuosius apėmė ne
rimas, baimė. Galop pasklido žiną, 
kad vaikai negali ateiti, nes Vila No. 
va jie Ouremos apskrities’ viršininkas 
juos liepęs areštuoti. Galima įsivaiz
duoti žmonių nepasitenkinimų! Karš- 
čiausieji jau nutarė eiti pas apskrities 
viršininką ir pareikalauti pasiaiškinti, 
tik staiga pasirodė nepaprastas feno
menas, kurs pakeitė nuotaikas ir vi
sus nuramino.

Jau minėtam laiške sakoma: aš su 
savo draugu jau pradėjome kelionę 
namo ... Mes pavijome keletą vyrų, 
kurie nesitverdami džiaugsmu prane
šė, kad Madona buvusi pasirodžiusi. 
Aš tuoj grįžau 1 Cova da Irija. Ke
liai buvo perpildyti žmonių, kurie gy
vai kalbėjosi apie nuostabųjį įvykį. 
Visi vienu balsu tikino girdėję griaus
tinio trenksmą ir matė žaibą; po to 
apie ąžuolą susidaręs žavingas debe
sėlis; maždaug po 10 minučių debesė
lis .pakilęs ir pranykus. Vien4 žodžiu, 
visi buvo patenkinti, ir šitoji aplin
kybė išgelbėjo apskrities viršininką 
Iš rimto pavojaus".

Šitie nepaprasti reiškiniai, kuriuos 
”*lš dalies buvo galima pastebėti ir pe

reitais dviem mėnesiais, buvo šį kar
tą daug įstabesni. Pavyzdžiui, „griaus
tinis", kuris kartu nurodė ir grįžimą 
Dangaus Karalienės. Proceso metu 
liudininkai vienu balsu pareiškė gir
dėję dvi stiprias detonacijas, kurios 
tokios stiprios buvo, jog daug žmo
nių spruko šalin, nes jie .manė, kad 
tai esančios bombos ir šautuvų ugnis. 
Tačiau greitai jie sustojo, nes pama
tė, kaip susyk debesys nušvito spin
dinčiomis vairoykštės spalvomis, taip, 
kad lapai ir medžiai atrodė tarsi žie
dai". Šisai reginys daugumą privertė 
melstis, nes jie manė, kad tai tik Ma
donos stebuklas tegali būti.

Garbusis Fatimos klebonas Don 
Marques Ferreira apie tai rašė: „Tie, 
kurie ten buvo (jų skaičius vertina
mas keliais tūkstančiais) gali paliu
dyti apie nepaprastus fenomenus, ku
riuos jie stebėjo; jie pajuto per juos 
labai sustiprėję tikėjime. Tai nėra jau 
vaikai, bet ištisa minia, kurioje at
stovaujamos visos klasės ir sluogs- 
nlai, kilę iš įvairių krašto dalių, ku
rie dabar paliudija"1.

lis ir pasaulio istorinė misija. Vertė

„Madona pasirodė!" —
Nekas jos nematė, tačiau nuosta

bus fenomenai įrodė, kad Švenčiau
sioji Panelė iš savo pusės žodį išlaikė.

Žinoma, tai nebuvo vaikų kaltė, 
kad jie savo susitarimo neišlaikė: 
jiems išmušė bandymų valanda. Vi- 
suomėt taip yra: didelės Dievo malo. 
nes eina kartu su dideliais kryžiais. 
Ir kaip tik šitai yra tikriausias pažy
mys, kad reikalas eina apie Dangaus 
veiksmą.

Tat- šitaip įvyko. Vila Nova de 
Ouremo apskrities viršininkas, kurio 
apskričiui Fatima priklauso, buvo* tuo 
laiku Arturo d'Oliveira Santas, aiškus 
masonas ir Bažnyčios priešas. Todėl 
jis pasirodė kaip uolus saugotojas 
įstatymo, kuris draudė bet kokius 
viešus pasirodymus už Bažnyčios. Jis 
buvo įsitikinęs, kad Fatimos {vykiai 
tėra komedija, klero įscenizuota ir 
kad atėjęs laikas jam įsikišti.

Jau šeštadienį, rugpiūčio lt die
ną, jis liepė pakviesti regėtojus ir jų 
tėvus. Lucija pasakoja:

„Pora dienų prieš rugpiučio 13-ją 
buvome aš ir mano giminaičiai pak--' 
viesti pas poną apskrities viršininką. 
Mano dėdė ten nuėjo, nepaimdamas 
vaikų. Aš nuėjau su savo tėvu. Dau
gelis, gera ar bloga mums norėdami, 
tą "progą panaudojo mums baimei 
įvaryti. Kai aš savo giminaičius at
sisveikinau, apkabinau juos, nes ne
žinojau, ar bepamatysiu juos. Tuomet 
Jacintą pasakė:
.— Jeigu jie norės Tave užmušti, 

pasakyk jiems, kad Praneiskus ir Ja. 
cinta tau priklauso ir kad mes taip 
pat norime mirti. Mes einame dabar 
į jūsų sodą ir daug melsimės už ta
ve". —

Apskrities viršininkas poną Marto 
smarkiai išbarė, kad jis netiksliai rei
kalavimą užpildė ir' neatsivedė vaikų 
Jis statė Lucijai įvairius klausimus ir 
vertė ją pasakyti paslaptį, tačiau ji
nai atkakliai gynėsi. Surašęs proto
kolą, jis ją atleido, prigrasindamas, 
kad jis savo tikslo pasieksiąs, nors* 
tai tiems bambliams ir gyvybę kaštuo
ti turėtų.

„Kai vakarop aš grįžau namo", tę
sia toliau Lucija, „nubėgau aš tuojau 
j sodą ir radau tenai savo draugus 
klūpojančius; jie, rankomis užsidėję 
veidus, kaktomis atsirėmę į šulinį

Vytautas Staugaitis

karčiai verkė. Mane pamatę nepap
rastai nustebo:

— Ach, tai tu?... Tavo sesuo sė
mė sode vandens ir mums pasakė, 
kad jie tave šąu užmušė. Mes tiek 
daug verkėme ir tiek daug už tave 
meldėmės.

Rugpiūčio 12-sios rytą su pulku mal
dininkų atėjo į Fatimą ir apskrities 
viršininkas; jisai nuėjo, į Alfutreli t 
Marto namus, kurie yra sodžiuje 
pirmieji. Jis rado namie tik ponią 
Olimpiją; kuri dėl šio nelaukto vi
zito nemaža išsigando. Tačiau tuojau 
iš laukų parėjo ponas Marto, kuriam 
buvo pranešta apie valdininko atsi
lankymą.

— Ar jūs žinote, ko aš šiandien pas 
jus atėjau?" pasveikino jį apskrities 
viršininkas. — Aš noriu eiti į Cova 
de Irija pamatyti stebuklo. Aš esu 
kaip šv. Tomas; aš turiu matyti, kad 
galėčiau tikėti.

— Labai geras darote, p. viršininke.
Po to jis liepė pašaukti vaikus ir 

daugiau ar mažiau apsimetęs pradėjo 
juos kamantinėti apie paslaptį; pas
kum pakvietė juos sėstis į jo auto
mobilį, nes — kaip jis sakė — norįs 
juos į Cova da Irija nuvežti.

Tačiau vaikams jo draugija nebu
vo labai maloni, ir jie atsakė, kad į 
Cova da Irija jie gali pėsti nueiti, be 
to, dar eša per anksti. (Tai buvo apie 
10 valanda.)

Kai apskrities viršininkas pamatė, 
kad taip savo tikslo nepasieks, pa
reikalavo, kad jie eitų į klebeniją, 
kur jis norįs juos apklausinėti.

Lydimi tėvu, vaikai ten nuėjo Bal
kone, išeinamam "į bažnyčios aikštę, 
apskrities viršininkas kalbėjosi su 
jais kuo maloniausiai. Tuomet papra
šė jis kleboną Ištardyti mažuosius jo 
akivaizdoje.

Klebonas kreipėsi į Luciją:
— Ar tu žinai, kad einama į praga

rą, kai sakoma melas, kuris tiek daug 
žalos pridaro, kaip tas, kurį tu sklei
di?" Greitai atsikirsdama' mergaitė at
sakė:

— Jeigu į pragarą eina tie, kurie 
meluoja, tai aš ten nepateksiu, nes 
aš nemeluoju ir sakau tik tai, ką aš 
apie tą Ponią mačiau ir girdėjau. Ir 
jeigu žmonės eina į Cova da Irija 
vadinasi, jie patys nori ten eiti. — 
aš nieko nešaukiau.

9
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— Ponia tau pasakė vieną pas- 
lapi?"

— Taip ji man vieną pasakė, bet 
aš jos nesakysiu.

Ir kai klebonas vis reikalavo pasa
kyti Luciją atsakė:

— Klausykite, jeigu jūs norite, aš 
einu į Cova ir paklausiu Ponią: Jeigu 
ji man leis paslaptis pasakyti, aš pa
sakysiu.

— Tai yra antnatūraliniai dalykai, 
■— baigė apskrities viršininkas. — Ei
name. Ir jis pareikalavo vaikus sėsti 
j jo automobilį. Kadangi jie iš vietos 
nesijudino, ponas Marto jiems tarė; 
„Eikite gi jaul" Sąžiningas, garbus 
vyras neturėjo nė mažiausio įtarimo, 
kad apskrities viršininkas galėtų ką 
nors pikta galvoti.

Vaikai paklausė, ir automobilis nu
važiavo; tačiau už keleto metrų pa
suko kryptini į Vilą Nova de Ourem. 
Mažieji tučtuojau atkreipė į tai ap
skrities viršininko dėmesį, tačiau tas 
maloniai atsakė:

— Aš tai žinau, bet mes pirmiausia 
važiuojame pas Ouremo kleboną; jis 
nori jus pamatyti ir su jumis pasikal
bėti. Tuomet aš jus automobiliu nu- 
.vešiu J Cova da Iriją, kad nenueitu
mėte per vėlai. ’ '

Toks patikinimas nuramino atvirus 
vaikus, ir perspektyvos automobiliu 
pasivažinėti jiems atrodė viliojančios. 
Atvažiavus į Ouremą, jie tuojau no
rėję eiti pas kleboną, bet jiems atsa
kė, kad pirma turi dar pavalgyti . . . 
Tuo .tarpu praėjo pasirodymų valanda 
— didžiausiam mažųjų, skausmui, o 
apskrities viršininko neapsakytam pa- 

' sitenkinimųi, nes .jis šį kartą savo 
Įtiksią visiškai pasiekė.

Tardymai ir grasinimai
Kai vaikai norėjo eiti namo, apskri

ties viršininkas pareikalavo iš naujo 
išduoti paslaptį, kurią jiems Ponia ta
riamai patikėjusi. Kai visi trys atka
kliai atsisakė, jis pareiškė, kad. jie 
esą areštuoti, ir visus užrakino vie
name kambaryje, „iš kurio jie neišei
sią, kol paklausysią".

