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rytas nėra paminėti-

žmogus, 
žmogus,

liasi iš karsto, bet visas kūnas, visa 
Bažnyčia kartu; ir mes kiekvienas.

su Kri-< 
gyveni-

tokius įvykius, kurie 
yra dabar ir bus

Religinė* kultūros laikraštis

VELYKOS
ventės Bažnyčios 
gyvenime nėra 
tas pat, kas iškil-r-' kaip Mistinio Kristaus Kūno nariai, 
mingi minėjimai 
tautiniame gy
venime. Šven

tės mini ne praeities įvykius, kurių 
dabar nėra, bet 
buvo praeityje, 
ateityje.

Taip, kaip šis
mas pirmojo žemės ryto, kaip šis pa
vasaris nėra paminėjimas pirmojo pa
vasario, bet turi savo nuosavų 
reikšmę ir prasmę, taip ir kriščiony- 
bės šventės nėra tik paminėjimas 
svarbių žmonijos gyvenimo įvykių, bet 
jos pačios yra pilnaprasmės ir pil- 
nareikšmės misterijos.

Dėl to ir Velykų šventės nėra tik 
paprastas Kristaus' mirties ir prisi
kėlimo minėjimas. Velykos yra kry
žius ir tuščias karstas, tik ne kada 
senovėje, o dabar. Tik dabar ne Kri
stus — Mistinio Kūno Galva — ištie
sia savo sąnarius ant kryžiaus ir ke-

Kristus mirė už mus ne dėl to, kad 
mus dispensuotų nuo mirties, bet, 
greičiau, dėl to, kdd mums suteiktų 
sugebėjimą ne tuščiai numirti, kad 
mes mirtume, kaip senasis 
o atsikeltume, kaip naujas 
kuris daugiau nemiršta.

Mirti su Kristurpi, prisikelti 
stumi, reiškia gyventi slaptąjį
rną kartu su Kristumi, kuris apsireikš 
tada, kada pats Kristus apsireikš. 
.Jūs būkite numirę, o jūsų gyvenimas 
tebūna paslėptas, kariu su Kristaus 
gyvenimu, Dievuje. Kai Kristus, mūsų 
gyvybė, apsireikš, tai ir jūs kartu su 
juo būsite apreikšti visame puikume.* 
(Kolos 3.3—4). Būti kartu su Kristumi 
— tai yra ta didžioji paslaptis, apie 
kurią Apašt. Povilas sako, jog ją Die- 
vas yra rezervavęs paskiesiems lai
kams, tai yra mūsų laikams.

Yra pastebėta, kad žodelis: su Ap. 
Povilo raštuose vaidina ypatingą 
vaidmenį. Jis yra labai charakteringas 
jo krikščioniško gyvenimo sąvokai. Iš 
tikrųjų, pagal jį. Bažnyčios gyvenimas 
ir atskiro krikščionio gyvenimas tai 
yra gyvenimas su Kristumi. I tai dėta 
gerai įsigilinti.

Jėzus Nazarietis, kuris mirė ir 
prisikėlė valdant Pontijui Pilotui, kuris 
dabar sėdi dešinėje Tėvo iki tos 
dienos, kada jis ateis teisti gyvųjų ir 
mirusiųjų, niekada nebuvo nei Apa
štalui Povilui, nei jokiam kitam kata
likų teologui toks herojus, apie kurio 
epochą galima būtų užtikrinti, kad ji 
yfa perdaug graži, jog būtų galima 
ją kada nors mūsų tarpe realizuoti. 
Priešingai, visas Kristaus prisikėlimo 
triumfas yra mums. Mes turime atsi
minti, kad per ii ir su juo mes miru
sieji vėl atgausime gyvybę, būsime 
prikelti ir patalpinti ‘dangaus bu
veinėse (Efz. 2,6).

Velykoms pilnavertiškai švęsti ir 
gyventi kartu su Kristumi dievažmo- 
giškai paslapčiai yra reikalipga viena 
sąlyga. Ji yra labai didelė sąlygą, bet 
kartu ir labai maža. Reikia tikėti.

■ Ką reiškia tikėti? Ko reikia mūsų - 
laikų žmogui, kad jis galėtų tikėti? 
Kad mūsų laikų žmogus galėtų tikėti
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ir sėkmingai naudotis tikėjimo tei
kiama palaima, reikia, kad jis suge
bėtų nugalėti savo gyvenimo siau
rumą. Reikia, kad žmogus praplėstų 
savo gyvenimo akiratį, kad jis atsi
vestų ir apsižvalgytų, į tas tolumas, 
kuriomis eina jo gyvenimo kelias. 
Mūsų laikų žmogus gyvena ne visą 
savo gyvenimą, bet tik siaurą jo iš
karpą: nuo gimimo iki mirties. Jis 
dažniausiai mano, kad čia yra ir vi
sas jo gyvenimas. Šiuo savo gyve
nimu jis domisi, jį puoselėja, jį bran
gina, o visa kita būtų lyg ne jo, lyg 
svetima. Žmogus nesugeba apžvelgti 
visos savo gyvenimo didingos pla
tumos. Iš jo akiračio iškrinta tas fak
tas, kad jis yra Dievo teisias ir kad 
jis savo gyvenimą gali dieviškai ap
vainikuoti. Modernaus žmogaus gy
venimui yra būdingas visiškas sus
mulkėjimas. Modernus žmogus rea
guoja tik Į smulkius, kasdieninius šios 
tikrovės reiškinius. Jis yra nelyginant 
miško drieželis, kuris tuoj išgirsta 
net ir mažiausią krepštelėjimą, bet i 
pistolieto šūvį visiškai nereaguoja.

Būti tikinčiam reiškia plačiai gy
venti, reiškia išeiti iš siauros uždaru
mos, reiškia gyventi ne lik siaurą že
mišką gyvenimą, bet ir visą gyveni
mą, kur lik jis bebūtų. Tikėti reiškia

' A. Maceina

DIDŽIOJI KONRADO IMPROVIZACIJA
1. Adomas Mickevičius, kaip pro- 

metejizmo poetas.

Savo ,Das Siundenbuch", kurią A. 
Soergelis pavadino gražiausia ir gi
liausia mūsų amžiaus maldaknyge, R. 
M. Rilkė yra pasakęs, kad jis skrie
ja ratu aplinkui Dievą, tarsi aplinkui 
seną seną bokštą ir vis dar nežino, 
ar jis yra sakalas; ar audra, ar didi 
giesmė:

.Ich kreise um Gott, um den
uralten Turm, 

und ich kreise jahrtausende lang: 
und ich weiss noch nichi: bin ich

ein Talke, ein Sturm
Oder ein grosser Gesang".

Tai yra nė tik asmeninis Rilkės 
pasisakymas. Šiuo posmeliu Rilkė iš
reiškia apskritai pagrindines žmogaus 
santykiuosenas su savo Kūrėju. Iš 
tikro, savo gyvenimu ir savo veikimu 
žmogus sukasi aplinkui Dievą, tarsi 
paukštis aplinkui bokštą. Jo egzisten- 
cųpie, tur būt, nėra nė vieno aki
mirksnio, kada Dievas būtų paliktas 
nuošaliai, kada jis apie Jį negalvotų, 
Jo neskelbtų arba Jam nesipriešintų 
ir Jo neneigtų. Deizmas, kuris Dievą 
apgyvendina* ten kaž kur toli anapus 
ir kuris teigia, kad Dievas neturįs 
nieko bendro, nei su žmogumi nei su 
pasauliu, yraį galimas teorijoje, bet 
ne konkrečioje žmogiškojoje egzi
stencijoje. Žmogaus egzistencija nie
kados nėra deistinė. Ji yra arba 
teistinėj vadinasi, Dievą skelbianti ir 
Jį garbinanti, arba ateistinė, vadinasi, 
Jį neigianti ir su Juo kovojanti. Ta
čiau kiekvienu atveju Dievas stovi 
žmogaus rūpesčių centre. Mūsų am
žius, kuris, rodos, yra toliausiai nuo 
Dievo, yra kuo labiausiai Juo susi

pažinti ne tik tuos daiktų atitikmenis, 
kuriuos mes savo akimis pastebime 
savo aplinkoje, bet pažinti ir tas 
tiesas ir tuos dėsnius, kurie galioja 
ne tik matematikoje ir ne tik daiktų 
pasaulyje;' Tikėti reiškia klausyti ne 
tik žemės balso, bet Dievo balso.

Tikėjimo gyvenimas dėl to yra lio— 
v imas gyventi atskirais fragmentais, 
o gyvenimas ištisai. Kas nori pilnai 
gyventi, tam nėra reikalo gyvenimo 
versmės ieškoti pas tarpininkus, bet 
tiesiog Dievuje per Pristų. Nes juk 
jis yra kūrėjas ir visokių turtų, jis yrd 
šaltinis ir visokio grožio, ir meilės, ir 
išminties, ir laimės. Dėl to jei jau 
ieškoti turto, tai ne ten, kur jo yra tik 
nuotrupos, bet kur jis yra visas, jei 
ieškoti meilės, tai ten, kur ji yra gi
lesnė už jūrų gilumas, jei ieškoti 
grožio, tai ten, kur yra visokio grožio 
pradžia jei ieškoti laimės, tai iėn, 
kur ji yra be šešėlių.

Pilnas gilios prasmės yra tas Ap. 
Povilo žodelytis „su“! Gyventi su 
Kristumi, reiškia plačiai ir pilnai gy
venti. Liturginis gyvenimas yra gyve
nimas su Kristumi. „Su juo, per jį ir 
jame“, kaip sako Mišių liturgijos žo
džiai, yra pilnas gyvenimas ir amži
na laimė.

Žmogaus kova su dievu

rūpinęs, pradedant mažamečių auklė
jimu šeimoje ir baigiant parlamento 
posėdžiais. Žmogus skrieja aplinkui 
Dievą negalėdamas nuo Jo atitrūkti 
ir Jo palikti. Jis skrieja jau tūkstan
čius metų. Jis skries dar tūkstančius 
metų, skries tol, kol bus pasaulis, nes* 
Dievas yra jo būties priežastis, kuri 
traukia savęspi padarą, kaip mag
netas kad traukia geležį.

Vis dėlto ligi pat pastarųjų laikų 
žmogus nesusivokė, , kas jis Dievo 
atžvilgiu yra. Jis vis dar nenusistatė, 
kaip jis turi santykiuoti su šituo sa
vos būties principu. Minėtame posme 
Rilkė kalba apie trejopą santykiuo- 
seną. Jis sako, kad žmogus nežino, 
ar jis yra sakalas, ar audra, ar didi 
giesmė. Taį poetiniai vaizdai. Tačiau 
juose slypi gili metafizinė prasmė. 
Jeigu juos išversime Į filosofines* są
vokas, galėsime pasakyti kad žmogus 
visą savo ilgą istoriją turi tam tikrų 
santykių su Dievu, tačiau vis dar ne
žino, ar jis Dievo ieško, vadinasi, ar 
jis yra sakalas; ar jis su Dievu kovo
ja, vadinasi, ar jis yra audra; ar jis 
Dievą garbina, vadinasi, ar jis yra 
giesmė. Dievo ieškojimas, kova su 
Dievu ir Dievo garbinimas yra ,rYs 
pagrindinės žmogaus sanfykiuosenos 
su aukščiausiuoju savos būties Prin
cipu. Šitie trys būdai išsemia žmo
gaus skriejimą aplinkui aną amžinąjį 
bokštą. Žmogus gali, kaip sakalas, 
žvalia savo akimi tyrinėti pasaulio 
daiktus, pasaulio įvykius, jo sąrangą, 
jo eigą, ieškoti prasmės, ieškoti galu
tinio pagrindo ir per jį kopti aukštyn 
ligi transcendencijos. Ar jis ją pa
sieks, tai priklausys nuo kiekvieno 
skyrium: nuo jo nusistatymo, nuo 
dorinės jo nuotaikos, galop nuo pa
ties klausimų pastatymo. Tačiau 
ieškojimas yra būdingas šitam sakalo

Būdinga yra, kad Apaštalas Povi
las krikščioniško gyvenimo esmę ma
to ne Kristaus sekime, bei gyvenime 
kartu „su" juo. „Sekimas“ taip pilnai 
neišreiškia tos realybės, kaip ją 
išreiškia gyvenimas „su“ Kristumi, 
Taip, kaip apie žmoną mes nesa
kome^ kad ji „seka“ savo vyrą,' bet 
— gyvena kartu su savo vyru, taip 
ir Bažnyčia, kuri yra Kristaus sužadė
tinė, gyvena kartu su Kristumi.

Bažnyčios gyvenįmis kartu su Kri
stumi mistinę išraišką randa šventėse. 
Šventėse Dievo ir žmonių artimumas 
susipina į vieną misteriją. Šventės 
tarsi sustabdo laiko tysą ir yra am
žinybės prošvaitės žemėje. Jos yra ir 
laikinės, t. y. vis naujai pasikarto
jančios, bet kartu ir amžinos, t. y. vis 
tos pačios. Mums šventė anaiptol nė
ra tik „nedarbo diena" arba „išeina
moji diena". Šventės mums yra pilnu
tinio gyvenimo išraiška. Per šventes 
mes labiau negu bet kada savo gy
venimą pergyvename ne fragmentais, 
ne atskiromis nuotrupomis, ne įvai
riais rūpesčiais, bet ištisai kaip daly
ką, kuris siejasi su Dievu.