Ten buvo jie uždaryti iki rytojaus 
dienai. Anksti rytą atėjo pas juos 
viena seną moteris, norėdama iš jų 
paslaptį išvilioti klasta, tačiau veltui. 
Tokiu būdų juos nuvedė į apskrities 
įsteigą ir pradėjo formalų tardymą. 
Buvo daroma viskas, kas tik buvo ga
lima, kad jie būtų priversti kalbėti; 
tačiau painiausi klausimai, baisiausi 
grasinimai taip pat nieko nepaveikė, 
kaip ir keletas auksinių, su kuriais 
buvo norima juos suvilioti. Vaikai 
pasakojo atvirai, kas jiems nutiko, 
tačiau paslapties jie negalėjo atskleis
ti, nes Madona jiems buvo įsakiusi jos 
niekam nesakyti.

Apie pietus jie vėl buvo nuvesti į 
apskrities viršininko namus; jo žmona 
pasigailėjo mažų kentėtojų ir davė 
jiems Šį tą atsigaivinti. Tačiau po 

v pietų kankinimai, prasidėjo iš naujo.

Juos uždarė į kalėjimą ir pasakė, kad 
gyvus sudegins.

Kaliniai vaikus priėmė draugiškai. 
Tačiau Jacintą- išsiskyrė iš visų ir 
pradėjo verkti. Lucija norėjo ją pa
guosti. ’

— Jacintą, eik šian pas mus! Ko 
tu verki? >

— O, dabar mes turėsime mirti 
neatsisveikiną su savo tėvais. Nei 
tavieji, nei manieji neatėjo mūsų pa
sižiūrėti. Jie daugiau visai mumis ne- 
sirūpina^Aš norėčiau dar kartą bent 
savo mamą pamatyti! ...

— Neverk, — atsakė Pranciškus.
— Jeigu mes mamos daugiau ir ne

pamatysime, tai kas tokio? Tatai pa-

jZ^foks vienišas dabar yra tas miestas, 

kuris pirmiau buvo toks gausus. Jis, 
kuris buvo didelis tarp tautų, sostinė 

. (vairių kraštų, dabar pats yra' kitų 
duoklinikas. Jeremijo raudos

iš Did. Ketvirt.

.aukokime už nusidėjėlių atsivertimą. 
Blogiau būtų, jeigu Madona daugiau 
neateitų; tai būtų man škatidu; bet ir 
tai aš aukoju už nusidėjėlius". Ir jis 
sudėjo rankas: „O mano Jėzau, iš 
meilės Tau 'ir už nusidėjėlių atsiver
timą!"-. s
- Tada ir Jacintą sudėjo rankutes, 
pakėlė į dangų akis' ir verkdama pri
dūrė: '

— Taip pat ir už šv. Tėvą ir kaip 
atpildą už įžeidinėjimus, daromus Ne
suteptąją! Marijos Širdžiai!

Kaliniai buvo sujaudinti ir būtų ma
žiesiems noromis padėję:

— Kodėl nepasakote ponui apskri
ties viršininkui paslapties? Kas jau 
čia tokio, ar Ponia leidžia, ar ne?
/ Tačiau Jacintą sušuko ryžtingai:

— To mes niekad nepadarysime, 
verčiau mirsime.

Tuomet jiems krito galvon, kad jie 
dar rožančiaus nesukalbėjo. Jacintą 
paėmė medalikėlį, kurį nešiojo ant 
kaklo, ir padavė jį vienam kaliniui, 
prašydama pakabinti jį ant vinies, ku
ri sienoje kyšojo. J

Prieš ši improvizuotą altorių jie su
klaupė ir pradėjo melstis, kaliniai pa
sekė jų pavyzdžiu.

Praėjo keletas ‘ valandų. Tada atsi
darė kalėjimo durys, ir vaikai buvo 
nuvesti atgal į apskrities įstaigą, kur 
buvo iš naujo griežtai tardomi; ta
čiau visi pataikavimai Ir visi grasini
mai nieko nepadėjo.

Apskrities viršininkas, pamatęs, kad 
tokio būdu tikslo nepasieks, pabandė 
dar paskutinę priemonę. Piktas pašo
ko ir sušuko:

— Jei jūs nenorite geruoju klausy
ti, eis piktuoju!

Ir įsakė vienam iš savo tarnautojų 
paruošti „didelę keptuvę su verdan
čiu aliejum" — joje priešginos turėjo 
būti kepami.

Vaikus suvarė i vieną kambarį. 
Kokie kilnūs kančios momentai ma
žiesiems! Greitai atsidarė durys, ir 
apskrities viršininkas ' pašaukė Ja-į. 
cintą: - ■
" — Jeigu tu neatsakysi, būsi pirmoji 
suspirginta. Eikš Su manimi!

Vaikas, kuris turėjo vos septynerius 
metus ir buvo ką tik motinos verkęs, 
sekė ji sausomis akimis, tvirtai pasi
ryžęs ištikimai klausyti Madonos įsa
kymo. „Ji nuėjo paskui jį tuojau, net - 
mūsų neatsisveikinusi", pasakojo Lu
cija proceso metu.

Dar kartą buvo bandoma mažoji pa
lenkti klausimais, glamonėjimais ir 
grasinimais; galų gale ji buvo užda-

■ ryta į kitą kambarį. - •
Pranciškus tuo tarpu buvo visai ra- 

mus, stačiai linksmas;- >
— Jeigu jie mus nukankins, kaip 

kad sako, mes būsime greit danguje, 
kaip tat gražu! Man mirti vieni nie
kai ...

Ir kiek patylėjęs: „Duok, Dieve, 
kad Jacintą nepabūgtų; aš sukalbėsiu 
už -ją vieną Sveika Marija".

Ir jis nusiėmė kepurę, sudėjo ran
kas ir ėmė melstis. Tuomet atsidarė 

.durys.’
— Toji jau mirusi. Dabar tu iš ei

lės! — rėkė apskrities viršininkas, - 
-rodydamas į Pranciškų: — pasakyk 
man savo paslaptį!

— Aš negaliu niekam šakyti.
— Ne? Tai tuoj pažiūrėsime! — ir < 

jis sugrobė jį už rankos ir išsivedė. 
Vaikas ^parodė ne mažiau tvirtumo, 
kaip Jacintą, tačiau jis buvo lihks-z 
mesnis už sesutę. Taip pat ir nuo jo 
nuslydo glamonėjimai ir grasinimai, 
ir galop nutempė jį tan pat kambarin, 
kaip ir Jacintą. »

Dąbar atėjo eilė Lucijai:
— Kaip jauteisi? — klausė ją vė

liau. . ' ■
— Aš buvau įsitikinusi, kad rimtai 

tai daro ir kad su mumis jau baigta; 
bet aš nebijojau ir pasivedžiau Ma
donos globai.

Galop apskrities .viršininkas baigė 
šitą žiaurią komediją, vaikai buvo 
vėl kartu, nors dar ir nenusikratę 
baime.

Rugpiūčio 15 dieną jie buvo dar 
kartą į apskrities įstaigą nuvesti —, 
paskutinio tardymo, kuris panašiai 
vyko, kaip ir pirmieji. Dabar apskri- . 
ties viršininkas įsitikino, kad jo pas
tangos yra bergždžios, ir pats nuve
dė vaikus į Fatimos kleboniją, iš ku
rios juos prieš dvi dienas buvo pa
grobęs.

Galima įsivaizduoti šeimų džiaugs
mą, kai jos grįžo iš sumos ir rado sa
vo mažučius sveikus ir smagius.

Ponas Marto jau dieną prieš tai 
stengėsi gauti žinių apie vaikų liki
mą. Lucijos energinga motina, priešin-
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gai, atrodė beveik abejinga: kai jai 
papasakojo, kad jos duktė kalėjime 
esanti,, ji atsakė:

—' Palik ją! Ji to ir verta!
— Bet kddėl gi?
— O vis tiktai, tikėkite man! Jeigu 

tai, ką ji pasakoja, yra melas, tai ji 
už tai dabar yra nubausta, jeigu tai 
.tiesa, tai Madona ją apgins.

Ir Madona iš tikrųjų ją gynė.
Kadangi susitarimo valanda taip 

liūdnai prabėgo, mažieji neturėjo vil
ties pamatyti gražiąją Ponią prieš 
rugsėjo 13-ją. Tačiau įvyko kitaip.

Nelauktas pasirodymas
Sekmadienį, rugpiūčio 19-tą d., Lu- 

cija ir jos pusbrolis Pranciškus su 
savo vyresniuoju broliu Joao klone- 
liuose ganė bandą. Staiga jie pamatė, 
kad oras pasidarė tokio atspalvio, 
koks kad buvo pastebėtas per pasiro
dymus Cova da Irijoj. Vaikai netekę 
žado stebėjo reiškinį. Paskum Lucija 
pamatė žaibą, jau iš anksčiau pažįs
tamą, kaip Dangaus Karlienės žen
klą. Dabar mergaitė buvo tikra, kad 
gražioji Ponia ateis, ir prašė Joao tuo
jau atvesti Jacintą, kuri tuomet buvo 
namie pasilikusi. Kai mažoji pas juos 
atėjo, Lucija galėjo jai pranešti, kad 
ji jau antrą žaibą matė ir kad Mado
na dabar tikrai greit pasirodys. Ir iš 
tikrųjų, akimirksnį vėliau pasirodė ji

■ viršum vieno medžio, panašaus į aną 
Cova da Irijoje, tačiau daug aukštes
nio.

Pasirodžiusioj! skundėsi, kad vaikai 
buvo sutrukdyti nustatytą dieną į Co
vą’nueiti, ir pridėjo, kad dėl tos prie
žasties žadėtasai spalio mėnesį ste
buklas būsiąs mažiau įspūdingas. Ji 

. vėl paragino vaikus iš naujo kalbėti 
rožančių ir išlaikyti susitarimo dieną 
bei valandą -per abu ateinančius mė
nesius.

Kadangi maldininkai buvo daug 
aukų sudėję prie ąžuolo, Lucija pa
klausė, ką su jomis reikia daryti.

■ Ponia atsakė, kad už juos reikia nu
pirkti du nešamus altorėlius: vienas 
turi būti nešamas Lucijos bei Jacintos 
ir dviejų kitų baltai apsitaisiusių mer
gaičių, kitas Pranciškaus ir trijų jo 
vienaamžių; berniukai taip pat turi 
būti baltais apsiaustais. Likutį aukų 
reikia sunaudoti rožančiaus šventei ir 
koplyčiai pastatyti.

Lucija dar prašė pagydyti keletą li
gonių, jos maldai pavestų, ir Pasi- 
rodžiusioji atsakė, kad kai kurie iš 
jų per vienerius metus pasveiksią. 
Tačiau atrodė, kad Švenčiausios Pa
nelės Širdį kažkas. kitas daugiau sle
gia: liūdnu žvilgsniu ir kupina moti
niško rūpesčio ji vis ragino vaikus iš 
naujo melstis ir nebijoti savęs išsiža
dėjimo, paskum baigė: -

— Melskitės, melskitės ir daug au
kokitės už nusidėjėlius, nes jų daug 

• einą j pragarą„kadangi niekas už juos 
nesiaukoja ir nesimeldžia.

Vizija truko vėl 10 minučiij; tuo
met Kilnioji Moteris atsisveikino vai
kus.