Išmokti švęsti dėl to yra ne men
kesnis žmogaus gyvenimo uždavinys, 
negu išmokti dirbtu 

tipui ir šitam sakališkam žvalgymais! 
po pasaulį. Iš kitos pusės, žmogus 
gali, kaip audra, pulti ir Dievą ir Jo 
santvarką pasaulyje. Jis gali mėginti 
griauti Dievo darbus ir vietoje jų 
statyti savus arba gėrėtis šiais griu
vėsiais. Tai jau yra kova, kuri taip 
pat gali baigtis labai nevienodai. Jos 
išsisprendimas priklausys nuo tų mo
tyvų, dėl kurių ji prasidėjo, nuo kovo
tojų dvasinės sąrangos ir nuo jų per
gyvenimų gilumo. Tačiau kiekvienu 
atveju kova yra būdinga šitam audros 
tipui ir šitam audringam dūkimui gy
venimo plotuose. Galop žmogus gali, 
tarsi didi giesmė, garbinti Viešpatį, 
gėrėtis Jo-nuostabia galia ir Jo kūry
bos vaisiais. Jis visą pasaulį gali per
gyventi, kaip dieviškosios absoliu
tinės Būties atspindį ir visur matyti 
tik ką praėjusio Kūrėjo pėdsakus. Ar 
šitoks pergyvenimas nuves tokį žmo
gų ligi šventumo, vėl priklausys nuo 
jo pastangų dieviškąją galią ne tik 
regėti ir jausti, bei ją realizuoti ir sa
vo paties asmenyje. Tačiau garbini
mas yra būdingas šitam giesmės tipui 
ir šitam nusilenkimui Visagalio aki
vaizdoje. Rilkės tad vaizdai, kaip 
matome, gražiai išreiškia pagrindinių 
žmogaus santykiuosenų su Dievu 
skalę.

Palikdami tuo tarpu šalių ieškantį 
ir garbinantį žmogų, mes renkamės 
dabartinei analizei vidurinį audros 
tipą, būtent, kovojantį žmogų ir no
rime praskleisti jo dvasios kraštelį, 
pasinaudodami dailiosios literatūros 
sukurto jo vaizdu. Žmogus, skelbiąs 
Dievui* kovą, yra savotiškas titanas. 
Jis eina Į savo laimę per patį save. 
O kai Dievas arba savo paskelbta 
dorine tvarka arba objektyvinio pa
saulio sąranga pastoja jam kelią ir 
legendariniais žodžiais jį paklausia 

„quo vadis?“ — toks žmogus paskel
bia Dievui kovą. Šita kova dažniausiai 
esti išvidinė. Tai tam tikra jausmo 
įtampa. Išviršinė kova su Dievu yra 
neįmanoma, o regimų dieviškųjų in-i 
sfitucijų griovimas nevisados yra pa
togus. Todėl kova su Aukščiausiąja 
Valia paprastai telkiasi žmogaus dva
sios viduje. Kovoti pasiryžęs žmogus 
jaučia turįs galios tarti Dievui savą 
žodį,- Dažnai šitas žodis esti piktas, 
rūstus ir net užgaulus. Juo žmogus 
grąso Dievui ir tikisi Jį nuveikti. Ko
voje su Dievu žmogus pasiekia mal
dos priešginybę. Maldos žodis nori 
Dievą palenkti, kaip sakoma psal
mėje: „inclina aurem tuam“. Kovos 
žodis mėgina Dievą priversti. Ir ko
vojąs ir besimeldžiąs žmogus tiki į 
žodžio galybę. Tačiau maldos žodis 
turi visai kitokios prasmės, negu ko
vos žodis. Maldos žodis yra prašymas, 
kovos žodis yra ginklas. Maldos žmo
gus todėl yra nusižeminęs jaučiąs sa
vo ryšį su bendruomene ir objekty- 
vine pasaulio santvarka. Kovos žmo
gus yra individualistas ir išdidus. Jis 
gyvena savo vienatvėje ir savo at
siskyrime. Tačiau kaip paprastai tarp* 
priešginybių esama išvidinio pana
šumo, taip šio panašumo esama tarp 
kovos ir maldos ta. prasme, kad su 
Dievu kovojąs žmogus labai dažnai 
šitą kovą baigia malda. Žodžius, ku- 
rię buvo ginklai, jis sudeda prie 
Viešpaties kojų ir taria žodžius, kurie 
jau* yra garbinimas. Tai kovos pabai
ga. Tačiau patį kovos momentą foks 
žmogus paprastai esti demoniškas. 
Jis jaučia savo didybę, savo jėgas, 
savo jausmo galią ir todėl išskelia iš 
savęs tokių žodžių, kurie neša pačias 
giliausias jo gelmes, Kovoje su Dievu 
atsidaro žmogaus būtis, ir joje mes 
geriausiai galime paregėti, kas yra 
žmogus savyje, koki yra amžinieji jo 
troškimai ir kaip labai jis gali pa
klysti savame kelyje.

Šitokį žmogiškąjį savęs teigimą ir 
iš jo kylančią kovą su Dievu niekas 
taip įtampiai ir savo atomazga taip4 
prasmingai literatūroje neišreiškė, 
kaip Adomas Mickevičius. Nuo Ai- 
schilo „Prikaltojo Prometejaus“ eina 
ištisa eliė kūrinių, kuriems žmogaus, 
susikirtimas su Dievu davė medžiagoj 
ir motyvų. Shelley „Prometheus Un
bound", Byrono „Kainas", Goethės 
„Faustas“ gali būti pavyzdžiai šitokių 
didesnės ar mažesnės audros tipų. 
Tačiau visuose juose kova su Dievu 
yra aptemdinta įvairiaiss pašaliniais 
motyvais, kurie neatskleidžia žmogau* 
nusistatymo grynumo ir tuo būdu pa
prastai kovą paverčia silpnesniojo 
pralaimėjimu prieš stipresnį. Aischilo 
Prometėjus nori išgelbėti Dzeuso 
pasmerktą žmonių giminę, vadinasi, 
savo žygyje yra lydimas karitaiyvinio 
motyvo. Jo pasmerkimas pasidaro 
žiauraus, beatodairinio, formalaus 
Dzeuso bausmė žmonijos geradariui. 
Prometėjus kenčia ne dėl savo nusi
statymo, bet dėl žmonijos gerovės, 
Shelley Promefejus visiškai nekovojai 
jis tik kenčia ir savo kantrumu bei 
atsparumu laimi pergalę ne tik sau, 
bet ir visam kosmui. Šitoje iš tikro 
kosminėje tragedijoje prometėjiškas 
žmogus pasidaro panašus į Kristų ir 
tuo būriu pralaužia kovotojo dvasios 
sienas. Byrono Kainas yra Dievo per
sekiojamas dėl moralinės bausmės už 
žmogžudystę. Toji visareginti dieviškoji 
akis, vejanti Kainą iš vietos į vietą 
tikrumoje yra paties žmogaus sąžinė, 
kuria prabyla jo gerasis Aš, smer
kiantis jo kadaise įvykdytą nusikalti-
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mą ir reikalaujantis atgailos. Čia taip 
pat nežymu žmogaus savarankiško 
apsisprendimo už savo žygį ir užkie- 
Įėjimo savame nusistatyme. Kainas 
yra suskilęs. Ooetės Faustas yra teo
rinio žmogaus simbolis. Jis nori pa
žinti. Pažinimas yra pagrindinis jo sie
kimas. Ir dėl šito pašinimo jis susi
deda su mefistofeliu, tuo pačiu riusi- 
grįždamas nuo Dievo. Vis dėlto šitas 
nusigrįžimas čia vyksta be ypatinges
nės kovos ir be Fausto savęs teigimo. 
Faustiškas žmogus- tikrumoje yra 
veiksmo, ne kovos, žmogus.

Tuo tarpu Mickevičiaus kūryboje 
visų šitų antrinių motyvų nebėra. 
Mickevičiaus žmogus savo kovą su 
Dievu grindžia ne artimo meilės, ne 
kančios, ne kaltės, ne pažinimo moty
vais, bet savo paties galybe ir jėga. 
Mickevičiaus žmogus skelbia Dievui 
kovą todėl, kad jis jaučiasi esąs toks 
patį kaip ir Dievas. Visi anksčiau mi
nėti tipai: Aischillo, Shelley, Byrono, 
Goethės, jautėsi esą žemesni už Die
vą. Jeigu jie su Juo kovojo; tai ne 
dėl to, kad jie būtų'tikėję į savo ga
lybę, bet dėl to, kad jie' buvo vedami 
kitokių, jiems iš šalies atėjusių ir juos 
patraukusių motyvų. Jų kova buvo 
silpnesniojo kova su stipres
niuoju, todėl jau iš anksto pasmerkta 
pralaimėti. Tuo tarpu Mickevičiaus 
žmogus atsistoja priešais Dievą, kaip 
lygus priešais lygų. Mickevičiaus 
skelbiama Dievui kova nėra lydima 
pralaimėjimo nuojautos. Iš jos kyla 
iš tikro savotiška Dievui grėsmė. Ji 
pasidaro ne moralinės • rungtynės už 
ką nors, kas žmogui būtų svetima, 
bet už ką jis jaustųsi esąs pašauktas 
kovoti, bet metafizinės grumtynės už 
patį save. Individualizmas yra Micke- 
Vičiškos kovos su Dievu pagrindas ir 
Vedamasis motyvas. Ir tai nėra atsi
tiktinis dalykas. Mickevičius ir savo 
kūryba ir savo gyvenimu iš vienos 
pusės buvo individualistas, iš kitos 
— kovos žmogus. Jis išaugo ir su
brendo romantikos dvasioje, kada 
atskiro žmogaus genijus buvo ypa
tingai vertinamas. Tačiau jis išaugo 
ir tautinių kovų metu, kentėjo už savo 
tautą, buvo dėl jos ištremtas ir turė
jo mirti svetur. Todėl pasitikėjimas 
Savo galybe ligi pasiryžimo kovoti ir 
kovos vedimas, nujaučiant savo as
mens galybę, žymi Mickevičiaus gy
venimą ir jo kūrybą.

Keturi jo kūriniai yra šiuo atžvilgiu 
būdingi. „Giesmė jaunystei" stovi pir- 

u moję vietoje. Ji yra romantinio indi
vidualizmo reiškėją, kurioje autorius 
kviečia laužti tai, ko protas nepajė
gia, ir siekti ten, kur žvilgis nepasie
kia. Iš „Giesmės jaunystei" kalba jau
nuoliškas užsidegimas, 'Tačiau tasai iš- 
didus nusigrįžimas nuo griaučių tau
tos, vadinasi, nuo paprastos kasdie
ninės visuomenės, tasai noras pasi
imti jaunystės sparnus ir skristi į 
„amžinuosius skliautus”, vadinasi, už
sidaryti savoje vienatvėje, yra tarsi 
pranašas viso tolimesnio Mickevičiaus 
nusistatymo, kuris niekur nesustos ir 
nieko nenusigąs ~ net paties Dievo. 
— „Konradas Valenrodas" yra antra
sis šios rūšies kūrinys, padiktuotas 
jau etinio individualizmo. Keršto 
troškimas čia ardo bet kokius doro
vės varžtus, įsako klastą ir apgaulę, 
kad tik būtų sunaikintas pikčiausias 
Lietuvos priešas — kryžuočių orde- 
nas. Kiek „Giesmėje jaunystei” žmo
gaus individualizmas reiškiasi daugiau 
psichinių galių įtampa ir išvidiniu nu- 
sigrįžimu, anuoju „odi profanum vol- 
gus”, tiek „Konrade Valenrode” jis

išsiveržia išviršinėmis demoniškomis 
priemonėmis. Valenrodas įsibrauna 
į pačią ordeno širdį, • apgauna 
jo vyresnuvsius, sunaikina jo mili- 
tarinę galybę ir gardžiuodamasis 
savo keržto žygiais išgeria nuo
dų taurę, kai išgirsta artėjariėilus 
slaptųjų teisėjų žingsnius. Romantinis 
jaunuoliškas užsidegimas čia jau yra 
virtęs individualiniu žmogaus nusitei
kimu etikos srityje. „Konrade Valen
rode” Mckevičius žengė didelį žingsnį 
individualizmo ir kovos keliu. — „Fa- 
rys" yra tolimesnė šito paties indivi
dualistinio išsivystymo tąsa. Indivi
dualizmas čia pasidaro jau kosminis,

. B. BtNlHtEN
TEATEINIE TAVO KARALYSTE

ir kova čia yra skelbiama ne subur- 
žuazėjusiai visuomenei, ne dorinėms 
tradicijoms, bet visam išviršiniam pa
sauliui, visai gamtai. Per kovą su 
kasdienine aplinka, su žmonėmis „be 
dvasios ir širdies"; per kovą su eti
niais dėsniais, su tradiciniu garbės ir 
moralės supratimu Mickevičius savo 
„Faryj" prieina prie kovos su gamta. 
Laukinis kvaitulys, karščiu alsuojanti 
jėga, šėlsmas ir dūkimas yra šio kū
rinio žymės ir sykiu kosminio indi
vidualizmo ženklai. Žmogaus dvasios 
jėga čia yra yra tokia didelė, kad 
ji nesibijo nei uraganų šalies, nei 
plėšriųjų paukščių, kurie, kaip mirties 
pranašai, skraido aplinkui .drąsuolio 
galva. Užsėdęs savo žirgą, šitą nepa
žabotos gaivalingos jėgos simbolį, jis 
skrodžia gamtos laukines sritis ir 
laužo visas kosmines kliūtis. — Bet 

ženkime dar vieną žingsnį priekin, 
pralenkime gamtos ribas, ir jau ra
sime Dievą, o su Juo ir Mickevičiaus 
„Vėlinių” trečiosios dalies didžiąją 
Konrado improvizaciją. Nuoseklumas 
yra tiesiog nuostabus. Pradžioje skel
biama kova visuomenei, paskui doro
vei, paskui gamtai, galop pačiam 
Dievui. Didžioji Konrado improvizacija 
yra prometėjiško individualizmo iš
raiška ir sykiu vaizdas kovos su 
Aukščiausiąja Būtimi. Žmogiškąjį pa
sitikėjimą savo galybe ir nepalaužia
mą norą kovoti Mickevičius išvysto 
čia ligi aukščiausio laipsnio. Roman
tinis, etinis ir kosminis individualizmas 

čia susieina vicnybėn ir apsireiškia 
nepaprasta jausmo įtampa, nes ir ko
vos partneris yra ne paprasta griau
čių tauta, ne tradicijos, ne laukinė 
gamta, bet — pats Dievas, pati am
žinąjį Būtis. Tačiau pagrindinis šitos 
kovos motyvas ir jos akstinas pasi
lieka tas palšį būtent, žmogaus noras 
apreikšti savį nusistatymą ir įvykdyti 
savą no^-į. Kaip visur, taip ir čia 
Mickevičius gina paties žmogaus in
dividualines teises ir individualinę 
laimę. Tiesa, Konradas yra susijęs su 
savo tauta ir jo vardas „milijonas". 
Tačiau jis reikalauja iš Dievo „sielų 
valdžios", sielų kurias jis galėtų taip 
lenkti ir valdyti, kaip kad lenkia ir 
valdo giesmės žodžius. Viską jis jau 
yra apvaldęs: žvaigždes ir kometas, 
paukščius ir augmenis. Gamta jau nu
silenkė jo valiai. Farys jau perskrodė 

bevandenę, nykią, mirties šešėlių ap- 
suptą dykumą. Vienas tik žmogus su 
savo siela pasiliko neapvaldytas. To
dėl Konradas ir prašo Dievą, kad Jis 
jam duotų galios valdyti žmogaus sie
lą, kaip kad valdo savos giesmės žo
džius ir aplinkinį pasaulį. Tačiau Die
vas neišklauso šito prašymo: Dievas 
tyli Viskas anksčiau šitam individua
listiniam žmogui kalbėjo. Paprasta vi
suomenė atsakė J jo nusigrįžimą pa
juoka ir patyčia; etinių dėsnių laužy
mas sukėlė teismą ir atnešė nuodų 
taurę; laukinės gamtos palenkimas 
atsimušė į smėlio audras, į įkaitusius 
saulėje akmenis, į karštį ir į troškulį. 
Visuomenė, doravė ir gamta nepasi
liko nebylios žmogaus paskelbtai ko
vai. Visi šitie dalykai atsakė taip pat 
kova. Prieš žmogaus individualinės 
dvasios jėgą jie pastatė savo visuo
menines, dorines ir kosmines jėgai. 
Tuo tarpu vienas tik Dievas tyli. Kon
radas, kaip matysime vėliau, visokiais 
būdais mėgina Dievą prabildinti. Ta
čiau veltui. Net ir didžiausi grasini
mai suardyti Jo esmę arba bent su
griauti Jo santvarką neišvilioia iš Jo 
nė vieno žodžio. Dievas šios kovos 
metu yra „tylus, kaip peliukė“ / G. v. 
Keller/. Ir kaip tik į šitą tylą sudūžta 
Konrado galybė. Mickevičiaus žmogus 
nugalėjo viską, kas jam priešinosi. 
Vieno tik Dievo jis negalėjo nugalėti, 
nes Jis tylėjo. Jis neatsakė į žmogaus 
paskelbtą Jam kovą ir todėl pats 
žmogus sudužo savo negalioje. Žmo
gaus pakilusi ir įsisiūbavusi jėga, ne
rasdama į ką atsimušti, atsigrįžo prieš 
jį patį ir jį patį sunaikino. Vis dėlto, 
nepaisant šitokio kovos su Dievu iš- 
sisprendimo, pats kovojantis žmogus 
Mickevičiaus interpretacijoje yra la
bai nuoseklus ir labai įdomus. Didžio
joje Konrado improvizacijoje kovo- 
jančioio žmogaus problematika atsis
kleidžia giliu savo prasmingumu. 
Mickevičius virsta promtejizmo poetu 
tikriausia šio žodžio prasme. Pagrin
dęs žmogaus kovą Dievu ne ko
kiais nors pašaliniais motyvais, bet 
pačia žmogaus, galia, pačiu žmogaus 
individualizmu, jis davė šiai kovai ne
paprastai įtampingą pobūdį ir sykiu 
nuostabiai prasmingai iškėlė pralai
mėjimo problemą. Mickevičiaus žmo
gus pralaimi savo kovą ne dėl to, kad 
jis butų silpnesniš už Dievą, bet dėl 
to, kad tikrumoje jis kovoja su pačiu 
savimi. Kol žmogus kovoja su visu 
tuo, kas yra šalia jo, vistiek ar tai bū
tų visuomenė, ar dorovė, ar gamta, 
tol jis išeina laimėtojas. Tačiau kai 
tik jis žengia į kovą su Dievų, tuo 
pačiu jis pradeda naikinti bei laužyti 
save ir yra priverstas žlugti. Kova su 
Dievu Mickevičiaus interpretacijoje 
virsta žmogaus kova su savimi pa
čiu. Čia yra josios gelmės, josios 
įtampa ir jos išsisprendimo prasmė. 
Didžioji Konrado improvizacija kaip 
tik yra tokios kovos vaizdas. Todėl 
mes ją Ir renkamės, kaip pavyzdį, 
opibūdinti, aukščiau minėtam, audros 
tipo žmogui, kuris savo vėjingu nu
sistatymu puola aną seną bokštą, at
simuša į jį ir sudūžta.

2. Susilyginimas su Dievu
Trečiojoje „Vėlinių“ dalyje susirenka 

kalėjimo koridoriuje kaliniai ir klau
sosi pasakojimų apie naujus rusų 
suimtuosius patriotinius veikėjus. Kai 
kas ragina pasiieškoti linksmesnių te- 
mų arba padainuoti. Pradeda Felik- 
sas, įvairias meliodiias pamėgina Fre- 
jendas ir galop užtraukia Konradas^
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Šitos jo dainos yra tik vienas pos
mas, tačiau jo pabaiga yra būdinga. 
Ji yra tarsi tasai pagrindinis motyvas, 
kuris vėliau išsivystys ištisa impro
vizacija ir išsiskleis išstisa jausmų bei 
pergyvenimų gama. Konradas dai
nuoja:

„Numirus buvo mano daina; 
pajuto kraujų, keliasi iš naujo 
kaipo slogutis kraujo alkana

ir trokšta kraujo, trokšta kraujo, kraujo. 
Taip! Kerštas, kerštas, priešui kerštas, 
su Dievu — o tegul ir be Dievo'*)

Čia kaip tik ir pasirodo prometė
jiškai nusiteikusio žmogaus individua
lizmas ir jo užsimojimų savarankiškas 
teigimas. Jis eina prie savo tikslo „su 
Dievu, o — tegul ir be Dievo'., Die
viškasis vadovavimas ir dieviškoji pa
galba yra jam nesvarbi. Kiek ieškan
tis Dievo žmogus labai dažnai prašo 
Viešpati apsireikšti ir padėti jo neti
kėjimui, kiek garbinantis žmogus sa
vaime visas nusilenkia prieš dieviš
kąją Didybę ir į Jos rankas sudeda 
savo likimą, tiek kovojantis žmogus 
stovi vienų vienas savame kelyje, pa
siryžęs pats savo jėgomis pasiekti 
savo kelio galą ir atlikti savo užda
vinius. Jeigu Dievas sutiks eiti sykiu, 
jis pasiims Jj, tačiau ne kaip vadovą, 
tik kaip pagalbininką. Tiesa, Konrado 
atveju uždavinys atkeršytu priešui nė
ra toks jau labai didelis. Jis nesudaro 
žmogiškosios egzistencijos turinio ir 
Konrado gyvenimo neišsemia. Iš vir
šaus žiūrint, jis atvodo net kasdieni
nis. Vis dėlto jis yra reikšmingas ta 
prasme, kad jis atskleidžia mums pa
grindinį Konrado dvasios nusiteikimą 
vykdyti savo sumanymus be atodai
ros j Aukštesnę Būtį. Konradas nėra 
ateistas. Priešingai, jis yra tikįs, žmo
gus. Jis Dievą pripažįsta, nors ir sa
kosi nesąs Jo sutikęs. Tačiau jis yra 
pasiryžęs įvykdyti savo sumanymus 
ligi galo. Jis pasiryžęs palikti Dievą 
ar paskelbti Jam kovą, jeigu Jo tvar
ka ar Jo nurodymai susikirs su Kon
rado siekimais ir kliudys jiems įvykti. 
Individualizmas čia pasirodo pačioje 
pilnumoje ir paskui išsivysto, lyg ko
kia paslėpta forma, visoje improvi
zacijoje.

Čia mums tad ir kyla pagrindinis 
klausimas, kuriame glūdi prometėjiš
kai nusiteikusio žmogaus dvasios pa
grindinis bruožas: koks yra šilo indi
vidualizmo pagrindas? Kodėl Konra
das ryžtasi atlikti savo žygius ir be 
Dievo? Kaip sakėme, jis nėra ateistas 
arba netikintysis. Nuo Dievo jis nusi
grįžta ne kaip nuo kokios vaikiškos 
ar primityvios iliuzijos, bet kaip nuo 
tikrovės, kurią jis pals pripa
žįsta. Kas tad pažadina tokį nusi- 
grižimą? Atsakymą mums duos Kon
rado individuolizmo sklaida.

Konradas nusigrįžta -ne tik nuo Die
vo, bet jis nusigrįžta — ir tai visų 
pirma — ir nuo žmonių. Jo improvi
zacija yra daina. Tačiau jis dainuoia 
tiktai pats sau:

„Vienatvė. Kam man žmonės. Lyg 
jiems aš dainuoju . . .

Tas nelaimingas, kurs žmonėms 
dainuoja.

Kalba balsui meluoja, balsas.min
tis lenkia,

mintis iš sielos skrenda, bet žo
džiuose lūžta.

«) Ištraukų vertimas yra paimtas iš 
M. Biržiškos „Iš Adomo Mickevičiaus 
raštų', Kaunas... m. ' ■'

■.■■--

UNITU KOVOS IR
Neseniai laikraščiai paskelbė, kad 

Rytų apeigų ukrainiečiai katalikai at
simetė nuo Romos ir, sveikindami 
Staliną, perėjo į provoslayus, kuriems 
vadovauja Maskvos patriardas Alek- 
sis. Ta proga prancūzų katalikų dien
raštis „La Croix' (Kryžius) duoda 
trumpą unitų bažnyčios istoriją ir nu 
rodo aplinkybes, kuriose tariamas s 
atkritimas yra įvykęs. Čia pasinaudo
jame „La Croix" straipsniu ir neduo
dame jo svarbiausias ištraukas:

Ukrainiečių ir Gudų . Rytų apeigų 
katalikus vadina unitais — nuo uni
jos akto, padaryto 1596 melais Lie
tuvos Brastoje. Tuo aktu Rytų apeigų 
vyskupai Lietuvos — Lenkuos valsty
bės ribose atnaujino uniją, kurią buvo 
paskelbęs Florencijos susirinkimas 
1437 m., išėjo iš Maskvos patriarcho 
valdžios, tuo nutraukdami ryšius su 
pravoslavais. (Pirmasis unijos minties 
kėlėjas buvo Vytautas Didysis.) Nors 
šie pastarieji, ypač per kariškas ka
zokų didesnes ir mažesnes ekspedi
cijas, persekiojo ukrainiečius unitus, 
tačiau šie kantriai pakėlė bandymus 
ir susilaukė net kankinių, kaip šv. 
Juozapatas Koncevičius, nužudytas 
1625 m. Polocke. Geriausias laikais, 
kada Lenkijos-Lietuvos valstybė pa
jėgė viduje palaikyti tvarką ir at
sispirti augančioms Maskvos preten
zijoms, unitų" bažnyčia yra ‘irėjusi 
apie 12—13 milijonų tikinčiųjų.