Taip pat ir šį kartą Švenčiausioji 
Panelė pasirodė tik trims išrinktiesiems. 
Kai vakare motina Joao paklausė, ką ji
sai kloneliuose matė; tas atvirai pa
pasakojo:

— Aš mačiau, kaip Lucija, Pran
ciškus ir Jacintą suklaupė prie ąžuolo, 
ir tuomet išgirdau, ką Lucija kalbėjo. 
Kai ji pasakė: — Dabar ji eina sau, 
žiūrėk, Jacintai — aš išgirdau griaus
mą, lyg būtų sprogusi raketa; bet aš 
nieko nemačiau. Man. dar dabar te
beskauda akys, kadangi aš taip ilgai 
į orą žiūrėjau. ,

Dar vienas mažas dalykas vertas 
paminėti. Vaikai, kurie iki šiol neno

rėjo, kad kas nors liestų žieminį ąžuo
lą Cova da Irijoje, dabar nepabūgo 
nulaužti mažą šaką, išsišakojusią į dvi 
šakeles, ant kurių, matyti, stovėjo 
Madonos pėda. Jacintą ir Pranciškus 
grįžo su šaka namo ir nuėjo pas te
tą, kuri stovėjo prie durų ir kalbėjo 
su kaimynėmis.

— Teta, — sušuko Jacintą, — mes 
vėl matėme Madoną!

— Jūs nieko kito galvoj neturit, 
kaip Madoną matyti. Melagiai!

— Bet mes ją iš tikrųjų matėme! 
Žiūrėk, teta, jos pėda ilsėjosi ant 
vienos, kita ant kitos šaką, — ir 
kartu parodė abi šakeles, kurios su
darė beveik tiesų kampą.

— O, jūs melagiai! . . . Duokit šen, 
pažiūrėsime.

CT^tsimink mane, Viešpatie, kai teis!

I savo karalystę.
Latro žodžiai nuo kryžiaus.

Vos tik ponia Marija Rosa paėmė 
rankon šakutę, aplink stovintieji tuoj 
pajuto puikų nepažįstamą kvapą, ku
ris iš jos dvelkė. Tas paveikė jau ir 
ponią Santos, ir pirmą kartą ji pradė
jo abejoti, ar teisingai su vaikais ei-* 
gias.i, o gal ir yra šiek tiek- tiesos, ką 
jie pasakoja. Šisai abejojimas dar su
stiprėjo, kai jinai patyrė, ką žmonės 
pastebėjo Cova da Irijoj rugpiūčio 
13 d. Taip pat ir ponas Santos pradė
jo dabar užsistoti Luciją — kai md- 
tina ir seserys imdavo jai prikaišioti, 
jis liepdavo jiems- tylėti:

— Palikite vaiką ramybėje. Mes ne
žinome, ar tai tiesa, bet mes taip pat 
nežinome, ar tai melas, ką ji tvirtina. 

■ Tokiu būdu dabar Lucija!- namuose 
pasidarė lengviau. Užtat padidėjo 
išoriniai sunkumai. Ėjo minios žmo- , 
nių, norėdami ją pamatyti, ir tai buvo 
ne vien tik gerai nusiteikę, bet tarp 
jų ir daug smalsių ir bloga norinčių.

Vieną kartą atėjo trys ponai iš po
licijos, kurie ištardė vaikus ir išei
dami pasakė:

— Apsigalvokite gerai ir pasiryškite z 
išduoti paslaptį; priešingu atveju tai 
atsieis gyvybę; toks nepakeičiamas 
pono apskrities viršininko nutarimas.

— Gerai! — sušuko Jacintą džiaugs
mingai. — Aš taip myliu Jėzų ir Die
vo Motiną! Tada mes greičiau pas juos 
nueisime!

Kai gandas paplito apie apskrities - 
viršininko užmačias, -norėta vaikus 
perkelti į kitą apskritį, kad jie būtų 
išimti iš Vila Nova de Ouremo galvos 
ribų. Tačiau vaikai atsisakė pasi
traukti.

— Jei jie mus nužudys, juo geriau! . 
Tokiu būdu mes greičiau pateksime 
1 Rojų!

Penktasis pasirodymas
Ketvirtadienis. 1917 rugsėjo 13 d.
Persekiojimai, kuriuos regėtojai per 

Vila Nova de Ouremo apskrities vir
šininką iškentėjo, paveikė visai prie
šingai, kaip tasai 'tikėjosi. Nuo tada 
niekas daugiau neabejojo vaikų at
virumu; priešingai, daugelis, kurie 
apie įvykius žinojo, įsitikino, kad čia 
tikrai esama antnatūralinių įvykių, 
šiaip negalima išaiškinti herojiško at
sparumo, kurį mažieji kalėjime įrodė.

Iš visų pusių kilo protestų banga 
prieš tokį smurtingą civilinės valdžios 
įsikišimą. Ir jau rugsėjo 13 dieną ne
tikėtai pasirodė, kiek tie įvykiai pri
sidėjo prie pagilinimo tikėjimo ir pa
maldumo.

Mes perduodam žodžius, kuriuos 
apie įvykius papasakojo jau minėtas 
liudininkas vienam privačiam laiške: 
„Šį mėnesį aš nenumačiau vykti į Fa- 
timą. Tačiau 12 dienos vakare užva
žiavo pas mane dideliu vežimu, su 
kuriuo jis norėjo į Fatimą 16 asmenų 
nugabenti, draugas F.; visi troško sa
vo akimis išvysti nepaprastus įvy
kius, kurie vyko nuo gegužės kiek
vieno mėnesio 13 dieną ...
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Kai sekanti rytą mano draugas pak
vietė užimti vežime vietą, aš sutikau 
su entuziazmu. Dieną prieš tai pro 
mus praėjo tiesiog begalinės minios 

■' žmonių — iš kaimų pajūryje . . . Ke
lionės metu aš buvau didžiai sujau
dintas ir daug kartų net verkiau,x kai 
aš pamačiau tūkstančių tikėjimą ir 
karštą maldingumą.

Gatvės ir keliai buvo tiesiog juodi 
nuo žmonių. Nebuvo nė vieno kelio ir 
kelelio, nei šiauriausio tako, kuriuo 
vyrai ir moterys neskubėtų į plentą. 
Tai buvo maldininkų procesija, kuri 
tikrai šį kartą nusipelnė ir į kuria 
vos tik žvilgterėjus teko verkti iš su
sijaudinimo. Niekad gyvenime nema
čiau tokios didelės ir .iškilmingos ti
kėjimo demonstracijos. Nebuvo maty
ti ir girdėti absoliučiai nieko, kas bent 
mažiausia reikštų lengvapėdiškumą ar 
išsiblaškymą.

Apie dešimtą valandą pasiekėme mes 
savo kelionės tikslą. Tuo laiku tenai 
jau buvo susirinkusi milžiniška žmo
nių minia: visi sn didžiausia pagarba 
artinosi prie pasirodymų vietos. Vy
rai nusiėmė kepures. Beveik visi klū
pojo ir karštai meldėsi. F. ir aš nuė
jome j vaikų namus, kad juos galė
tume apklausinėti ir nufotografuoti. 
Šitas susitikimas padarė man giliausią 
įspūdį. Aš buvau tiesiog sužavėtas, jų 
angeliškas kuklumas įrodė, kad jie 
nemelavo.

Iš vaikų namų mes nuėjome 1 kle
boniją, kur su klebonu it kai kuriais 
draugais pasidalinom dienos įspū
džiais. Po pusvalandžio grįžome į 
Covą.

Lygiai vidurdienį sumažėjo saulės 
spindėjimas. Nėra čia nė vieno, kuris 
nebūtų pastebėjęs šio fenomeno, ku
ris kartojosi nuo gegužės kiekvieno 
mėnesio 13 dieną, tą pačią valandą.

. Trys vaikai buvo ką tik atėję; ta
čiau kiek sunkumų jiems teko nuga
lėti!

Sesuo Lucija apie tai rašo: „Kai 
. atėjo metas, aš su Jacintą ir rtan- 

ciškum pradėjom eiti; apie mus grū
dosi tiek daug žmonių, jog mes vos 
paeiti galėjome. Keliai buvo pilni 
žmonių, ir visi norėjo su mumis kal
bėti. Tada niekas nesivaržė; daug, 
net kilnių žmonių, pralaužė minią, ku
ri apie mus grūdosi, puolė ant kelių 
ir prašė mus perduoti jų norus Mado
nai. Kiti. kuriems nepavyko prie mū
sų prisigrūsti, rėkė iš tolo; net ant 
tvorų ir medžių jie buvo užlipę, kad 
galėtų mus pamatyti.

— Dėl Dievo meilės prašykit mūsų 
Madoną, kad ji pagydytų mano luošą 
sūnų.

— Kitas: — kad ji pagydytų mano
sūnų, kuris yra aklas! — .... — kad 
jie grąžintų mano sūnų ... — mano 
Vyrą, kuris fronte — ... — kad ji nu
sidėjėlį atverstųl , ■ >

Visas vargšų žmonių skurdas ir 
sielvartas ten pasirodė..

Mes pažadėjome tai vienam, kitiems 
padavėm rankas, kad jie galėtų atsi
stoti, ir taip ėjome žingsnis po žings
nio pirmyn keliu, kurį per minią 
mums skynė vienas ponas.

Kai aš dabar evangelijoje skaitau 
žavingas scenas apie tai, kaip Jėzus 
ėjo per žmonių jninią, visuomet prisi
menu tai, kad Viešpats man parodė tą 
patį menkame .kelyje, kuris eina ’ nuo 
Ąlfustrel'io i Fatimą ir į Cova da tri
jų; tuomet dėkoju aš Viešpačiui ir au
koju jam mūsų geros tautos tikėjimą;

be to, aš sau galvoju: jei šiejžmonės 
puolė prieš tris vargšus vaikus tik
tai dėl to, kad jiems buvo suteikta 
malonė kalbėti su Dievo Motina, ką 
jie darytų, jei prieš save Jėzų iš
vystų?" . . .

„Kai vaikai pagaliau pasiekė žie
minį ąžuolą", rašoma ankščiau minė
tame laiške, „Lucija aplink stovinčius 
pakvietė melstis. Aš niekad nepa
miršiu to gilaus įspūdžio, kai pama
čiau tiek tūkstančių žmonių (buvo 
apie 15—20.000 asmenų) puolant ant 
kelių, kurie verkė ir meldėsi ir pilni 
tikėjimo garsiai prašė Dangaus Kara
lienę Jos motiniško užtarimo.

Ką mes per šia trumpą ketvirtį va
landos išgyvenome, negalima niekuo
met pamiršti, tačiau nėra lengva tai 
aprašyti. Žvilgsnis į milžinišką klū
pančią minią, ilgesingas jų laukimas, 
maldos, kuriomis jie šaukėsi Dievo 
Motinos, pakilus momento iškilmingu
mas: tai visa sudarė stebėtiną, jau
dinantį išgyvenimą."

Šviesos kamuolys
Mes perduodame žodžius kitojiu- 

dininko, Leirijos generalvikaro, kuris 
buvo keletą šimtų metrų toliau nuo 
minios ir su draugu kunigu stebėjo 
įvykius.

Minia dar meldėsi, „kai staiga pa
sigirdo džiaugsmo šauksmas, tūkstan
čiai rankų pakilo ir . rodė į dangų: — 
Žiūrėk, žiūrėk, ten — ar nematai ten! 
O, kaip gražu! —

Danguje nebuvo jokio debesėlio. 
Aš pakėliau akis, norėdamas apžiūrėti 
mėlyną erdvę ...