Tačiau su Lenkijos-Lietuvos pada
linimu unitams prasidėjo ypač liūdnos 
dienos.. Tiesa, tose Ukrainos srityse, 
kurios atiteko Austro - Vengrijai, unitų 
bažnyčia naudojosi visomis laisvėmis, 
kokiomis naudojosi Romos katalikai. 
Visai kitokia unitų būklė buvo žemėse, 
atitekusiose Rusijai. Kotryna 11 pa
naikino vyskupijas, puolė persekioti 
unitų žymiausią ordiną Bazilijonus (jų 
didelis centras tarp kitų yra buvęs 
Vilniuje) ir ėmė net žudyti tikinčiuo
sius. To išdava buvo ta, kad kovose 
už tikėjimą mirė apie 200.000 unitų, o 
apie 7—8 milijonus ukrainiečių ir gudų 
pasidavė provoslavų schizmai. Perse
kiojimus tęsė caras Nikalojus L 1836 
m. jis pasiekė to, kad trys unitų vys
kupai su 1327 kunigSis pakrypo į pro- 
voslaviją. Tačiau išlikusi unitų liaudis, 
dvasininkijos nepasekė. Ji sutiko kęs
ti žiaurius policinius persekiojimus: 
plakimus, kalėjimus, ištrėmimus į Si
birą. Šitoj nelygioj kovoj nemaža pa-

Zodžiai sugeria mintį ir ant' minties 
virpa

lyg žemė ant prarytos, nematomos 
upės.

2eme: virpant, argi suseks žmonės 
nematomą srovę, jos gelmę, jos 

tėkmę'/153 p.

Žmonės gali suvokti fikįpi žodžius, 
vadinasi, tildai aną palūžusią, neaiš
kią minties formą. Tuo tarpu pati 
mintis savyje žmonėms yra neprieina
ma. Jie neįstengia susekti jos tėkmės 
ir gelmių, kaip požeminės upės, ku
rią jie jaučia, bei kurios nemato. To
dėl Konradas ir nedainuoja žmonėms. 
Žmonėms dainuoti reikštų sukasdie- 
ninti savo mintį, iškelti ją iš anų tam- 

• šių požemių ir įdėti į meluojančius - .■> 
žodžius. Tai būtų neištikimybė sau Šitoms įo dainoms pritaria .amžių

dėjo Romos apeigų dvasininkija. Nors 
policija buvo griežtai uždraudusi ka
talikų kunigams unitus krikštyti ir 
klausyti ižpažinčių, katalikų dvasinin
kija tas pareigas atlikdavo slapta su 
ištrėmimo rizika. Ne vienas ir se
nesniosios kartos lietuvis kunigas tuos 
rizikingus patarnavimus gudams uni
tams yra suteikęs.

Rusų persekiojimai baigėsi su 1905 
m. revoliucija. Po Pirmojo pasaulinio 
karo žymios gudų ir ukrainiečių unitų 
gyvenamos sritys atiteko Lenkijai. 
Nors teoriškai unitų tikėjimo ižpaži- 
nimo laisvė buvo pripažįstama, tačiau 
praktiškai Lenkijos vyriausybė į uni
tus žiūrėjo nepalankiai, nes jai rodėsi, 
kad unitų bažnyčia buvo linkusi pa
laikyti ukrainiečių separatizmą. Gin
damas unitų bažnyčios teises, Sv. Sos
tas iš. Lenkijos vyriausybės išsiderėjo 
konkordate, kad ukrainiečiai unitai 
turės savo arkivyskupą-metrapolitą 
Lvove. Tuo Rytų apeigų metropolitu 
buvo paskirtas grafas Šeptickis, mi
ręs prieš porą metų.

Prisijungę Vakarų Gudiją, vakarų 
Ukrainą ir Karpatų Ukrainą prie So
vietų Sąjungos, komunistų politikai 
panoro sunaikinti katalikybės įtaką. 
Tuo reikalu jie pradėjo pulti unitų 
dvasininkiją ir tikinčiuosius.'Jie buvo 

-apšaukti fašistiniais gaivalais ir fa
šistų šalininkais. Drauge prasidėjo 
žmonių kalinimas ir trėmimas į Sibirą. 
Tokiu būdu Lvovo metrapolitas Spilyj 
ir Stanislavovo vyskupas Chomyšinas 
mirė Kijevo kalėjimuose.

Paminėdamas Lietuvos Brastos uni
jos aktą 350 m. sukakties proga, po
piežius Pijus XII specialia enciklika 
mėgino atkreipti tikinčiųjų dėmesį į 
unitų bažnyčios vargus ir jos dabar
tinę būklę. Tačiau tuo sovietų poli
tikuose tolerancijos unitams nesuža
dino. Priešingai, puolimai lyg susti
prėjo, nes komunistų valdžios inten
cijoms pritarė Maskvos patriarchas 
Aleksis. Jis neseniai į unitus paskelbė 
laišką, kuriame apkaltino Romą ir 
metropolitą Sepficki, kaip nacizmo 
šalininkus, ir kvietė unitus grįžti į 
pravoslaviją. Tas kvietimas į schizmą 
šitaip baigiamas:

„Nukreipkite savo širdis nuo Vati
kano ir pakreipkite jas į mūsų Mo
tiną pravoslavų Bažnyčią, kuri išskė
tusi rankas laukia, kad mes, Didžio
sios Rusijos ir Galicijos Rusijos vai- 

pačiam. Todėl ir yra .tas nelaimingas, 
kurs žmonėms dainuoja', nes jis su 
sikerta su savo dvasios reikalavimais. 
Konradas nenori būti toks nelai
mingas, nenori laužyti ištikimybės sau 
pačiam, todėl žmonėms nedainuoja 
ir nuo jų nusigrįžta. Konrado giesmė 
kyla iš jo paties: iš jo jausmo ga
lybės, kurios žmonės nemato. Tai yra 
jo asmeninis, kitų nepatiriamas ir 
kitiems neprieinamas šaltinis. Todėl 
šita giemė ir yra skiriama ne ki
tiems, bet jam pačiam:

.Vienas iedainuoju... girdžiu tik 
savo dainas:

ilgos, pratisos jos lyg vėjo pūti
mas' (155). •»

VARGAI
kai, tikrai pasijustume broliai Kristuje 
ir kad Pravoslavų Bažnyčios- viduje 
žengtume į amžinąjį išganymą.

Sulaužykite, sunaikinkite ryšius, ku
rie jus jungia su Vatikanu. Savo įpra
stiniais metodais jis nuvedė jus į 
tamsybes ir dvasinius griuvėsius, šiuo 
momentu Vatikanas norėtų, kad jūs 
atgręžtumėte nugarą visam pasauliui 
ir šitaip sukurstytų jas prieš tuos, ku
rie myli taiką . . .'

Kaip neseniai Sovietų žinių agen
tūra Tass, pranešė, unitų sinodas nu
taręs atsimesti nuo Romos Bažnyčios 
ir pasiduoti Maskvos pravoslavų pa-. 
triarcho jurisdikcijai. Tačiau. „La 
Croix' žiniomis, tas sinodas toli gražu 
nereiškia ukrainiečių unitų daugumos 
nuomonės, lies iš 2.700 kunigų lig šiol - 
tik 12 tebuvo perėję 'j pravoslavų 
schizmą. Bet įas sinodo nutarimas 
gali turėti liūdnų padarinių. nes,.bū- 
siančios pavartotos senosios priemo
nės: jei tik viena šeima parapijoj pe
reis į pravoslaviją, tuo pačiu švento
vės ir bažnyčios turtai atiteks rene
gatams. ■

„La Croix' savo straipsnį baigia ši
tokiomis mintimis: „Kokia bus šitos 
Bažnyčios atsparumo jėga? Dievas 
duoda malonių kankiniams: Kristus 
budi ties savo kaimene; praeitis yra 
ateities garantas. Bet, žmogiškai kal
bant, kova bus kieta, nes priešinin
kas turi nemenką svorį ir yra gerai 
įgudęs tos rūšies operacijose. Socia
liniu atžvilgiu unitams, gal būt, stin
ga vadovaujančio sluogsnio, nes dėl 
įvairių įtakų jis yra perėjęs arba į lo
tynų apeigas, arba į pravoslaviją. 
Religiniu atžvilgiu pažymėtina tai, 
kad 96% dvasininkijos yra vedę pa
gal Rytų tradiciją, Romos pripažintą. 
Tačiau jų tarpe yra branduolys pasi
ryžusių apaštalų, kurie spiečiasi ap
link tėvus bazilijonus ir tėvus re- 
dempforistus.

Be abejo, gausūs ukrainiečių kata
likai, išsimėtę Kanadoj ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse (daugiau kaip 
trys milijonai su trimis vyskupais), 
nepaliks savo brolių-arti 4 milijonų 
persekiojamų dėl tikėjimo, jiem atsi
dūrus pavojuje.

O mes visi siusime simpatijos min
tį ir karšią maldą už didvyrišką ukrai
niečių Bažnyčią, katalikybės avan
gardą slavų pasauly*.

amžiai'. Kiekvienas jų garsas .skam
ba ir dega', pripildydamas Konradą 
nepaprastos jėgos. Bedainuodamas 
Konradas pajunta savyje kūrėjo ga
lią. Jis jaučia esąs šitos giesmės 
milžinas, galįs valdyti visą gamtinį 
pasaulį:.

/.Až milžinas, iškeliu rankas, 
iškeliu padangėn, ant žvaigždžių 

jas dedu...
Suku žvaigždes aš savo dvasia, 
garsų garsai teka: garsų milijono 
kiekvieną pats pasigaminęs, pats 

jį tepažįstu; < 
sutariu, skirstau ir jungiu, 
vaivorykštę pinu, akordus, posmus 
skambesiu papilu ir žaibų

į- įuostoms' (155). «.
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Vienam labai apsišaukusiam vai
kiui aš čia norėčiau žodį pasakyti; 
kai kuriuose sluogsniuose, kurie da- 
lykus ima labai rimtai, jis turi blogą 
vardą. Tačiau man atrodo, kad tokį 
blogą vardą jis susidarė dėl to, kad 
jį sumaišė su kai kuriais jo pusbro
liais, kurie išeina iš ribų; jis turi to
kių pusbrolių; jie vadinasi: išdaigos, 
pokštai, satyra ir kitaip. Let. blogiau
sią markę visoje toje svainių ir pus
brolių kompanijoje turi pliauškalai; 
bet jie iš viso su juo, t. y su humoru 
beturi kraujo giminystės: jie yra su 
juo tik truputį „suženyti.*

Breviorius - yra labai rimta ir iš
kilminga knyga; ne tik pažiūrėti, bet 
dar labiau savo vidumi. Bet Jeigu ku
nigas kokį pirmadienį* kai atsitikti
nai nėra kokio šventojo, kalba lau- 

s dės, ar jis truputį neišsiblaško, kai 
himne perskaito šitokią strofą:

Laeti bibamus' sobriam 
i Profusionem spiritus.

Kaip tai būtų galima išversti? Pvz: 
»,Su džiaugsmu gerkime blaivią dva- 
šios srovę* Bet dar puikiau šis dvi- 
ėilis skamba benediktinų brevioriuje, 
kuris yra senesnis oficialųjų Bažny
čios maldų pavidalas.

Laeti bibamus sobriatn 
Ebrietatem spiritus.

Lietuviškai tai būtų: ,;Su džiaugs
mu gerkime blaivų dvasios svaigulį.' 
Tai yra puikus dvieilis. Ar neskamba 
jame ne visai tyliai, iš gana toli, bet 
aiškiai puikus humoras ir net juo- 
.kinga ironija? Ar neskamba šiame 
lotyniškame dvieilyje, nors prilaiko
mas ir pakilnintas, tylus juokas iš 
to komiško nesusipratimo Sekminių 
rytą, kurio dėka apaštalų svaigulys 
ir džiaugsmas, šventosios Dvasios įs
paustas jų veiduose ir laikysenoje, 

.buvo, palaikytas visai paprastu dži
augsmu, atsiradusiu nuo saldaus vy
no? O tie nesusipratimai; -„Taigi, su 
džiaugsmu gerkime blaivų dvasios 
svaigulį." Mes negalime juo per daug 
apsvaigti. Toks mielas yra šis sąry
šis ir šis švelnus pasijuokimas, ta
čiau toks nuostabus ir toks paradok- 
alus jis yra viduryje maldos, vidu
ryje Benediktinų brevioriaus; ir mes 
iš tiesų turime apgailestauti, kad Ro
mėniškasis breviorius truputį dėl to 
pasipiktino ir pamanė, kad šį juokelį 
reikią sušvelninti: „ebrietatem*. (svai- 
gulį-girtumą) • pakeičiant „profusio
nem* Jsrove), tuo nesunaikinant šio 
posmo puikumo.

Kaip tu, išdykėli, patekai į iškil- 
» mingas choro maldas? Kaip gali šis 

pasijuokimas pritapti prie neumų ir 
prakilnios' choralo dvasios? Kas čia 
tave iš viso pašąukė? Ar tu ėsi ver
tas čia dalyvauti? Ar tavo tėviškė ir 

'tau atitinkama vieta nėra visai ki
tur? Gal būt, mes tave, įsileistame į 

rekreacijos salę, na, gal dar į kapi
tulos salę. Argi tavo vieta nėra ana
pus maldos ir anapus pamaldų, ana
pus bažnyčios slenksčio, anapus 
krikščionybės ir net anapus religi
jos? Ar tu, vaiki humorai, tu išdy
kėli, nesi perdaug pasauliškas įsibro
vėlis i mistinę didžios katedros tam
są, kai ten himnai ir psalmės dreba 
iš Dievo artumo?

Tiesa, senos legendos autorius 
mums pasakoja, kad pirmieji mažieji 
broliai, atvykę į Angliją, savo var
gingame mažo vienuolyno dvare dėl 
per didelio džiaugsmo vos galėjo kal
bėti psalmes, nes juos vis ėmė juo
kas. Bet juk tai buvo tik vaikai, ku
rie vienuolius vaidino, bet jokie tikri 
vienuoliai; tik Bažnyčia juos tokius 
palengva tedarė. Ir tas turėjo tiesą, 
kuris kartą taip rašė: „Bažnyčia pa
reikalavo iš Pranciškaus Asyžiečio ir 
jo brolių, kurie iš tikrųjų norėjo būti 
tik vaikais, kad jie taptų tikrais ir 
gerais vienuoliais. Pranciškus užspau
dė savyje ašarą, kaip įkrėsti gavęs 
vaikas, nurijo savo vaikišką norą ir 
buvo klushus. Nuo to laiko kiekvie
nas pranciškonas, nors pažiūrėti yra 
didelis ir šaunus žmogus, bet viduje, 
kurio niekas nemato, yra švelnus kū
dikis arba bent tylus vaikas.'

Bet tu, išdykėli humore, argi nesi 
iš šios blogosios žemės? Ar tu nesi 
greičiau iš smuklių, kinų ir komedi
jų? Ką tu užmiršai šventoje himno 
aplinkoje, kurį gieda vienuoliai ap
sirengę kvalduotomis iškilmingomis 
kamšomis ir kuris savo mistiška ir 
gilia mintimi kelia mūsų širdis prie 
Amžinojo? Kaip tu čia įėjai, betu
rėdamas jokio vestuvių rūbo?

O tačiau-būk pagirtas tu, senasai 
himno autoriau, kaip tik už šį dvi
eilį! Lai būna padėka jums, senieji 
vienuoliai, kad jūs neleidote žino
vams jo pagerinti, kurie išprašė hu
morą iš šventyklos.

Ką tad humoras turi palikęs šven
tumo aplinkoje, krikščionybėje ir re
ligijoje?

Labai daugi Jis ten yra praradęs 
savo vietą ir savo tėvynę. Dejai Ir 
nuo to laiko, kai jis buvo iš savo 
šventos tėvynės išvytas, jis klaidžio
jo aplinkui, niekur neturėdamas ra
mybės, prisiglaudžia čia prie vieno, 
čia prie kito, nes jam šiame šaltame 
pasaulyje suteikia vienai nakčiai 
užeigą ir šiltą kampelį prie krosnies. 
Ir ar galime mes jam labai palaikyti 
už bloga, jei kartais jis patenka ir 
į blogus namus arba tarp galvažu
džių! Nes mes jį esame išviję iš jo 
tėvo namų! Dabar kartais jis daro 
įspūdį, kad jis yra visai žemos kil
mės, bet jis negali visiškai išsižadėti, 
kad jis yra aukštos kilmės ir yrą ma
tęs geresnių dienų; ir laikykime tai 
jam už gerą, kad jame yra ' paste
bimas pasiilgimas savo tėvo namų. 

. Taip jau yra: humoras galų gale 
paeina iš tikėjimo, iš Dievosūnystės, 

~iš Dievo, ir savo tikra ir pilna apim
timi jis yra galimas tik Šventam žmo
gui. Kartais kai kas tai atranda, pvz., 
anglų rašytojas Chestertonas, kurį, 
deja, mes ne taip rimtai imame, kaip 
kad rimtai reikėtų jį imti. Jis kartą 
drąsiai ir su pasitikėjimu paskelbė 
pažiūrą ir ją beveik padarė savo gy
venimo šūkiu: „Dievas nori, kad žmo
gus turėtų juoko!* O mes visi kiti 
manome, jog Dievas nori, kad mes 
visade vaikščiotume iškilmingais vei
dais, maišais apsivilkę ir pelenais pa- 
sibarstę galvas darytume atgailą, o 
juokas tai yra ne kas kita, kaip vel
nio monas.

Iš tikro galėtų taip atsitikti, kaip 
Pfliegleris savo sraipsnyje „Nenustok 
humoro' knygoje (Der lebendige 
Christ an der wirklichen Welt — 
suansbraėh) vaizduoja: „vaizduokimės 
sau: vyksta posėdis, kuris yra su
šauktas tam tikslui, kad išaiškintų, 
kodėl krikščionybė daro tokią mažą 
pažangą pasaulio sukrikščioninime ... 
— Posėdyje buvo iškelta visa eilė 
organizacinių spragų, ir padaryta vi
sa eilė nutarimų, pvz., reikia geriau 
paruošti įgaliotinius, reikia ruošti 
kursus, reikia pritraukti geriausius 
kalbėtojus. Reikia gerai pažinti klai
dingas pažiūras ir jas žmonėms žo
džiu čia pat aiškiai atremti. Ir pabai
goje visi sėdėjo su įkaitusioms gal
voms, bet įsitikinę, kad yra priartėję 
prie klausimo sprendimo, kaip papra
šo balso vienas iš paprastų suvažia
vimo dalyvių, kuris iki šiol tik klau
sėsi ir jokiu klausimu nepareiškė sa
vo nuomonės. Ir, įsivaizduokite, ką 
jis pasakė: vieno mums trūksta, ir 
tai labai svarbaus dalyko, ir tai yra 
svarbioji priežastis, kodėl mes taip 
pamaži žengiame pirmyn. Mūsų žmo
nėms trūksta humoro.. — Ar būtų 
jis radęs pritarimo? Ar nebūtų pir
mininkas, jei jis turėtų truputį hu
moro, kaip nors juoku tai nuleidęs, 
o jei jis jo neturėtų — būtų uždrau
dęs iš rimtų dalykų krėsti juokus? 
Bet galų gale ar neturėtų tiesos tas 
atsitiktenis suvažiavimo dalyvis?

Ar mes nesame truputį pasidavę 
prietarams, kad humoras tinka tik 
kaukių baliui ir kitoms panašioms 
tik grynai žemiškoms pramogoms, 
bet, gink Dieve, ne krikščionybės ir 
religijos sričiai? Kai eina kalba apie 
religiją, tai mes turime atsisėsti rim
tai ir griežtai, kaip puritonai ir stabai. 
Ir . . . ir . . . deja, aš turiu pripažin
ti, kad tie prietarai yra kartais, ir ne 
tik kartais, pridengtai ir viešai pas
kelbiami ir iš sakyklų; mažų, mažiau
sia mes gauname įspūdį, kad mes tu
rėtume kiek galėdami nusikratyti hu
moru, norėdami tapti gerais krikščio
nimis, kai pamokslininkas - su iškil
mingu ir aukštu tonu persistengia ir 
kai jis, — atleiakile už išsireiškimu

— nepanori pažiūrėti savo klausyto
jams į atviras burnas.* _

Ne visada taip buvo Bažnyčioje. 
Reikia tik atsiminti, kas per humoras 
žiūri į mus iš senų romaniškų bažny
čių groteskų (O juk jos buvo iš ti
krųjų iškilmingi pastatai), iš gotinių 
chimerų vandeniui nuleisti. Aš be
veik norėčiau pasakyti, kad tai yra 
grubus humoras, kuris siaučia Frei- 
burgo katedroje. Anais laikais buvo 
taip pat paprotys Velykų rytą iš sa
kyklos tikinčiuosius velykiškai nu
teikti su velykiniu sąmojingu apsa
kymėliu. Iš čia net yra gavęs savo 
vardą, paskvilis, tas dabar jau iškry
pęs humoro pusbrolis. Apie kitus 
stipresnius humoro išsiveržimus, to
kius, pvz., kaip beždžiones Freiburge 
ir Strasburge, galime jau ir nekal
bėti.

Manau, kad sutiksite su manimi, 
jog mes truputį privengiame sekma
dienio pamokslo dėl to, kad jis yra 
toks nuobodus, ir mes jokiu būdu 
negalime suprasti, kaip penkioliktam 
šimtmedy minios žmonių taip plauk
davo klausytis pamokslų tokio Ber
nardino ar Jono iš Capestrano, kad 
visos katedros būdavo per mažos ir 
pamokslus tekdavo šak^di aikštėse. 
Jokia tautos šventė šiandien neturi 
didesnio pasisekimo. Ir ko žmonės 
čia taip traukė? Dėl to, kad pamoks
lininkai buvo šventieji? Taip, ir dėl 
to. Bet jei kas šiandien iškasa tuos 
senus pamokslų užrašus ir perskaito, 
tai dar iš parašyto žodžio iš visų 
kampų ir galų yra Juntamas mielas 
humoras. O kaip jis tutėjo būti jun
tamas iš pasakyto žodžio? Jeigu ke
turioliktojo šimtmečio keliaujantieji 
pranciškonų pamokslininkai šiandien 
sugrįžtų ir šiandien taip sakytu pa
mokslus, kaip jie juos sakė tada, — 
o, tai mes jais skaudžiai įsižeistume 
ir pasipiktintume ir apskųstame juos 
vyskupui ar popiežiui dėl to, kad jie 
iš sakyklos piktina žmones. Vargšas 
šv. Bernardinas! O gal kaip tik ne? 
O gal būt jie mus taip patrauktų ir 
sužavėtų ir atidarytų mums duris į 
platesnę, gražesnę ir visiškai nenuo
bodžią krikščionybę.

Vargiai, ar kas krikščionybei dau
giau pakenkė, kaip šis netekimas 
humoro. Ar tai nėra kaip tik tai, ką 
Nietschė, kuriame mes esame pratę 
matyti tikrą burtininką, prikiša krik
ščionybei: „Labiau išganyti man tu* 
retų krikščionys atrodyti ir geresnių 
dainų padainuoti, kad aš jų Išganyto
ją tikėčiaul* Taip atsitinka, kad tie 
žmonės, kurie atkrinta nuo Bažny
čios, ją atmeta dėl to, kad ji jiems 
atrodo kaip didysis visokio džiaugs
mo priešas: „Bažnyčia yra aptrauku
si pilku tinklu visokį šio pasaulio 
džiaugsmą ir grožį!* Yra didelis var- 

, gas, kad yra dar tokių’ krikščionių, 
kurie įsivaizduoja, jog būti krikščio
niu reiškia visą -dieną žiūrėti, kad 
nepadarytum kokios nuodėmės ir
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kad neperžengtum jokio dešimties 
Dievo, penkių Bažnyčios ir dar kito
kių Įsakymų, kurių kilmė ne visada 
yra tokią aiški, ir kad dėl to galų 
gale^ negriebtų tavęs velnias; kąd. 
krikščionis yra žmogus, kuris turi 
visada tik melstis ir pasninkauti, 
visada mąstyti tik apie mirtį ir Pas
kutinį Teismą ir kad jau bus nuodė
mė, jei jis kada pilna burna nusi
juoktų arba panorėtų truputį kokių 
niekelių išdarinėti; nes juk yra kai 
kur parašyta, kad už kiekvieną ne
naudingą žodį reikės duoti apyskaitą 
(bet čia pat galima pastebėti, kad 
kartais visiškai nėra nenaudinga, 6 
priešingai, yra aukštos rūšies artimo 
meilės darbas truputį niekelių išdari
nėti ir kad tai ynyreretai naudingiau 
negu koks iškilmingas žestas ar kie
ta kaip lazda konferencija); krikščio
nis tai esąs toks žmogus, kuris netu
ri jokiai minutei užmiršti, kad jis vir
šum savęs turi neapsakomai griežtą 
Dievą žodžiu sakant, labai rafinuotą 
slaptą detektyvą, kuris tiesiog su 
piktu džiaugmu klausosi slapčiausių 
mūsų minčių ir jau trina iš džiaugs
mo rankas, sakydamas: palauk, drau
ge, tu man dar kartą pakliūsi!

Mums tai yra aišku, kad šitoks 
vaizdas tai yra varginga krikščiony
bės parodija. Jei krikščionybėj nebū
tų nieko kito, kaip amžinas giedoji
mas Miserere ir De profundis, amži
nas drebėjimas dėl Paskutinio Teismo 
ir galimo pasmerkimo, jeigu Kristaus 
mokslas iš tikro nebūtų nieko dau
giau, kaip rinkinys pragaro pamokslų, 
pasninkų, įstatymų, piktų nuodėm
klausių, nuobodžių maldaknygių, iš 
kurių kyla prosenelių maldų kvapas, 
kai vos tik jas atverti, bet tada-labai 
atsiprašau, — bet aš norėčiau iš ti
krųjų sužinoti, kodėl apaštalai Išga
nytojo žinią pavadino Evangelija, 
kada tai reiškia pagal visus graikiš
kus leksikonus, kuriuos tik aš iš
verčiau — linksmoji naujiena? kur 
yra tada dingę iš visų tų sąžinės vei
drodžių ir nuodėmių registrų iš pra
garo pamokslų ir tų kaip lazda kietų 
prakalbų šis tas linksmo ir džiugaus, 
šis tas, kas sušildo širdį ir žmogų 
patraukia bei uždega?