— Ką, tu irgi žiūri į orą? — sušu
ko mano draugas. Mano didžiausiam 
nustebimui, aš aiškiai pamačiau švie
sos rutulį, kuris pamažu majestotingai 
sklido j rytus. Ir'mano draugas turėjo 
laimės stebėti šį nelauktą ir žavingą 
pasirodymą.

Bet staiga nuostabus kamuolys pra
nyko nuo mūsų žvilgsnių.

Marija kalba Pasaulius (Fatima)

Šalia mūsų stovėjo maždaug Luci- 
jos amžiaus mergaitė, panašiai apsi
taisiusi, kaip ana, kud. sušuko dži
augsmingai:

— Aš matau ją! Aš dar ją ma
tau! ... Dabar ji eina žemyn...

Po keleto minučių — lygiai tuo 
pat laiku, kuriuo pasirodymai vyk
davo — mergaitė pradėjo iš naujo 
šaukti:

— Štai ji! Štai ji! J. kyla dar kar
tą į viršų, — ir sekė akimis rutulį, 
kol jis prieš saulę pranyko...

— Ką tu manai dėl šio rutulio? — 
paklausiau savo draugą, kuris šio re
ginio buvo visiškai sužavėtas:

— Tai buvo Madona —, nedelsda
mas jis atsakė.

Ir tai yra taip pat mano giliausias 
įsitikinimas. Maži piemenėliai savo 
vizijoje Dievo Motiną matė pačią; 
mums, kitiems, buvo leista matyti, 
taip sakant, vežimą, kuris ją vežė iš 
dangaus į nesvetingą Serra d'Airę. 
Mes buvome daugiau negu laimingi. 
Kupinas entuziazmo, mano draugas 
vaikštinėjo Cova da Irijoje nuo vie
nos grupės prie kitos, norėdamas pa
siklausyti, ką žmonės buvo pastebė
ję. Asmens, kuriuos jis apklaūsinėjo, 
buvo iš ’įvairiausių socialinių klasių 
ir visi vienu balsu tvirtino tai, ką 
buvo katys savo akimis matę.

b. d. '

------------- j

O jūs visi, kurie pro šalį einate, at

kreipkite dėmesį ir žiūrėkite, ar yra 
kur nors toks didis skausmas, kaip 
mano skausmas, kuriuo mane nubau
dė Viešpats savo aštraus pykčio die
noje? Jeremijo raudos

iš Did. Ketvirti
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Mintys Didžiajai Savaitei
Išaukštinimo, garbės visi, nori, 

trokšta. Tai nenuostabu. Juk ne kam 
kitam esame nė sukurti bei paskirti. 

.Tiktai reikia čia siekti tikrosios gar
bės, tikrojo išaukštinimo, o anaiptol 
nesivaikyti paskui šešėlius, po kurių 
eina juo didesnis paniekinimas bei 
pažeminimas. Kur tikrasis išraukštini- 
mas ir garbė, o kur vien apgaulingas 
rūkas, kokis į -tikrąją garbę kelias, 
ryškiai rod6* šios Didžiosios Savaitės 
{vykiai, pradedant Palmių sekma
dieniu ir baigiant Velykų rytu.

1. Per šias nepilnai astuonias die
nas turėjo dieviškasis mūsų Mokyto
jas du triumfus. Pirmbfinis judviejų 
įvyko Palmių sekmadienį! Evangeli
jos taip apie tai pasakoja: — Kai jie 
prisiartino prie Jeruzalės .... du mo
kiniai atvedė asilaitį, sudėjo ant jo 
savo drabužius ir užsodino Jėzų. La
bai didelė minia tiesė savo drabu
žius ant kelio, kiti gi kirto medžių ša
kas ir klojo ant kelio. Ėjusios prie
šakyje ir paskui sekusios minios 
šaukė, sakydamos: Osanna ^Dovydo 
sūnui! Pagarbintas teesie, kuris 
ateina Viešpaties vardan! Osanna 
aukštybėse! Jam įėjusį Jeruzalę, su
judo visas miestas ir sakė: — Kas 
yra šitasai? — Minios gi sakė: Tai 
Jėzus, pranašas iš Nazareto Galilė
joje! — Net maži vaikai šūkavo; 
Osanna Dovydo sūnui! — (pa!’. Mt. 
21, 7—11.15). Vadinasi, Jėzaus įjo- 
jimas. į Jeruzalę buvo neapsakomai 
garbingas, kaip kokio nugalėtojo,' 
didvyrio. Jojo priešai nedrįso nė 
rodytis, tik nusiminę kalbėjosi pa-
kampėse: —. Matote, kad. nieko ne
galime padaryti: štai visi žmonės eina 
paskui jį — Don. 12, 19) Taigi buvo 
čia tikras triumfas, kokis retai kam 
tepasitaiko turėti. Bet ar ilgai jis 
tęsėsi? — Deja... Tepraėjo vos ke
lios dienos, o tos pačios minios irgi 
šaukė, bet jau visai kitaip: — Ant 
kryžiaus jį! Ant kryžiaus jį! — buvo 
sutartinis jųjų riksmas. Veltui Pilotas, 
norėdamas Jėzų išgelbėti, pakarto
tinai klausė: —• Ir ką gi pikto yra 
jis padaręs? — (Lk. 23, 21). Veltui 
siūlė jis užuot Jėzaus pasmerkti gal
važudį Barabą. Minios reikalavo iš
leisti Barabą, o Jėzui težinojo viena:
— Salin jį! Salin jį! Ant kryžiaus jį!
— (Jon. 19, 15) — Jo kraujas teesie 
ant mūsų ir ant mūsų vaikų! — 
Tuomet Pilotas paleido jiems Barabą, 
o Jėzų nuplakdįnęs padavė jiems 
prikalti ant kryžiaus — (Mt. 27, 26). 
Taip tat be galo liūdnai ir skaudžiai 
pasibaigė pirmasis Jėzaus triumfas.

Bet nepoilgo prasidėjo antrasis. 
Evangelijos taip apie tai pasakoja: —

F. B—bs

Praėjus subatai, kai aušo pirmoji sa
vaitės diena.pasidarė didis žemės 
drebėjimas, nes Viešpaties angelas 
nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito 
akmenį (nuo Jėzaus kapo). Jo paž
velgimas buvo kaip žaibas, ir jo dra
bužiai kaip sniegas. Dėl jo baisumo 
sargai nusigando ir pasidarė kaip 
numirę — (ML 28, 1—4). Tasai an
gelas pranešė atėjusioms pas kapą 
moterims, kad Jėzus prisikėlė iš nu
mirusių. Nepoilgo pats Jėzus pasi
rodė joms ir apaštalams. Jis tapo 
dabar garbingas ir išaukštintas vi
siems laikams. Šisai jo triumfas tę
siasi jau antras tūkstantis metų ir 
niekuomet nepasibaigs. Prieš Jėzaus 
vardą, pasak šv. Povilo, turį prik
laupti visokis kelys danguje, žemėje 
ir po žeme (pal. Pil. 2, 8).

2. Iš to savaime eina išvada, kad 
visų pirma žmonių garbės ir aukštini
mo nereikia nei norėti, nei ieškoti. 
Juk, viena, retai kam tepavyksta ji 
pasiekti, o, antra, ii labai trumpa ir 
nepastovi. Tai rodo ne lik Jėzaus, 
bet ir daugelio kitų pavyzdys. 
Užtenka teprisiminti, kaip prieš ke
letą metų visokie tautų vadai buvo 
dievinte dievinami, o dabar su bjauri
ausiais purvais maišomi.

Tikroji garbė, pastovus išaukštini
mas tėra vien amžinybėje, prie Dievo. 
Ten visiems pakaktinai yra vietų pa
gal nuopelnus, ten nėra nė mažių 
mažiausio pavojaus tosios garbės 
kuomet nors netekti. Todėl ir liepia 

DACHAU
• , X

Kun. Vytautas Pikturna -

Daug blokų viršininką ir kambarių 
seniūnų mirė tada. Lagerio vadovybė 
kreipėsi į kunigus, ragindama savo 
noru eiti į izoliuotus blokus kamba
rio seniūnų ir raštininkų pareigoms. 
Daug kas nuėjo ten idealizrr.^ ve
dami, kad galėtų mirštančius aprū
pinti šv. sakramentais.

Kartą prie izoliuoto bloko vartų . 
sutikau pažįstamą kunigą, kuris, bu
vo ano bloko raštininkas. Klausiu 
apie padėtį bloke. Išsikalbėjome... 
Be kitko, jis man papasakojo tokį 
epizodą: „Blokam atkeltas,' norėjau 
susipažintT-su padėtimi. Apėjau kam
barį, apžiūrėjau visus kampus. Neš
vara didžiausia. Dirbome visą dieną, 
kol šiek tiek apsišvarinome. Miega
majame kambary buvo balsi smarvė. 
Liepiau ir ten, kiek galima, apšva

apaštalas: — Kas giriasi, tegul giriasi
Viešpatyje — <2 Kor. 10, 171.

3. Kelią t tikrąją garbę irgi nurodė' 
Jėzus. Prisikėlęs iš numirusią, pa
reiškė jis savo mokiniams: — Reikė-
jo, kad Kristus kentėtų ir taip įeitų į 
savo garbę — (pal. Lk. 24, 26). Va
dinasi, lasai kelias eina ne per kur 
kitur, kaip tik per šio pasaulio var
gus, skausmus, pažeminimus. Bet, 
savaime suprantama, vargus ir skaus
mus kantriai iškentėtus, pažeminimus 
noriai primtus. Ir nuostabus dalykas: 
žmonių garbės ieškojimas veda į 
nusivylimus, paniekinimus ir kentė
jimus. Tačiau ne vien tik šiame pa
saulyje, bet, kas nepalyginti niekiau, 
ir amžinybėje. Ne veltui sako Jėzus: 
— Kas save aukština, bus pažemin
tas — (Mi. 23, 12). Gi, atvirkščiai, 
žmonių garbės neieškojimas, nuo
lankumas, kantrybė, visame kame su 
Dievo valia susiderinimas neabejo
tinai veda į tikrąją nie’kuomet nesi
baigiančiųjų garbę. Juk Jėzus pareiš
kia: — Kas save pažemina, bus 
išaukštintas — (Mt. 23, 12). Gi šv. Po
vilas sako apie Jėzų: — Jis pats 
save pažemino pasidaręs klusnus 
ligi mirčiai, mirčiai gi ant kryžiaus. 
Todėl ir Dievas išaukštino jį ir do
vanojo jam vardą viršesnį už visus 
vardus, kad Jėzaus vardu priklauptų 
visokis kelys danguje, žemėje ir po 
žeme — (Pil. 2j 8—9).