Turime tačiau pripažinti, kad tokių 
krikščionių ir tokių keistų šventų
jų yra buvę, kurie taip mąstė, taip 
kalbėjo ir taip gyveno, lyg kad visa 
krikščionybė būtų niekas kitas, kaip 
laidotuvių biuras ir laidotuvių proce
sija; lyg kad pasaulis ir saulės švie
sa, ir pašliūžos, ir glečerio virvė, ir 
kalnų viršūnė būtų ne kas kita, kaip 
velnio išradimas. Tur būt, turėtų to
kių žmonių būti, — ir mes neturėtu
me stebėtis, jeigu koks pakrikštytas 
ir tokių pažiūrų žmogus nuoširdžiau- 
jiai šitaip galėtų Dievui melstis: „A, 
mielasis Dieve, aš negaliu iš tikrųjų 
Tau dėkoti už tai. kad Tu mane krik
ščionį padarei; iš tikrųjų aš būčiau 

. turėjęs daug gražesnį ir patogesnį 
gyvenimą, jei aš iš Tavo rankų bū
čiau išėjęs kaip koks turkas ar ho- 
tentotas!“ Kokių keistų žmonių tad 
esama! Bet ar nuostabu, kad mūsų 
krikščionys tiek maža žino, ką jie 
jTa gavę iš krikšto ir tikėjimo, ir kad 
jie mano, jog krikščionybė yra mie
gamojo vagono kompanija. Ir geriau 
nebus, kol vyraus nuomonė, kad no
rint būti geru krikščioniu reikia tik 
vaikystėje katekizmą išmokti, sekma
dieniais Mišių ateiti, penktadienį mė
sos nevalgyti ir apie Velykas savo 
nuodėmes prie kokios „gėdingos' 
klausyklos iššnabždėti. Geram krik
ščioniui reikia dar daug ko daugiau.

aš Mata h ■ _ _
L AUGUSTAITYTĖ-VAICIUNIENĖ

• Aš mafau pro savo žemą langeliūkštį
‘ Ant kalnų valdovų sfiklines pilis. —

Kaip duktė karaliaus, uždaryta bokšte, 
Žvalgos į sugriautas žydinčias šalis.

Kuriomis nuėjo aistros, kaip ciklonai — 
Laisvos nepajungtos užmačios garbės. 
Kur sugulę tylūs miniu milijonai . . .
O jie žemės lūpoms ilgai dar kalbės. -

Ji mielai išpirktų tą kraujuotą žemę,
Ji įžiebtų šviesą mūs namų languos: 
Linažiedės akys ašaroms aptemę — 
Jai tik viens beliko rubinas plaukuos.

Ji iš bokšto mato, kaip pasaulis trokšta.
Dar kalnai sutemę ryto nedalios.
Ilgis uždaryta ji stikliniam bokšte —
Tas stiklinis bokštas — ir tas pats ne jos.

Lietuvos arimų mes, maži grumsteliai, 
Argi virsim dulkėm žemės svetimos!
Ar nišneš mus audros į plačiausią keliąl , 
Ar nepamatysim žemės mylimos.

Aš matau pro savo urvo žemą langą, 
Kaip Velykų rytą šviečiasi kalnai.
Kaip žvaigždžių sidabras apie bokštą žvanga —■ 
Ir su pirmu vėju išlekiu ienai.

„LINKSMA DIENA
MUMS PRAŠVITO!"

Kaip gėlės*) linksta vis į šviesą, į 
saulę, taip mūsų širdys į džiaugsmą, 
linksmybę. Džiaugtis, džiaugtis be 
galo, be krdšto — tai nuolatinis jų 
noras, nesiliaująs troškimas. Ir šven
toji mūsų religija jam anaiptol ne- 
priešinga. Atvirkščiai. Ji jį palaiko ir 
net skatina, teikdama gausios medžia
gos. Bet medžiagos ne bet kokios, ne 
apgaulingos, o tikros. Štai ir ši visa 
savaitė-eina josios.šūkiu: — Linksma 
diena mums prašvito ... kėlės Kri
stus, mirtis krito, aleliuja! — Ir su
vis teisingas šisai džiaugsmas.

1. Visų pirma Jėzus tuo galingai 
įrodė, kad jo mokslas tikras. Trūkti, 
tiesa, čia netrūko ir kitų įrodymų. 
Jų pilniausiai pakako kiekvienam iš 
anksto priešingai nenusistačiusiam. 
Ne veltui pats Jėzus balbėjo savo 
priešams: — Darbai, kuriuos aš da
rau, liudija apie mane ... Jei aš ne
darau savo Tėvo darbų netikėkite 
man. Bet, jei aš darau, ir jei nenorite 
man tikėti, tai tikėkite darbams —

♦) Mintys Velykų savaitei.- 

(Jon. 5, 36; 10, 37 ir k.). Gi savo 
gyvenimo pabaigoje pareiškė jis apie 
nenorėjusius ji įtikėti: — Jei aš' ne
būčiau tarp jų daręs darbų, kurių nie
kas kitas nėra daręs, jie neturėtų 
nuodėmės — (Jon. 15, 24). Tačiau pa
našių darbų, nors ir ne taip daug, 
buvo darę ir pranašai, kaip, pvz., Eli
jas, Eliziejus ir kt... Gi prisikėlimas 
iš numirusių yra vienintelis, kurio 
niekas nei prieš tai, nei po to ne
buvo atlikęs. Jis tad galingiausias Jė
zaus darbas. Ir įvykdytas jis kaip tik 
jojo mokslui patvirtinti. Pats Jėzus 
buvo tai ne kartą pažymėjęs. Pvz. 
kai sykį farizejai, nesitenkindami 
tuo, kad matė įvairiausių jo stebuklų, 
reikalavo ypatingo ženklo (stebūklo) 
iš dangaus (atsieit, su gamtos jėgo
mis), dėdamiesi tuomet įtikėsią, Jė
zus, geriausiai žinodamas jųjų mintis, 
atsisakė duoti tąjį ženklą. Tačiau pa
reiškė jis jiems vis tik nepaliksiąs 
juos be ypatingo ir net dar ypatin
gesnio ženklo, nes padarysiąs tai, ko 
nė vienas pranašas nebuvo padaręs 
— atsfkelsiąs iš numirusių. Jis, bū
tent, tarė tuomet: — Pikta ir sveti

maujanti karta reikalauja ženklo, ir 
jai nebus duota kito ženklo, kaip tik 
pranašo Jonos. Nes kaip Joną buvo 
tris dienas ir tris naktis bangžuvės.vi
duriuose, taip Žmogaus Sūnus bus 
tris dienas ir tris naktis žemės širdy
je — (Mt. 12, “39—40). Ir farizejai tei
singai suprato šiuos Jėzaus žodžius. 
Po Jėzaus mirties jie keipėsi į Pilotą, 
sakydami: — Valdove, mes atsiminė
me, kad tasai suviliotojas dar gyvas 
tebebūdamas sakė: Po trijų dienų aš. 
prisikelsiu. Liejlt tad sergėti kapą 
ligi trečiajai dienai, kad kartais neat
eitų jo mokiniai, jo nepavogtų.ir ne
sakytų liaudžiai: Jis kėlėsi iš numiru
sių — (Mt. 27, 63—4). Pilotui leidus, 
jie apstatė kapą sargais, vadinasi, 
apsisaugojo nuo prigavimo. Prisikel
damas iš numirusių, Jėzus ištesėjo tai, 
ką buvo sakęs. Taigi, jis ne pagy
rūnas, ne tuščias svajotojas, ne ko
kis melagis, bet tiesakalbis, geriau
siai žinąs, ką skelbiąs, turįs pilniau
siai galios įvykdyti tai, ką pažadė
jo. Tad visas jojo mokslas ne kokios 
svajonės, ne sapnai, ne prasimany
mas, bet gryniausia, tvirčiausia tie
sa. O tai mums be galo malonu ir 
džiugu. Juk būvant Jėzaus mokiniais, 
tenka mums daug ko išsižadėti, daug 
kur susivaldyti, nusigalėti, daug ką 
nukęsti ir iškentėti, o atlyginimo už 
tai vien tik amžinybėje tikėtis. Ir 
visa tai būtų suvis per niek, jei Jė
zaus mokslas nebūtų tikras. Pasak 
šv. Povilo, — jei tik šiame gyvenime 

.turime viltie# Kristuje, mes esame 
labiau apgailėtini už visus žmdnes—• 
(1 Kor. 15, 19). Bet taip anaiptol nė
ra! Kristus kėlėsi, jojo mokslas ko 
tikriausias, įr todėl — linksma die
na mums prašvito! —

2. Bet ji mums linksma ir dėl to, 
kad, prisikeliant Jėzui, mirtis krito. 
Savo kūną. mes mylime, juo atsi
dėję rūpinamės, jį stropiai sanuo
jame nuo pavojų, ligų susirgus jam, 
kaip beįmanydami gydome. Ne vie
nas čia pereina net reikiamas ri
bas ir dėt to apleidžia nepalyginti 
svarbesnių skvo prigimties dalį — 
sielą. Tačiau ar vėliau ji paima jį 
į savo šaltą, kietą glėbį ir paverčia 
dulkių krūvele. Bet Jėzaus prisikėli
mas iš numirusių aiškiai rodo, kad 
tai įvyksta tik palyginti neilgam, 
kad ateis laikas, ir jis mus visus 
prikels, kaip tai ne kartą buvo paža
dėjęs. Kaip sako šv. Povilas, Kristus 
yra prisikėlusiųjų pirmonė, ir —kaip 
Adome visi miršta, taip Kristuje 
visi bus atgaivinti — (1 Kor. 15, 20). 
Ir tai neabejotiniausiai. Tad mirtis 
mums nebebaisi. Ji anaiptol ne ko
kis mūsų sunaikinimas, bet tik pe
rėjimas iš vieno gyvenimo į kitą, 
daug geresnį bei tobulesnį. — Tavo 
tikintiesiems, Viešpatie, gyvenimas 
neatimamas, bet tik pakeičiamas —■ 
teisingai sako Bažnyčia savo maldo
se už numirusius. Todėl mes turime 
pilniausią pagrindą džiaugtis ir džiū
gauti, ypač šiandien, kai minime Jė
zaus iš numirusių, prisikėlimą. —• 
Kėlės Kristus, mirtis krito! —

Tik tasai džiaugsmas, pasak apaš
talo, turi būti Viešpatyje. Vadinasi, 
turi reikštis jis anaiptol ne kokiu 
girtavimu, ištvirkavimu, ar apskritai 
savo negeriesiems polinkiams vadžių 
paleidimu. Tai ne džiaugsmas, kai,- 
mums džiaugiantis, Jėzus, žiūrėda
mas į mus, jam taip brangiai atsiėju
sius dvasinius jo kūno narius, turi 
verkti. Tad, kaip įspėja apaštalas, — 
Jūsų padorumas tebus žinomas vi
siems žmonėms, nes Viešpats yra 
arti — (Pik 4, 5).
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Fatimos paslaptis ir pasaulio istorinė misija. Vertė Vytautas Staugaitis

Penktas Madonos atsilankymas
Lucija klūpojo prie žieminio ąžuo

lo. Staiga ji nutraukė maldą ir dži
augsmu spinduliuodama sušuko :„Stai 
Ji yra! Štai Ji ateina!“

Šio penkto atsilankymo metu pa
sakė Švenčiausioji Panelė mažiesiems 
regėtojams, kad jie ir toliau kalbėtų 
rožančių, kad karo pabaigą išprašytų. 
Po to prižadėjo spalio mėnesį atvykti 
su šv. Juozapu ir Kūdikėliu Jėzum. 
Jinai juos įpareigojo atvykti tikrai 
l Covą sekančio mėnesio 13 dieną.

Kai kurie buvo prašę, kad Lucija 
užtartų Dievo Motiną jų ligonius. Ji 
prašė juos pagydyti.

Pasirodžiusioj! atsakė, kad viens iš 
jų pasveiks, kiti ne, nes Viešpats pa
staraisiais nepasitiki. Be abejo, kad 
ne visi turėjo vienoda sielos būse
ną; kai kurioms sieloms ligos kry
žius buvo geresnis už pasveikimą.

„Žmonės norėtų čia koplyčią turė
ti“, pranešė Lucija maloniai Poniai.

Madona tam pritarė ir nustatė, kad 
su puse pinigų, čia suaukotų, turi 
būti padengtos pirmos statybos iš
laidos.

Minia, kuri klausėsi su maldinga 
pagarba, negirdėjo paslaptingojo bal
so, tačiau visi galėjo pastebėti, kad 
Lucija kalbėjo su nematoma Būtybe. 
Galop mergaitė pasakė:

— Dabar ji eina sau.
Saulė atgavo savo pilną spindėji

mą, vaikas grįžo namo lydimi tėvu, 
kurie iš tolo baimingai buvo sekę 
įvykį; minia pamažu išsiskirstė.

Be šviesos rutulio ir saulės spindu
liavimo sumažėjimo, kurie tokie žy
mūs buvo, kad „mėnesi ir žvaigždes 
galima buvo matyti“, paslaptingą dia
logą lydėjo arba sekė dar kiti ženk- 
laL Atmosfera įgavo gelsvą atsapalvį, 
baltas debesėlis, kuris iš tam tikro 
atstumo buvo matomas, gauė žie
mio ąžuolą ir regėtojus. Iš dangaus 
krito keisti balti kuškiai,- panašūs į 
mažas gėlytes arba snaiguoles, kurie 
pranykdavo kelių metrų aukštyje vir
šum žemės. Paskirasis fenomenas pa
sikartojo daugelį kartų, kai maldi
ninkų procesijos atvykdavo į Cova 
da Iriją; tai“ buvo patvirtinta visiš
kai patikimų asmenų, taip pat Jo 
Ekscelencijos Leirijos vyskupo, kuris 
vieną kartą tai aiškiai matė pats sa
vo akimis.

Tačiau šie visi fenomenai, kad ir 
kaip nepaprasti, nublanko prieš di
delį stebuklą, kuris įvyko spalio 13- 
tąją.

Regėtojai tardomi
Šitie ėįstabūs fenomenai paveikė, 

kad vaikų pasisakymams pradėta 
daugiau tikėti: jie tačiau taip pat pa
didino žmonių susidomėjimą ir ant

plūdį: damaldiejl ir smalsuoliai, kri
tikai ir nepalankiai nusistačiusieji 
atvykdavo į Alfutsrelį pasikalbėti su 
regėtojais. Jacintą ir Pranciškus jau 
pabaigoje rugpiūčio turėjo avių ga
nymą kitiems perleisti, kad galėtų 
patenkinti atsilankiusius. Dėl tos pat 
priežasties Lųcijos motina antroje 
rugsėjo pusėje buvo priversta par
duoti savo kaimenę.

„Akvyksta tiek daug jų išklausi
nėti“, pareiškė Fatimos klebonas spa
lio 25 dieną, „kad į tai tenka žiūrėti 
kaip į didelį stebuklą, jeigu ji iki 
šiol dar neapsirgo“.

Bet tai nebuvo vien tik smalsumas 
.ir įkyrus garbinimas, ne vien pozity
vus ir negatyvus nepalankus nusista
tymas, kurie tiek daug žmonių į Al- 
fletrelį vedė. Atvykdavo ir asmens, 
kurie buvo pasiryžę ir turėjo 
teisės įvykius ištirti bešališkai; tarp 
kitų ir arkivyskupo seminarijos Li
sabonoje vienas teologijos profeso
res, slaptavardžiu Visconde de Mon- 
belo pasidaręs Fatimos istoriku. Ji
sai savo maloniu būdu jau per pir
mąjį atsilankymą įgijo pasitikėjimą 
regėtojų ir jų artimųjų, taip, kad ir 
visuomet buvo mielai laukiamas, to
dėl jisai gavo be sunkumų aiškius 
ir pilnus atsakymus į savo klausimus. 
Žemiau minimas pranešimas yra la
bai įdomus, nors vaikai nurodė daly
kus, kurie mums jau žinomi, kadangi 
jis mums nušviečia nekaltą ir naivią 
sielą. Čia nėra galima pakartoti visų 
protokolų, egzaminų, kurie buvo vai
kams padaryti.

Rugsėjo 27 d. pirmą kartą Vis
conde nuvyko į Lucijus tėvų namus 
papildyti savo užrašų, kuriuos jis 
jau 13-tą to pat mėnesio buvo susi
daręs. Ponia Maria Kosa priėmė jį 
maloniai ir pasakė, kad ' jos duktė 
tuo tarpu padedanti rinkti vynuoges 
jos vynuogyne, kuris esąs nuo namų 
maždaug už dvidešimt minučių, ji 
betgi tuoj liepsianti mergaitę pa
šaukti.

Tuo laiku Jacintą ir Pranciškus grį
žo iš laukų ir, išgirdę, kad laukiama 
Lucijos namuose, tuoj pat ten nuėjo. 
Mažoji Jacintą atėjo pirmutinė. Ji 
buvo duktė Manuelio Pedro Marto 
ir Olimpijos, kurie kaime naudojosi 
didele pagarba. Ji Tuo laiku buvo 
septynerių metų gana didelė pagal 
savo amžių. Jos veido bruožai buvo 
taisyklingi ir saule įdegę; buvo ku
kliai apsitaisiusi,- vaikas buvo tikras 
fizinės ir dvasinės sveikatos paveiks
las. • _

Svetimo pono buvimas išsyk ma
žąją varžė, ir jos atsakymai buvo 
trumpi ir tokie tylūs, jog vos tega
lima buvo ją suprasti. Laimei, jos 

nedrąsumas dingo, kai atėjo brolis.
Pranciškus įžengė į kambarį su ke

pure ant galvos; sesuo padarė jam 
ženklą, kad nusiimtų, tačiau vaikas, 
atrodė, jos nesuprato;' visai nesivar
žydamas, jis atsisėdo ir atsikinėjo 
noriai ir laisvai į svečio klausimus.

K

Pranciškus tardomas

— Ką tu mtei Cova da Irijo pa
staraisiais mėnesiais?

— Aš mačiau Madoną.
— Kur ji pasirodė?
— Viršum vieno mažo žieminio 

„ąžuolo.
— Pasirodė ji staiga, ar tu ją ma

tei prisiartinant iš vienos pusės?
— Aš matau ją ateinant iš tos pu

sės, kur saulė užteka; paskui ji su
stoja viršum žieminio ąžuolo.

— Ateina ji pamažu ar greitai?
— Ji ateina visuomet greit.
— Supranti tu, ką ji sako Lucijai?
— Aš nieko nesuprantu.
— Kalbėjai tu kartais su Ponia?
-r- Ne, aš jos nieko neklausiau. Ji 

kalba tik s(i Lucija.
— Į ką ji žiūri, į visus tris ar tik 

į Luciją?
— Į visus tris, bet daugiausią ji 

žiūri į Luciją. .
— Ar ji iki šiol kartais yra verkus 

ar nusijuokus?
— Nei viena, nei antra; ji visuo

met yra rimta.
— Kaip ji apsitaisiusi?
— Ji dėvi ilgą suknią ir viršum jos 

apsiaustu, kuris dengia galvą ir siekia 
iki apdaro krašto.

— Kokios spalvos suknia ir apsi
austas?

— Jie yra balti, o kraštai suknios 
yra auksu išsiuvinėti.

— Kaip ponia laikosi?
— Kaip per maldą; ji laiko rankas 

sudėjus prie krūtinės.
— Ar turi ką rankoje?
— Ji laiko ant delnų ir tarp deši

nės! rankos riešo ir alkūnės rožančių, 
kuris nusileidžia kabodamas ant suk
nios.

— Ar turi ką ji ausyse?
— Ausų nematyti, nes jos apsiau

stu uždengtos.
— Kokios spalvos rožančiaus karo

liai?
— Jie taip pat balti.
— Ar Ponia graži?
— O, žinoma!
— Gražesnė už mergaitę, kurią tu 

ten žemai matei?
— Daug gražesnė.
— Betgi yra ponių, kurios yra daug 

gražesnės už tą mergaitę?
—‘ Ji yra gražesnė už visas, kurias 

aš kada nors esu matęs...

Jacintą tardoma
Apklausinėiant Pranciškų, Jacintą 

buvo išėjusi į gatvę ir ten žaidė su 
savo vienaamžiais, kol ją pašaukė. 
Dabar davė jinai nemažiau pilnus ir 
tikslius atsakymus, kaip jos brolis.

— Ar, pradedant gegužės mėnesiu, 
kiekvieno mėnesio 13 dieną esi ma
čiusi Madoną?

— Taip, aš ią mačiau.
— Iš kur ji ateina?
— Ji ateina iš dangaus nuo saulės 

pusės.
— Kaip jinai apsitaisiusi?
— Ji dėvi balta suknia, papuošta 

auksu, ant galvos, be to, baltu gaubtu.
— Kokios spalvos yra plaukai?
— Plaukų nematyti, kadangi jie 

paslėpti po gaubtų.
— Ar ji turi auskarus?

To nežinau, nes ausų nematyti.
— Kaip laiko ji rankas?
— Ji laiko sudėjus rankas prie krū

tines, pirštai į viršų.
— Rožančius yra dešinėje ar' kai

rėje rankoje? ,
Į šį klausimą mergaitė atsakė tuo

jau — dešinėje rankoje;^ tačiau, ka
dangi klausimą pakartojo, kad ją ke- 
blion rpadėtin pastatytų, ji pasidarė 
netikra ir sumišo, nes negalėjo tiks
liai nurodyti, kurios iš jos pačios ran
kų atitiko tas, kurioje Pasirodžiusioj! 
laikydavo rožančių.

— Ką Lucijai labiausiai patarė?
— Kasdien kalbėti rožančių.
— Ir tu taip pat tai darai?
— Taip, aš kalbu jį kasdien su 

Pranciškum ir Lucija.

Lucija tardoma

Lucijos teko laukti maždaug pus
valandį. Pagaliau ji atėjo. Ji buvo di
desnė ir geriau augusi, kaip jos gi
minaičiai, sveika ir stipri: priešingai 
nedrąsiai Jacintai, ji laikėsi nesivar
žydama ir natūraliai, tačiau jos lai
kysenoj nebuvo jokio tuštumo pėdsa
ko. .Pereito kovo 22 d. ji baigė dešim
tus metus. Jos tėvas Antanas da San
tas buvo geras vyras, bet nelabai 
pamaldus. Motina ponia Maria Roza, 
priešingai, buvo pavyzdys krikščioniš
kos moters, kuri stengėsi savo vai
kus išlaikyti šventai dievobaimingus 
ir ištikimai vykdančus pareigas. Pa
maldi moteris nežinojo, ką ji apie 
dukters viziias turėjo manyti. Ji svy
ravo tarp vilties, kad dukteriai Šven
čiausioji Panelė tikrai pasirodanti, ir 
baimės, kad ji yra kažkokio fantomo 
auka; dėl to ji labai nerimo, kad jos 
namus staiga lankytojai užplųdo. Ji 
patikino, kad nuo pasirodymų Lucija 
nė kiek nepasikeitė; mergaitė mel
dėsi su tuo pat uolumu ir tokiu pat 
būdu, kaip kad anksčiau, lygiai, kaip 
jos sesers.

Nors Lucijai ta daugybė klausimų, 
kuriuos jau ji buvo priversta girdėti, 
tikrai varginanti buvo, Viscondei ji 
atsakinėjo maloniausiu būdu.

— Ar iš tikrųjų tiesa, kad tau Cova 
da (rijoje yra pasirodžiusi Madona?

— Taip, tai tiesa.
— Kaip dažnai jau ji tau pasirodė?
— Penkis kartus; kiekvieną mė

nesį kartą.
— Kurią mėnesio dieną?
— Visuomet 13-tą, išskyrus rug

pjūtį, kadangi tuomet aš buvau areš- 
tuota ir ponas apskrities viršininkas 
mane buvo nuvežęs į miestą; tą mė
nesį aš ją mačiau kloneliuose pora 
dienų vėliau.
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— Šnekama, kad Madona yra tau 
ir pereitais metais pasirodžiusi, ar tai 
iiesaų

— Tai ne tiesa: nei pereitais me
tais, nei šiais iki gegužės ką nors pa
našaus aš niekad nesakiau, kadangi 
tai netiesa.

. — Iš kur ji ateina?'Iš rytų?
— To aš nežinau: aš )os nematau 

iš jokios pusės ateinant, kai ii nueina; 
linai eina ta kryptimi, kur saulė teka?)

— Kaip ilgai ji pasilieka? Ilgai ar 
trumpai?

— Trumpa laiką.
— Tiek ilgai, kiek reikalinga sukal

bėti Tėve Mūsų ar Sveika Marija, ar 
ilgiau?

— O ilgiau, daug ilgiau; tačiau ne 
visada vienodai ilgai; bet, tur būt, 
niekad taip ilgai, kiek reikalinga, kad 
sukalbėtum rožančių.’

— Ar tu nebijojai, kai pirmą kartą 
tu ją pamatei?

— Taip, aš norėjau su Jacintą ir 
Pranciškum pabėgti; bet jis pasakė, 
kad mes neturim nieko bijoti, ji mums 
nieko blogo nedarys.’]

— Kaip ji apsitaisiusi?
— Ji dėvi balta suknia, kuri iki ko

jų siekia, o viršum turi apsiaustą tos 
pat spalvos, tokio pat ilgio, kaip 
suknia, kuris taip pat dengia galvą.

— Ar yra papuošimai ant suknios?
— Iš priešais matyti du aukso spal

vos apvadai, kurie krinta nuo kaklo 
ir sujungti auksiniu kutu.

— Turi jinai diržą ar kaspinus?
— Ne, to ji neturi.
— Nešioja ji auskarus?
— Taip, mažus žiedus.3)
— Kurioje rankoje ji laiko rožančių?
— Dešinėje rankoje.
— Tai buvo paprastas rožančius ar 

visas psalmynas!
— Aš j tai nekreipiau dėmesio.
— Baigiasi jis kryžiumi?
— Taip jis baigiasi baltu kryžium; 

perlai yra tokios pat spalvos, ir taip 
pat grandinė balta.