Kaip Dievas sukūrė ir paskyrė mus 
tikrąjai garbei, taip duoda ir pakak
tinai progų jai nusipelnyti. Tik reikia 
jomis tinkamai naudotis. — Šio pa
saulio kentėjimai negali lygintis su 
būsimąja garbe, kuri apsireikš mu
myse. Jei tik drauge (su Kristumi) 
kenčiame, būsime drauge ir pagar
binti — (Rom. 8, 18, 17), sako 
apaštalas.

rinti. Užlipau į trečią lovų aukštą, 
kad pamatyčiau, kas ten dedasi. Gi 
žiūriu, kad ten guli jau ištinęs ir 
pašėliškai dvokiantis lavonas. Pašau
kiau greta jo gulinčius ir paklausiau, 
dėl ko jie neištraukia jo iš lovų ir 
nepraneša kambario seniūnui. Vie
nas iš kaimynų aiškina: „Jei mes 
pranešime, kad mūsų draugas mirė, 
tai kambarin ateis vienu daviniu 
maisto mažiau! Gi žinote, bičiuli, kad 
mieliau su lavonu miegoti, negu alkį 
kęsti. Nepranešėme, nes norėjome 
šio „draugo" davinį suvalgyti ...“

Iš tikrųjų, baisus dalykas.

Paskutinės nelaisvės dienos.

Su didžiausiu godumu gaudėme 
kiekvieną žinią iš fronto. Iš vienos 
pusės visu smarkumu brovėsi rusai,
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o iš kitos — prancūzai ir amerikie
čiai. Laikraščius skaitėme su visu 
uolumu. Bet, štai, vieną dieną iš
leidžiamas stovyklos komendanto 
{sakymas, kad laikraščius skaityti 
griežčiausiai draudžiama. „Jei bus 
pas ką rastąs laikraštis, tas bus mir
timi baudžiamas" — taip skambėjo 
stovyklos komendanto 'įsakymas. 
■Taip pat ir radijo pranešimų už
draudė klausyti tiems, kurie iki šiol 
tokią progą turėjo. Žinoma, ir .po to
kių uždraudimų žinių netrūko. Žino
jome, ką sako Maskva, ką Londonas 
ir ką Berlynas kalba. Diena iš die
nos laukėme laisvės aušros. Vieni 
laukė rusų, kiti amerikiečių.

Nuo balandžio mėnesio pusės nuo
latiniai aliarmai neleido normaliai 
dirbti. Tiesa aliarmai mūsų nė kiek 
negąsdino. Nors mes jokių slėptuvių 
nei bunkerių neturėjome, bet „prie
šų lėktuvų su išsiilgimu laukdavo
me. Kiekvienas sirenų kaukimas 
mums buvo lyg laisvės trimitų bal
sas. Paskutinėmis karo dienomis, ka
da vad. „tieffliegeriai" jau .visur 
skraidė, po kiekvieno pilno aliarmo 
plantacijose dirbusieji turėdavome 
bėgti j ten pat augusius serbentų 
krūmus. (Gaila tik, kad tada dar 
serbentų nebuvo.) Ten ramiai sau sė. 
dėdavome ir sekdavome viršum mū
sų galvų praskrendančius amerikie
čių — ar anglų lėktuvus. Bent kiek 
blogiau būdavo, kai vokiečių prieš
lėktuvinė artilerija pradėdavo šau
dyti — jos šovinių skeveldros kaip 
tik mūsų rajone krisdavo. Tada nusi- 
vilkdavome švarkus, sulankstyda- 
vome juos ir užsidėdavome sau ant 
galvos. Nieko mes tada nebijojome, o 
tik džiaugėmės girdėdami bombų 
sprogimus jr’ matydami gaisro dū
mus. Ar ne keistas jausmas.

Dar geriau būdavo, kada aliarmas 
mus pietų metiT stovykloje užklupda
vo. Tada visos sargybos bėgdavo j 
aplink visą stovyklą keliomis eilėmis 
nustatytus bunkerius, kad iš ten ga
lėtų atginti mus nuo galimų „priešo" 
desantų, o mes tuo metu snausdavo- 
me visuose kambario kampuose. Nie
ko nebijojome, nes buvome įsiti
kinę, kad nei amerikiečiai, nei anglai 
mūsų stovyklos nebombarduos. Bū
davo dienų, kad po pietų į darbą 
išeidavome tik dviem valandom, nes 
aliarmai neleisdavo sargyboms iš 

: bunkerių išeiti.
Turėjome žinių, kad amerikiečiai 

jau nebetoli esą.? Džiaugėmės. Dar- - 
'ban norėjome eiti iki paskutinės va
landos. Ne. tiek to darbo geidėme, 
kiek tos duonos kąsnelio, gabalėlio 
dešros, kurį dirbantieji gaudavo. Be 
to grynam pavasario ore buvo daug 
geriau, negu sausakimšai prigrūstuose 
barakuose...-be oro ... tarp para
zitų ... Bet • mūsų norai ne iš si- 
pildė ... Rodos, balandžio 26 d. jau 
nieko darbams nebeišleido. Išėjo tik 
kai kurios darbo grupės, bet apie 10 
vai. iš ryto ir tos pačios buvo atgal 

x stovyklon i suvarytos; Vėl visus 
apėmė baimė, kad tik neužsimanytų 

mūsų kur nors išvežti. Bijoti buvo 
ko: lėktuvai nuolat bombardavo va
žiuojančius traukinius, o pėsčiomis 
eiti juo labiau bijojome, nes mes jau 
turėjom patyrimą, kad negalinčius esti 
SS-ai šaudydavo pakeliui. Buvome 
baimės apimti, nes SS-ai evakuacijai 
jau buvo pasiruošę: buvo išvežę ge
ruosius civilinius drabužius, maisto 
atsargas, kai kurias mašinas. Tokioj 
baimėj gyvenome, viens kitą baugi
nome bei raminome. Staiga buvo 
duotas įsakymas visiems susirinkti 
savo privačius daiktus, pasiimti du
benėlį, šaukštą, antklodes ir eiti į 
aikštę. Dieve mąno, kokia panika pa
kilo tada! Baimė apėmė visus. Taip 
baugu apleisti tą stovyklą, kur 
tūkstančiai jau žuvo. Bet vis tik, ro
dos, geriau mirti čia, kur tiek išken
tėta, negu būti kur nors pakeliui 
nušautam ar šunų sudraskytam.

Štai, jau ir švilpukas! Visiems 
įsakyta eiti stovyklos aikštėn. Na, ką 
daryti?! Reikia eiti. Pasirinkimo juk 
nėra. Bet nieks neskuba. Kiekvienas 
nori paskutinis būti. Pagaliau, su di
deliu vargu bloko viršininkui pa
vyksta visus iš barako išvaryti. Ne
priėjau nė iki pusės kelio, o jau su
tinku būrį grįžtančiųjų, kurie pasa
kojo, kad sergantieji gali neiti. 
Grįžtu ir aš su jais. Verčiau ligoniu 
dėtis, negu nežinion eiti. Bet nemaža 
tokių grįžtančiųjų atsirado. Grįžta 
ko ne visi ... Vėl įsakymas visiems 
eiti . . . Vieni eina, kiti nori kur 
slėptis. Tvarkos nė už skatiką. SS-ų 
nematyti, o blokų viršininkai, patys 
nebežino, ką čia bedaryti. Vis tik 
vėl pavyksta visus iš bloko išvaryti. 
Susirenkam aikštėn. Sustojame blo- 

‘kais. Laukiame ... Pagaliau išgirs
tame įsakymą, kad tik vokiečiai, žy
dai ir rusai teturi pasilikti aikštėje, 
o visi kiti gali grįžti į barakus. Koks 
džiaugsmas ton grupėn nepateku
siems! Bėgame tekini, net pasišokinė
dami, kad tik vėl kas negrąžintų. Ne- 

č'ZAešpatie, priespaudą kenčiu. Tu at
sakyk už mane, nes aš jau nežinau, 
ką atsakyti savo priešams.

Iš brevij. Did. Antrad.

pasilieka, žinoma, ir rusai. Bėga ir 
vokiečiai. Vėl tuščia aikštė...

Lagerio viršininkas Rupertas su
šaukia visus blokų viršininkus ir 
raštininkus. Liepia jiems surašyti vi
sus rusus, žydus bei vokiečius ir 
juos vakare pristatyti aikštėn. Rašti
ninkai dirba visu sparčiu, o rusai 
bando ardyti savo trikampius, ant 
kurių užrašyta „R". Bet kiek sunkiau 
su plaukais, kurie per vidurį galvos 
grynai nukirpti. (Tokia® „autostra
das" ant galvų kurį laiką turėjome 
mes visi. Tik nuo 1942 metų tai tik 
rusams ir italams tebuvo taikoma).

Vakare aikštėn suvarė surašytuo
sius. Iš jų tarpo išrinko senus ir li
gonius, kuriuos tuoj pat pasiuntė į 
barakus, o apie 7000 vyrų naktį iš
vedė iš stovyklos. Tą naktį mes ne 
visai ramiai temiegojome, nes bijo
jome naujų įsakymų. Ir . iš tikrųjų, 
rytojaus rytą vėl mus visus suvarė 
aikštėn. Čia vėl ieškojo rusų, vokie
čių ir žydų, o kitus paleido „namjr. 
Bet išrinktųjų šį vakarą nebeišvedė 
iš lagerio, nes visi keliai jau buvo 
„priešo" atkirsti. Pagaliau, atsikvė
pėme ramiau. Dar labiau -nusirami
nome, kai į bloką atėjo vienas kuni
gas, stovyklos vertėjas, kurs mums 
tokį dalką papsakojo:

Ką tik buvau pas stovykloj ko
mendantą. Niekam nepasakokite, ką 
dabar išgirsite, nes komendantas tai 
man vienam tepasakė ir ko griež
čiausiai uždraudė kitiems pasakotu 
Iš jo sužinojau, — pasakojo anas 
vertėjas, — kad mūsų iš stovyklos 
jau niekur nebeveš. Mes vis! esame 
perduoti Tarptautiniam Raudonajam 

-Kryžiui. Kada ta institucija penftls 
stovyklą, tai komendantas pats ne- 

\ žino. Per Raudonąjį Kryžių susitarta 
su amerikiečiais, kad 3 km spinduliu 
nuo stovyklos nebus jokių karo 
veiksmų. To susitarimo ženklan vir
šum komendantūros iškeliama balta 
vėliava.: Džiaukimės, broliai,, laisvė 
jau čia pati

Vos susilaikėme nešaukę iš 
džiaugsmo. Visų veidai spindėjo 
laime. Tuoj, pat bėgome į stovyklos 
aikštę, kad patys savo akimi pama- 
tytumem baltą vėliava. Matėme! Su 
džiaugsmu viens kitam kartojome iš 
draugo sužinotą „slaptą" žinią.

Gera nuotaika ir visiškoj ramybėj 
praleidome balandžio 28-ją. Tos die
nos popiečiui išgirdome sirenų kauki
mą, kurs buvo kitoks, negu papras
tai: šį kartą jos staugė daugiau kaip 
3 minutes be jokios pertraukos. 
Tuoj išsiaiškinome, kad amerikiečių 
tankai turi ■'būti arti Dachau. Tos 
nuomonės laikėmės juo labiau tada, 
kai pamatėme iš stovyklos bėgančius 
SS-us. Tik sargybos bokštuose tepa-
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silikol Ir kulkosvaidžiai dar neprany
ko iš bokštų langų. Laukėme ameri
kiečių! ...

Po keliolikos minučių vėL pradėjo 
rinktis pabėgusieji SS-ai. Bėt nenu
siminėme. Juk vis tiek galas jau čia 
pat. Vakarė guldami kalbėjome, kad 
jau paskutinę naktį praleisįme ne
laisvėje. Optimistai pranašavo, kad 
dar šią naktį prikels mus amerikie-
čiai kara. Bet tai nevyko ... Ryta' 
pakilę šokome žiūrėti, ar dar' tebėra 
SS-ų sargybos. Nusivylėme labiau
siai, kai pamatėme, kad visuose bok
štuose stovi jjvigubos sargybos. Tie-, 
sa, balta Vėliava tebeplevėsavo vir
šum stovyklos vartų, bet ji nedavė 
tikro laido, kad mums gyviems teks 
sulaukti amerikiečių nešamos lais
vės.

, Galutinis išlaisvinimas.
Balandžio 29-ji... Gražus sekma

dienio rytas . . . Viršum stovyklos 
be pertraukos suko būrys amerikie
čių lėktuvų, kurie apšaudo geležinkę. 
liūs ir Dachau miestelio stotį. Žiūrim 
ir džiaugiamės. Jag nuo pat ryto gir
dėti patrankų ir kulkosvaidžių šau
dymas. Artilerijos sviediniai jau net 
per stovyklą pradeda lėkti. Neleidžia 
mums besisukinėti lauke, tuoj pat 
suvaro visus į barakus ir uždraudžia 
net nosį, iš jų iškišti. Stovykloje 
nuolat sukasi Rųpertas. Vykdome 
duotą Įsakymą: baugu nepaklausyti, 
kad netektų paskutinėmis valando
mis netekti galvos. Sėdime sausakim
šai prigrūstuose kambariuose ir lau
kiame. Pietūs, žinoma, irgi pavėluoji 
... šiandien jie mums jau neberūpi 
į.. Diena tokia ilga... Tik kulkos- 

•p/amatyk. Viešpatie, mano nelaimę, 
nes pakilo vėl mano priešas.

Iš brevij. kančios sekm.
...---------------------------------------------- ■—

valdžiai ir artilerija vienodai tebe- 
šaudo...

Jau ir vakaras nebetoli s . . Štai, 
jau pusė šešių vakaro, o čia dar 
nieko nėra. Barame optimistus, už jų 
klaidingas pranašystes. Šie gi aiški
nasi, kad balandžio 29-ji dar nepraė
jusi ... Staiga išgirstame šauksmą, 
vis didėjantį triukšmą. Užmiršome 
draudimą išeiti kieman, pro langus 
iššokome laulęan ir veržiamės aikš
tėn. Baugu buvo bėgant pro bokštus, 
kuriuose tebestovėjo sargybos, tebe- 
kyšojo kulkosvaidžių vamzdžiai. Žai
bo greitumu atsidūrėme prie svarbių
jų vartų, kur būrelis kalinių viso
kiais balsais šaukė kiek tik įsteng
dami. Dieve mano! Kaip gi nešaukti! 
Ant sargybos namų stogo du ameri
kiečiai jau kelia Savo dalinio vėlia
vą: aukso erelį raudonam dugne! 
Antrojo aukšto lange pasirodo dar 
vienas Amerikos karys. Sveikiname 
juosįvairiausiais balsais. Į orą lekia 
kepurės, švarkai, paltai . . . Bandome 
laužti geležinius vartus, bet, deja.

geležis tvirtesnė už mūsų nusilpusias 
jėgas. Tuoj pat bandome kitą būdą: 
sustojame keliese prie sienos, o ant 
mūsų lipa kiti, ant šių dar kiti, ir 
taip pavyksta porai įsibrauti antro 
aukšto vidun. (Pirmojo aukšto langai 
buvo apkaustyti storomis geležimis.) 
Tokiu-būdu vidun įsibrauna ir elek- 
tro-technikas, kuris tuoj pat išjungia 
iš spygliuotų tvorų vielų elektros
srovę. Jis ir vartus atidaro.

Staiga pasigirsta kulkosvaidžių ug
nis ... Būry kyla panika: vieni bėga 
klykdami į visas puses, kiti puola 
ant žemės. Bet tai truko tik kelias 
sekundes: tuoj pat vienas amerikie
tis privažiuoja prie „B” bokšto, iš 
kurio ugnis pasipylė, ir liepia sargy
boms lipti žemyn. Visi 8, pakėlę 
rankas, nulipo iš bokšto — ir visi 
aštuoni krito negyvi...

Per kelias-minutes buvo nugink
luotos visų bokštų sargybos. Tuo tar
pu vis daugiau rodėsi amerikiečių, 
Didėjo ir iš visų kampų ištrauktųjų 
SS-ų būrys. Vienas iš kalinių suri
ko: „Mūtzen ab"l Tuoj pat visa mi
nia pradėjo šaukti: „Mūtzen abi" 
„Mūtzen abi“ Saukė visi, nes per 
tuos ilgus nelaimės metus visiems 
nusibodo prieš kiekvieną SS-ą kil
noti kepurę. Šiuo kartu SS-ai paklau. 
sė minios komandos ir nusiėmė ke
pures. Vėliau patyrėme, kad stovyklos 
ribose surado apie 170 SS-ų, kuriuos 
tuoj pat ir sušaudė. Tai padarė dėl 
to, kad jie, nepaisydami amerikiečių 
įspėjimų, pasiliko stovyklos ribose. 
Tai buvo daugiausia svetimtaučiai. 
Bet nieks čia nesirūpino SS-ų liki
mu. Stovykloj viešpatavo neišpasa
kytas džiaugsmas ... visi tik juokia
si, viens kitą sveikina, bučiojasi... 
Prie centrinių stovyklos vartų negą- 
lima net prieiti. Ten nuolatinis va
liavimas pasirodantiems amerikie- 
čiams-mūsų išlaisvintojams. Nusilpę 
žmonės nešioja juos kaip plunksnas 
ant rankų. Tarp karių buvo ir mote- 
ris-korespondentė. Nešiojo ir ją. 
Mačiau, kaip žmonės krito ant žemės 
ir, apsikabinę karių kojąs, bučiavo 
jas. Verkėme iš džiaugsmo...

Pirmosiomis išlaisvinimo minutė
mis „A" bokšte' pasirodė Amerikos 
karys. Rankų mosikavimu paprašė 
tylos. Sunku buvo nutildyti džiaugs
mu Ir laime degančią minią. Kaip 
nesidžiaugti ištrūkus iš baisių kan
čių tr mirtes nagų! Šiaip taip nutil
dė antis karys mūsų Sukimą. Paskum 
prašneko į mus vokiškai. Nelengva 
buvo suprasti jo anglišku akcentu 
sakomus žodžius. Bet vis tik supra
tome! Matėme, kaip jis nusiėmė ke
purę. sudėjo rankas ir visų mūsų 
vardu kalbėjo: „Tėve mūsų, kuris esi 
danguje ..." Tai buvo Amerikos ka
riuomenės kapelionas.

Tame džiaugsmo įkraąty nepamir- 
šome Dievo, Kurio pagalbos tiek me
lų maldavome. Puolėme koplyčiom 
kuri dabar jau visiems buvo, atvira. 
Netllpome jon visi. .. Ant altoriaus 
sužibo visos žvakės ... Minios prie
šaky atsistojo kun. Stanislovas Pui- 

- da, seniausias stovykloje buvęs ku
nigas, lietuvis. Jis pasakė visos Eu- - 
ropos kraštų stovyklon uždarytiems 
kunigams momento diktuojamus 
žodžius. „Te Deum laudamus" galin
gai išsiveržė iš laisvės sulaukusių 
širdžių ir lūpų.

Stovyklos administraciją perėmė 
tarptautinis kalinių komitetas. Jo 

^^akilk, Viešpatie, ir išgelbėk mane, 
mano Dieve.

Iš brevij. III gav. sekm,

-----'
duotus įsakymus vykdė visi nė kiek 
neprieštaraudami.

Džiaugsmo apimti nematėme mumą 
grėsusio pavojaus. Juk stovyklos ri-. 
bose tesisukinėjo tik maža saujelė 
amerikiečių karių. Aplink griaudė 
patrankos, traškėjo kulkosvaidžiai. 
Per visą naktį smarkus artilerijos 
šaudymas neleido sumerkti akių. Tik 
rytą viskas nutilo, .nurimo. Tada su* 
žinojome, kad netoliese buvę SS „Vi
king" divizijos kariai norėjo vėl at* 
mušti kone, stovyklą. Ačiū Dievui, 
kad to nesulaukėme!

Amerikos kariai atvežė mums lais, 
vę ir išgelbėjo mus iš_ nelaisvės na
mų, kur buvo vargas ir kančios, kur 
buvo pusgyvių žmonių skeletai, tūk
stančiai lavonų ... ■

Pirmajame stovyklos rajone sto. 
vėjo ilgas traukinys. Ten buvo ke
liolika užplombuotų vagonų. Ameri
kiečiai, tikėdamiesi juose rasti karo 
medžiagos ar turtų, atplombavo juos, 
Nemažą turtą juose rado: tarp šimtų 
lavonų mirusiųjų iš bado ir ligų rado 
dar aštuonis pusgyvius žmones.

Be to, raštinėje rasta Himlerio te
legrama, kuria buvo dttotas įsakymas 
visuo kalinius evakuuoti arba iš
žudyti, kad nieks gyvas nepatektų 
amerikiečiams f rankas. Tik Dievo 
Apvaizda išgelbėjo mus nuo mirties 
ir nuo to įsakymo įvykdymo!

Stovyklos aikštėje, kur tiek daug 
iškentėta, kur tūkstančiai mirė, buvo 
pastatytas gražus kryžius. Prie jo bu-, 
vo taip pat padėkos pamaldos už 
mums suteiktą laisvę, dėl kurios tiek 
daug kovota, tiek kentėta, kurios 
tiek laukta ir trokšta. Pabaiga.

15



14 psi. Naujasis Gyvenimas 1946 m. kovo 30 d.

' BRAZDŽIONIS NAUJOJ ROLĖJ

Šumpj_ir~p8fikrlnamas

Laurais vainikuotam poetui nerei
kia panegyrikos. Žodis, kurio jis, da
vęs viešumai naują posmų knygą, 
laukia, manding, reikalingas pasiti
krint, kas manoma apie jo naujus po
sūkius formos ir jausmo — minties 
kelyje. Kritika, deja, subjektyvus žo
dis, tačiau atviresnis ir pilnesnis nei 
asmeniškas. Pagaliau viešas-žodis vie-

Poetas, kaip žmogus, bręsta, išgy
vena persilaužimus, ieško naujų pa
vidalų savo naujiems išgyvenimams 
išreikšti. Brazdžionio raidą mes se
kam jau nuo seno. .Matėm jį augant 
vis didyn ir gilyn. Poetinį mūsų skonį 
jis iškėlė į aukštą lygį, ir mes šian
dien bodimės pigia lyrika, kieno ji 
bebūtų. Kai kas * pasakytų, kad jis 
pats nukalė ginklą prieš save — jo 
mastu mes matuosime jį patį ir tuo
met, kai jis nuo jo nusileis. Tiesa, 
kartodami jo žodžius kaip kasdienę 
maldą, būsim gal kiek su juo apsi
pratę. Amerikoj šiuo metu jis darys 
furorą, nes jis ten dar naujas. Mes 
gi pritaikysim sau jo paties žodžius:

Einu Tavęs ieškodamas per žemę, 
Tavęs ieškodamas, tarsi rasos žieduos. 
Tarsi sunkaus ir akmeninio amen 
Po neramios vidurnakčio maldos

. , (123. p.).

Publika lieka publika. Ji nenori ma
tyti poeto ieškančio ir persilaužian- 
čio, Jis jai turi rodytis visai šviežias 
ir visai naujas. Kaip jis tai pasiekia, 
jai nesvarbu ir neįdomu. Nemirtin
gieji, kaip Ir scenos herojai, neturi 
rodytis, kaip jie grimuojasi ar savo 
naujas roles ruošia. Šituo domisi ir 
supranta ' reti stebėtojai — kritikai, 
psichologai.- Publikai visa ta pereina- 

*moji fazė būtų tik jos didžiųjų nu
vainikavimas.

Šiuo rinkiniu mes turim reikalą su 
besiruošiančiu naujai rolei Brazdžio
niu. Šituo reikia aiškinti mažą nusi
vylimą mūsų publikoj. Lyg ji sakytų 
— geriau jis būtų mums šį kartą nie
ko nedavęs arba tik penktadalį viso 
rinkinio, nes mes taip laukėm jo, 
mus supurtančio, naujus akiračius 
mums atveriančio. Brazdžionis, rodos, 
apsidraudė, įsirašydamas motto: „Te
būna tai. parašyta kitai lt art a i". 
Publika nori dabarčiai, gyvenimui, o 
poetas tarėsi duodąs kaip palikimą — 
istorinį dokumentą ateičiai, kad bū
tų žinoma ir matoma, kuo gyveno šį 
patį sunkiausią laiką jautri lietuvio 
dvasia. Teisūs vieni ir antri. Čia pri-

Stasys Daulius

simena vienas mūsų poetas — A. 
Jasmantas, platesnei visuomenei dar 
nežinomas, kuris, galėdamas kuo mus 
pasotintų branginasi, manydamas išei
ti su atominės jėgos staigmena. Ne
pasakytume, kad jis vaduojasi publi
kos nuotaikomis. Greičiau jis nori 
nebūti kaip dauguma, kuri skuba su 
savo kūryba išeiti viešumon. Sis nu
sistatymas geras normaliais laikais, 
bet ne dabar. Teisingumo ranka yra 
nubaudusi ne vieną už per didelį pa
sibranginimą. Menu vieną jauną ga
bų lenkų poetą, kuris, paklausęs pa
tarimo nesiskubinti, nelauktuose ka
ro sūkuriuose prarado visą dešimt
mečio kūrybos lobį. Taigų Brazdžio
nis teisus.

Grįžkim prie „Svetimų Kalnų". Poe
tas nebėra tas, kas buvo ,,Ženkluos 
ir Stebukluos" ar „Kunigaiščių Mie
ste". Bet jis nėra ir visai šviežias. 
Siame rinkiny yra kažkas sena, bet 
kartu ir kažkas nauja. Tautinis mo
tyvas darosi persVeriąntis prieš reli
ginį ir šis labiau supaprastėjęs ir 
suasjneniškėjęs — nebe toks biblinis, 
kaip buvo ankščiau. Iš bendrumos pa
mažu leidžiamasi į detalumą, •minia
tiūras (Vakaras,-Naktis, Šulinys, Ry
to rūkas. Koplytėlė kalnuos) ir čia 
jis yra naujas ir itin įdomus. Muzi
kalumo (metro, rimų) atžvilgiu pada
ryta stiprus posūkis — daug origina
lumo ir paprastumo, nors čia gal la
biau nei ‘minty jausti Brazdžionio 
ieškojimas. Atsisakoma nuo deklama- 
clškumo — per dažnų frazės ir posmų 
kartojimo, bet vis dar atliepia, lyg se

nasis tonas kartais net perdaug suryš- 
kinta forma. (Ir vėl. Atsiskyrus, Va
landos, • Aš sapnavau). Jausti pasuki
mas į objektyvinę poeziją (Nusėdo 
saulė, Delčia, Laimėjęs Marsas), tačiau 
poeto „aš" dar vis per dažnas. Atsi
sakoma tiesioginės moralizacijos, nors 
vietomis dar jos nestinga (Vyturio 
giesmė. Kai ramūs ilsisi kalnai. Jie 
ir tu).

Kuo Brazdžionis buvo įdomus, tai 
savo kontrastais, kaip ir čia „Bažny
čios statytojuos", Kareivio pasakoj", 
„Pavasario kelionėj". Dažnas, tiesa, 
kontrastas ir*šiame rinkiny — tai sve
timų kalnų, miestų, upių, palyginus su 
savom lygumom, savu Kaunu, Nemu
nu. Tačiau šitas priešpastatymas per 
nelyg jausminis, ilgesingas, vaitojan
tis. Jis neparodo psichologinės prara
jos. kaip anksčiau — kituose moty
vuose.

Tėvynės ilgesys darosi kasdieniškas 
visoj mūsų poezijoj. Kodėl? Perdaug 
atviras, tiesioginis ir bendras. Kai 
randi posmuose „Lietuva", darosi ne
jauku, tarsi tik rimo priemone tebūtų 
virtus šis žodis. Lietuva jausti kiek
vienoj strofoj, kiekvienoj frazėj ir at
viru žodžiu nepasakoma. Tas pats su 
skausmu ir ilgesiu — pasakyk tiesio- 
geų įvardyk jį, kaip mūsų raudos įvar- 
dia ir nebus tas, ką skaitytum ir ne
atsiskaitytam. Poezija, kaip ir malda, 
yra pats intymiausias ir individualiau
sias jausmas, nors ir objektyvia forma 
pasakytas. Išgyvenimų analogija skai
tančiajam įdomi tuomet, kai ji perke- 

' liama nekasdleniškon plotmėn.
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Mūsų lyrika stovi pusiaukelėj tarp 
laikinosios ir amžinosios poezijos. Lai
kinoji poezija yra publicistinė ir pro
pagandinė; temos liečiamos per nelyg 
aktualios, ir jos sukasi apie vieną ir 
tą patj dalyką. Amžinojoj poezijoj ne
jausti nei laiko, nei vietos, nei jyšio 
su kasdiena. Konkretybė, kuri paža
dina nemirtngą jausmą ir idėją, lieka 
kažkur fone, užkulisyje, ir ji {domi 
tėra literatūros istorikams ir kriti
kams. Laikinumas nekrito į akis nor
maliose sąlygose, kai jis reiškės tik 
poeto atitrauktame objektyve. Dabar 
jį pastebim, nes poeto akiratis — visų 
akiratis; Gyvenimas susiaurėjo ir rū
pestis pasidarė visų labai panašus:

Ir atšalo rankos, ir pavargo kojos, 
Ir apraibo akys nuo baltų kalnų —
Rodos, šimtą metų tėviškės ieškojau. 
Rodos, šimtą mėtą aš be jos einu

(129 p.).

Mūsų poetas, rodos, jautė sąžinės 
įpareigojimą nepraleisti dienos ne- 
paėmus plunksnos į ranką. Prieš šitą 
kilmingąjį poeto jautrumą mes galim 
tik nulenkti galvą. Tačiau, kalbėdami 
atitrauktai, paklaustume^, ar poetas 
yra saistomas tokios pareigos. Turin
tiems gerą techniką susidaro nejunta
mai pavojus pereiti į poezijos meiste- 
rystę, kaip Sruoga pasakytų. Išradin
gumo galia, lygiai, kaip vidaus įtampa 
ir įkvėpimas, nėra kasdieniškas daly
kas. Nuotaikas užrašyti, duoti joms 
neblogą formą talentingasis visuomet

Trumpos žinios

Sv. Antanas — Bažnyčios Daktaras

Šv. Tėvas Pijus XII specialių raštu, 
pažymėtu 1946 metų sausio 16 d. dar 
ta, tačiau paskelbtu tiktai vasario 
mėn. pabaigoje, šv. Antaną iš Padu
vos paskelbė Bažnyčios Daktaru. Tuo 
raštu, vad. .breve" (trumpu popie
žiaus raštu, kuriuo padaromas spren
dimas/ atžymimu brevių sekretoriaus 
parašu ir raudonuoju Žvejo žiedo 
spaudu), iškeliamas ir iškilmingai pa
gerbiamas šiojo mokslo prakilnumas. 
Dabar jis oficialiai laikomas visos 
Bažnyčios Daktarų — ligi šiol tokiu jis 
tebuvo pripažįstamas tiktai Portugali
joje ir Brazilijoje.

Antanas iš Paduvos, didysis šven
tasis, yra gimęs 1195 mbtų rugpjūčio 
15 d. Lisabonoje, Portugalijos sostinė
je, vienoj įžymioj šeimoj ir jau 15 
metų įstojo J augustinų vienuolyną, 
kur ėjo mokslus, bei 1221 metais 
pasiprašė savo vyresnybę, kad jam 

gali.bel bus neišvengiamas pasikarto
jimas. Poetas, manding, turi visai už
miršt,. kad jo pašaukimas yra kurti 
Kūryba nėra pajungiama apriorinės 
minties. Ji bręsta, kaip matom Rilkės, 
Valery, Putino atvejais, esant poetui 
užimtam kuo ktiu — studijomis, mąs
tymu, lektūra, dažnai nieko bendro 
neturinčiais dalykais su poezija. Min
čių grandis turi išsikristalizuoti, saky
tume grubiai — pritvinkti, dvasia įsi- 
siūbuoti. Tada ateina skausmingas 
gimdymas, ir jis trunka palygint neil
gą laiką. „Kunigaiščių Miesto" pirmo
sios giesmės, spėju, gimė taip pat po 
ilga Vilniaus ilgesio. Ir šitas ilgesys 
išiliejo tik keletoj giesmių, bet tokia 
retai stipria ir originalia forma, kaip 
didiesiems ne visuomet pasitaiko.

Brazdžioniui, kalbant pro future, rei
kia mažos atvangos. Kitam šio reikala
vimo nestatytume — jam kiti reikala
vimai! Bent tam tikram laikui jam rei
kia užsimiršt poeziją. Kaip Goethei, 
atėjus jo persilaužimo ribai, tenka pa
daryt intervalą — pakeist dėmesio ob
jektą: pereit, sakysim, į literatūros 
istoriją ar kritiką, kur jis yra taip 
pat didelis, bet lig šiol per mažai at
sidėjęs. „Nostalgijos pabaigęs giesmę", 
didysis Poete, užgesink laikinai lem
pelę ir eik mažo poilsjo, nes Tavo 
aušra per nauja ateina.

Gesink, padange, žiburius ir leiskis
Mėnuli, už kalnų.
Antai, aušra ateina tartum ryto laiškas,
Ir aš lempele gesinu (103 p.j. > 

leistų pereiti į pranciškonų ordiną, 
kur jis — seniau turėjęs Ferdinando 
— dabar gavo Antano vardą. Jis 
norėjo savo gyvenimą išgyventi, ty
liai, ramiai, nuošaliai nuo kitų, tačiau 
dideli jo talentai ir gabumo dovana 
paskatino jį atsidėjus studijuoti teo
logiją. Veikiai jisTiafs pasidarė Dievo 
išminties mokytoju ir su laiku išgarsė
jo savo pamokslais. Kai jis, saky
damas visur pakeliui pamokslus, ap
keliavo Pietų Prancūziją ir Aukštutinę 
Italiją, į tiesos kelią grįžo daug nusi-' 
dėiėlių ir klaidatikių. Paskiausiai šv. 
Antanas gyveno ir veikė Paduvos 
mieste, kur 1231 metų birželio 13 d. 
ir mirė. Jau 1232 metų gegužės 30 d. 
popiežius Grigalius IX paskelbė jį 
šventuoju. Atsidėkodami už tai, Pa
duvos gyventojai 1263 metais pastatė 
puikią Antano bažnyčią, kur buvo 
perneštos ir jo relikvijos. Šv. Antano, 
dabar Bažnyčios daktaro, užtarimui 
priskiriama visa eilė stebuklingų įvy
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kojo šv. Tėvui už parodytąjį palan
kumą ir pažymėjo, kaip nuostabiai 
konsistorija pavaizduoja Bažnyčios 
vieningumą.

Pijus XII, atsakydamas į tą kalbą, 
pabrėžė, kad diplomatinio korpo jam 
pareikštoji pagarba jį daugiau sujau
dino, negu jis gali išsakyti žodžiais; 
tame žygyje jis mato tikriausią laidą 
visų vieningos valios dirbti žmonių 
bendruomenės gerovei atstomąjį dar
bą. Šv. Kolegija, sudaryta iš daugelio 
tautų atstovų, yra aiškus Bažnyčios 
virštautiškumo ženklas. Toliau šv. Tė
vas pareiškė savo pažiūrą į pagei
dautiną visų santarmę, kur lygų bal
są turėtų visos tautos, tiek didelės, 
tiek mažos, nes visos tiek pat trokšta 
taikos! Jis niekad sakėsi neužmiršiąs 
Kalėdinių mišių, atlaikytų karo metu 
šv. Petro bazilikoje, nes jose maldai 
susivienydavo kariaujančių šalių at
stovai. Šitas Vatikano miestas, šitoji 
mažutė valstybė, dvasiškai ir mo
rališkai buvo virtusi lyg kokia taikos 
oaze, iš visų pusių apsupta ginklų 
triukšmo.

Diplomatinio korpo dekanas savo 
kalboje iškėlė jo, šventojo Tėvo, pa- / 
stangas, padarytas sušvelninti ne
suskaitomai daugybei karo sukeltų 
kančių ir -vargo; iš savo pusės jis 
reiškia padėką toms tautoms, kurios 
jam savo gausią ir nuoširdžią paramą 
jau suteikė. Nors jo balso ir ne vi
suomet buvo išklausoma, tačiau jo 
aidas, kiek yra žinoma, labai plačiai 
visur praskambėjo. Dabar visiems 
įmanomai žmonišką, pakenčiamą gy
venimą turi užtikrinti teisinga ir tikra 
taika. Tačiau tokia taika negalima 
sukurti per vieną dieną. Diplomatai 
dabar turi puikią progą parodyti visą 
savo aktyvumą 'ir vieno su kitais 
santykius padaryti kiek galint žmo- 
niškesnius; šiandien daug galima 
padėti . ir padaryti gero daugybei
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-s Kardinolais 
Į Romą buvo atvykęs lietuvis žurna
listas Pėza. Jis Romos lietuvių kolo
nijai Vasario 16 Dienos proga pasakė 
kalbą.

— ęhurchillis, prieš išvykdamas 
„Queen Mary“ laivu ' iš Amerikos į 
Angliją, paskutinę dieną Amerikoje 
praleido Kardinolo Spellman drau
gijoje.

.Catholic Times* laikraštis lenkų 
teismo pasmerktam Dancigo vyskupui 
Karlui Marijai v. Spletui. paskiria net 
tris skiltis, ypačiai pabrėždamas tą 
aplinkybę, kad, atpasakojant tą .at
vejį*, visiškai nėra jokių žinių, ką 
dėl jo sako vyskupo gynyba. Kaip 
žinoma, Dancigo vyskupas buvo nu
teistas ilgamete kalėjimo bausme, be 
to, atimtos iš jo garbės teisės ir kon
fiskuotas vyskupinis turtas; spren
dimas — taip sakoma kaltintojų — 
■motyvuojamas tuo, kad vyskupas na
cių režimo metu savo užimamą vietą 
panaudojęs lenkų tautos ir klero 
pragaiščiai.

— Popiežius Pijus XII pasiuntė 
Avinjono arkivyskupui raštą, kuriuo 
reiškia savo pasitenkinimą, kad pir
mą karią nuo Prancūzų revoliucijos 
popiežiaus rūmuose Avinjone vėl bu
vo atlaikytos šv. Mišios.

Romoje ypač nuoširdžiai ir šiltai 
anglų Westministerio kardinolas Dr. 
Griffinas pasveikino Berlyno kardi
nolą Preisingą. Sis pareiškė jam savo 
padėką už visa tai, ką anglų Kat. 
Bažnyčios dignitoriai gero padarė 
Savo kelionės po Vokietiją metu. 
Anglų kardinolui už jo atliktą Vokie
tijoje misiją savo padėką pareiškė ir 
popiežius.

— Katalikų tikėjimui misijų kraš
tuose ypač svarbūs yra vietinės kil
mės kunigai ir vyskūpai. Pereitais 
metais pirmą kartą buvo paskirtas 
Chantaburio (Tajyjel apaštaliniu vi
karu ir tituliniu vyskupu Siamui vie
tinės kilmės dvasininkas Jokūbas 
Chengas, kuriam suteikti^vyskupo 
šventimai. Vyskupas Chengas yra 
kilęs iš siamų krikščioniškos šeimos; 
anksčiau jis-ėjo mokytojo pareigas, 

paskui studijavo teologiją ir daug 
dirbo pastoraciniame darbe. Prasidė
jus krašte krikščionių persekiojimui, 
jis visą laiką atsidėjęs gynė kąt; tikė
jimą.

— Alcidas de Gasperis, dabartinis 
italų ministeris pirmininkas, prieš- 
fašistiniais laikais buvo italų krikš
čionių demokratų partijos sekre
torius. Paėmus valdžią iašistams, bu
vo nuteistas dešimčiai metų s. d. kalė
jimo, tačiau, įsikišus jo senam bičiu
liui Triento arkivyskupui Endriciui, 
bausmės visos išsėdėti neteko. Vėliau 
jis buvo paskirtas sekretoriumi -Vati
kane leisto iliustruoto savaitraščio, 
1936—37 m. organizavo didžiulę kat. 
spaudos parodą Vatikane, o dabar 
vėl gali visiškai atsidėti politiniam 
darbui.

— Religinės padėties Rusijoje žino
vai skelbia, kad Maskva tiktai vienai 
ortodoksų bažnyčiai yra suteikusi tam 
tikrą tikėjimo laisvę. Tuo tarpu Kat. 
Bažnyčia — net graikų unitų bažny
čios pavidalu — kaip tebebuvo, taip 
tebėra ir toliau persekiojama. Pa- 
Vyzdžiu gali eiti gudai, kur gyvento
jai jėga verčiami priimti ortodoksų 
tikėjimą. Kitas toks pavyzdys — 
Ukraina, kurioj visi išvien su Roma 
veikę vyskupai yra sukišti į kalė
jimus. Ten laisvė suteikta tiktai pra
voslavų dvasininkams. .

— Čekoslovakijoje po. paskutinių 
įvykių vėl padidėjusį aktyvumą rodo 
vad. tautinė bažnyčia. Sustiprinta pro
paganda varoma ypač miestuose. 
Kaip žinoma, tautinė čekų bažnyčia 
gyvuoja nuo 1920 metų, bet vėliau, 
po pirmųjų, pradinių laimėjimų, jos 
sekėjų skaičius vėl žymiai sumažėjo. 
Dabar Husas vėl visur skelbiamas 
religiniu čekų tautos reformatorium, 
ir per demonstracijas nevengiama 
progų viešai pasisakyti prieš Romą.

— Lenkų valstybė oficialiai pripa
žino vad. .Lenkų tautinę katalikų 
bažnyčią*. Lenkų spaudos agentūra 
ta proga pastebi, kad vyriausybė pri
ėmė dėmesin minimosios bažnyčios 
tarybos sudarymą tačiau kas ją su
daro, smulkesnio asmenų sąstato 
nepaskelbė.

— Vokietijos evangelikų bažny
tinės bendruomenės sudarė laikiną 
organizaciją, kurios pirmininkas yra 
vyskupas Wurmas (Stuttgartas), o 
vicepirmininkas — pastorius Nie- 
mollt*js.

— Per evangelikų bažnytinių ben
druomenių atstovų pasaulinę kon
ferenciją Zūriche Amerikos refor
muotųjų bažnyčių atstovas Schnei- 
dčris nusiskundė .veik niekad neran
dančiu galo susiskaldymu bažnytinių 
bendruomenių, kurių kiekviena eina 

savitu keliu, vis toliau viena nuo 
kitos toldama ir darydamasi kiek
viena kitai vis svetimesnė.* Tačiau 
tokie dalykai, kaip toliau pažymėjo 
kalbėtojas, dedasi ne Tik Amerikoje, 
bet ir kituose kraštuose ir tautose. 
Čia ‘atstovai susirinko iš įvairių 
kraštų konstatuoti, jog vis dėlto tėra 
tiktai viena bažnyčia, kaip kad tėra 
vienas Dievas, vienas Tėvas, vienas 
tikėjimas ir. vienas krikštas...

„N. G.“ Administracijos pranešimas.

Daug kas į mus kreipiasi, prašy
dami' užprenumeruoti „N. Gyvenimą", 
Administracija ■ labai apgailestauja, 
kad dėl persiuntimo sunkumų ir kitų 
priežasčių ji pati prie geriausių norų 
pavienių asmenų prašymus negali pa- 
tenkiinti. Ji gali laikraštį pasiųsti tik 
į stovyklas. Dėl to pavieniai skaity
tojai yra prašomi kreiptis į gerb. sto. 
vykių spaudos' platintojus.

Gerb. laikraščio platintojų Anglų ir 
Prancūzų zonoje maloniai prašome 
užsakant laikraštį aiškiai. nurodyti ir 
geležinkelio stotį, per kurią jie gauną 
„Expressgut" siuntas. I šias zonas 
tik geležinkeliu galima siuntinius pa- 

. siųsti. ■ ■■
Anglų zonas skaitytojų patogumui 

galime pranešti, kad didešnius lai
kraščio kiekius mes esame pasiuntę 
šiais adresais:

I
1. Hamburg - Neungraben, Fischbeck 

Lager.
. 2. Wentorf/Hamburg.Bismarckkaserne

3. Oldenburg 1. O., Unterberg Lager
4. Detmold/Lippe Sachsen 2
5. Lūbeck, Kobergstr. 14.

G.G. Skaitytojai Anglų zonoje yra 
prašomi dėl laikraščio kreiptis 
aukščiau išvardintais adresais.

G. G. Klebonų žiniai pranešama/ 
kad pas Kan. Aleksą dar galima 
gauti „Tikybos pirmamokslis* (kate
kizmas). Kreiptis:'Regensburg Ober- 
mūnster 5.

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

- Augsburg.
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