— Niekad tu ją neklausei, kas ji 
yra?

— Žinoma, bet ji atsakė, kad tai 
pasakys spalio 13-tą.

— Tu ją klausei, iš kur ji ateina?

’) Apie „žaibus", kurie būdavo prieš 
pasirodymą, Luciia rašo: „Tai nebuvo 
tikri žaibai, bet atspindys šviesos, 
kuri palengva artėja ... šitoje šviesoje 
matėm mes Švenčiausiąją Panelę tik 
tada', kai jau ji buvo viršum žieminio 
ąžuolo. Kadangi aš io negalėjau pa
aiškinti ir'norėiau išvengti tolimesnių 
klausimų, mes kartais sakydavom, kad 
mes ją matėm ateinant, arba vėl: kad 
jos ateinant mes nematėme. Kai sa
kėm, kad matėm ją ateinant, mes 
turėjom galvoje tą šviesą, kurią mes 
matėm artinantis ir kuri, kaip vėliau 
mes visada matėm, buvo pati Šven
čiausioji Panelė; ir kai mes sakėm, 
kad nematėm ios ateinant, mes ma
nėm, kad Madoną mes tik tada ma
tėm, kai jau buvo virš žieminio ąžuolo.

’) Aš jau rašiau, kad mes faktiškai 
ne Madonas biiojom, bet audros, ku
ri, mūsų įsitikinimu, turėjo tuojau pra
sidėti; nuo ios mes norėjom bėgti. 
Mūsų Mielos Ponios pasirodymai ke
lia ne baimę, bet nustebimą (Lucija).

•) „Auskarų aš nemačiau. Aš atsi
menu, kad aukso siūlas, kuris, kaip 
žibantis saulės spindulys atrodė api
ma apsiaustą, spindėjo tam tarpe, ku
ri apsiaustas ten sudaręs, kuris krito 
nuo galvos ant pečių; spindulys ten 
sudarė Įvairias gražias šviesos ban
gas, ir Įtariais man jos atrodė, kaip 
maži žiedai. Šitai aš turėjau manyti. 
Irai daviau tą atsakymą.* :'

— Taip, ir ji man pasakė: iš dan
gaus.

— Kada tu tai ją paklausei?
— Antrą kartą: birželio 13-tą.
— Ar ji kartais yra juokusis, ar 

liūdna pasirodžiusi?
— Aš niekad ios besijuokiančios ar 

liūdnos nemačiau, tačiau-visuomet ji 
buvo rimta. j

— Patarė ji kalbėti kokią maldą?
— Ji mus įspėjo kalbėti rožančių 

Madonos garbei už pasaulio taiką.
— Pareiškė ji norą, kad 13-tą kiek

vieno mėnesio per pasirodymus da
lyvautų daug žmonių?

— Ji nieko panašaus nesakė.
— Tiesa, kad ii tau patikėjo vieną 

paslaptį, (sakmiai uždrausdama ją 
atidengti?

— Tiesa.
— Liečia tat tik tave ar- ir tavo 

draugus?
— Tai liečia mus visus tris.

— Ar galima tai bent savo nuo
dėmklausiui pasakyti?

. Į šį klausimą mergaitė nutilo; buvo 
matyk, kad ji pateko keblion padė- 
tin, todėl manyta šio dalyko toliau 
neliesti. ,

— Žmonės sako, kad tu apskrities 
viršininkui papasakojai šiek tiek me
lagingų dalykų ir jį apgavai, kad jis 
paliautų tave varginęs, norėdamas

1.-------------------
Karo demonas beldėsi j pačią Lie

tuvos širdį, o jis tebesėdėjo tarp sa
vo kūrinių ir mažais kaltais ir peiliu
kais triūSėsi apie erškėčiuotą galvą.'

Norėjo į medžio gabalą įdėti ne tik 
savo skausmą, ne tik didžiulį siel
vartą, bet visą kenčiančią sielą.

Ant lentynų mąstė keli Rūpintojėliai, 
pamaldžiai sudėjusi rankas meldėsi 
Sopulingoji ir ekspresiškai traiškė 
slibino galvą šventasis Jurgis.

Senelis ranka paglostė erškėčiuoto
jo veidą, pasitraukė kelis žingsnius 
atgal ir. pakreipęs galvą žiūrėjo.

Jo reti plaukai buvo susivėlę, kakta 
aprasojusi dideliais prakaito lašais. 
Mėlynos akys liepsnojo tokia didele 
darbo meile, kad net pajuodę paakiai 
trūkčiojo ir virpėjo, o sudžiūvusioj, 
įdubusioj krūtinėj, tartum paukštė nar
velyje, blaškėsi širdis.

— Ne, jo veide nėra to skausmo, 
kurį mačiau išvežamojo sūnaus bruo
žuose, — pusbalsiu skund si senis.

— Ir jo akyse nėra ano troškinan- 
pati . . . Nėra kančios, kokią maty
davau jos žvilgsnyje, kai beviltiškai 
laukė sūnaus . . .

Vėl pripuolė prie Rūpintojėle, apsi
kabino kaip kūdikį ir virpančia ranka 
brėžė kelias raukšles kaktoje ir veide.

Dievadirbio krūtinė glaustėsi prie 
gimstančioio sudžiūvusių sąnarių, o 
širdis, rodos, norėjo įęlašinti kelis ne
ramaus kraujo lašus, kad Rūpintojė
lis jaustų fizinį skausmą ir kartu su 
juo kentėtų.

Visas suprakaitavęs, susmuko ant 
žemės.

Sudėjo pūslėtus delnus, pakėlęs 
akis, žiūrėjo pro pravirą langą į bal
tas debesų kaugės ir skausmingai 
sunkė maldos, žodžius r - . 

patirti tavo paslaptį, o paskum gy
reisi, kad jį apstatei. Ar tai besą?

— Tai melas. Ponas apskrities vir
šininkas norėjo, kad pasakyčiau, jam 
paslaptį, bet aš iai adaryii atsisakiau. 
Be paslapties, aš jam viską papasa
kojau, ką man Madona pasakė; gal 
dėl to ponas apskr. viršininkas ir pa
galvojo, kad aš jam paslaptį išdavusi. 
Tačiau aš nenorėjau jo apgauti.

~ Madona tau liepė mokytis skai- 
tyli? . -
— Taip, kai ji man antrą kartą pa

sirodė.
— Bet jeigu ji tau pasakė, kad 

tave spalio mėmesį paimsianti į dan
gų, kam tau dar reikia mokytis skai
tyti?

— Tai netiesa, kad Ponia šitai pa
sakė; . aš nė nesapnavau panašiai 
'tvirtinti.

— Kaip nori ponia, kad pasielgtų, 
,su pinigais, kuriuos žmonės sudeda 
Cova da Irijoj prie žiem. ąžuolą?

. Ji pasakė, kad jie turi būti nunešti 
į parapijos bažnyčią ant dviejų alto
rėlių: vieną altorėlį turiu nešti aš su 
Jacintą ir dviem kitomis mergaitėmis, 
o antrą Pranciškus ir trys kiti vaikai. 
Viena pinigų dalis turi būti paskirta 
rožančiaus šventei, kita statybai nau
jos koplyčios.

RŪPINTOJĖLIS
Jonas Gailius

— Viešpatie, jei Tu dar esi danguje 
ir nepamiršai mano skausmo, atsiųsk 
savo angelą, kad jis prilaikytų vir
pančią ranką! . . .

Pro miškus, kalnelius ir lygumas, 
tartum kurčias atsakas, sudundėjo ka
ro demonas. Perkūnu trenkė keli ar
tilerijos sviediniai, ir žemė vėl apmirė 
alpinančioje tyloje.

Dievadirbis, rodos, negirdėjo pra
gariškos stichijos ir dar labiau spaudė 
rankas:

— Jei Tu leidai mano sūnų ištremti 
į tolimą Sibirą, jei Tu leidai išvežti 
į žemės pragarą, jei Tu panorėjai, kad 
skausmo ragotinė įsmigtų i mano pa
čios širdį, jei Tu mano sielą, kaip po
pierių, išrašei sielvarto brūkiais, — 
leisk man nors vieną kartą visa tai 
atspausti Tavo atvaizde. Viešpatie!..

Viršum sodžiaus, Nemuno vaga, 
triukšmingai nusiūbavo didžiulis lėk
tuvas ir netrukus už pušyno driokste
lėjo patrankų šūviai.

Dievadirbis dar nesikėlė.

— Kur ji nori, kad koplyčia būtų 
pastatyta? Cova da Irijoje?

— Aš nežinau, nes ji šito nepa- 
sakė.

Džiaugiesi, kad tau Madona yra 
pasirodžiusi?

— Ir dar kaipl
— Ar spalio 13-tą Madona viena 

ateis?
— Ji ateis su šv. Juozapu ir Kj- 

dikėliu Jėzum.
— Ar ji tau dar ką nors atidengė?
— Ji pasakė, kad jvyksiąs didelis 

stebuklas, kad visi tikėtų, log jinai iš 
tikrųjų pasirodė!

— Kodėl tu dažnai nuleidi akis ir 
nustoji žiūrėti j Švenčiausiąją Panelę?

— Dėl to, kad tai kartais mane 
akina.

— Ar ji tave išmokė kokią maldą?
— Ji mane išmokė tą, kurią mes 

kalbame, po kiekvienos rožančiaus 
paslapties.

— Gali ją mintinai pasakyti?
— Taip.
— Pasakyk man.
— „O, mano . Jėzau, atleisk mums 

mūsų kaltes, apsaugoj mus nuo pra
garo ugnies ir išgelbėk iš skaistyklos 
sielas, ypač tas, kurios daugiausia 
Tavo pagalbos yra reikalingos."

b-d,

Prakaito lašai, kaip kraujas nuo 
Nukryžiuotojo veido, krito ant mėškin- 
giškai suspaustų rankų ir jis pusbal
siu sušuko:

— Leisk ir man, o Viešpatie, savo 
kančios viršukalnėje ištarti: „Išsipil
dė!*, kad, pagaliau, ir pats galėčiau 
pasimelsti į mano Rūpintojėlį . . .

Dievadirbis plačiai atvėrė akis ir 
žiūrėjo į vežimų voras, slenkančias 
Nemuno tiltu. Tai sunerimavę ūkinin
kai bėgo nuo ugnies ir mirties siaubo, 
’ Pamažu jo rankos nusviro, o akys 
nukrypo į erškėčiuotojo galvą.

Staiga atsikėlė, jo susiraukšlėję* 
veidas nušvito, ir vikriai griebė pat] 
mažiausią peiliuką:

— Viešpatie, neatimk to spindulio] 
— šnibždėjo sukepusiomis lūpomis. — 
Aš jau matau savo Rūpintojėlio vei
dą, matau skausmingas akis!

Lyg skusdamasis, verkė medžio ga
balas, b mažutis peilis čirškėdama* 
raižė naujus bruožus.

Dievadirbio akys ašarojo. Plaukai 
lipo prie kaktos. Širdis draskėsi krūti
nėje, tartum norėjo išsiveržti ir įaugti 
medinio Rūpintojėlio krūtinėje.

Dirbo visą vakarą iki gilių išnaktų. 
Beartėjantis karo griausmas negąsdi
no, bėgančių žmonių jūros neužkrėtė 
baime. Matė savo Rūpintojėlį sūnaus 
ir žmonos skausmo kryžminėje ir sku
bėjo šitą viziją įkūnyti piaustinyje.

Trumpai akimirkai atsisėdo pasil
sėti. x

Atsišliejo pušinės sienos, paėmė i 
rankas kūrinį ir primerkė akis.

Sapnas tuojau nunarino pavargu
sią galvą, o Rūpintojėlis, lyg gyvas, 
prisiglaudė prie krūtinės.

Žibalinė lemputė prigeso.-Liepsnelė 
ėmė neramiai. šokinėti : ir kambario > 
sienomis ropojo juodi šešėliai. - - >
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Tada anapus Nemuno siūbielėio 
ugninės kibirkštys ir visas kambarys 
nušvito.

Degančių namų liepsnos šokinėjo 
kaip -laumės ir dievadirbio veidą 
nušvietė kruvina ugnimi.

Trobos lindo liepsnai į nasrus, o 
toli, toli, viršum girios, pakibo keli 
šviesūs žibinai. •

Pro šalį dundėdamas prasrido vie
nas lėktuvas, paskum antras, trečias 
ir netrukus visa trobelė drebėjo nuo 
motorų ūžimo.
' Skaidrūs liepsnos liežuviai ropojo 

dievadirbio veidu ir jis sapnuodamas 
sukuždėjo:

— Dabar regiu. Viešpatie! Dar die
na, ir Tu kartu su mano siela rau
dosi . . .

Lėktuvų voros pasibaigė ir kurti
nąs dundesys pažadino senelį. Dra- 
vėrė akis ir pro langą matė ugnies 
eglaites virš miesto. Ant žemės šo
kinėjo liepsnos kamuoliai, dūmų de
besys kilo aukštyn, ligi nuostabių 
eglaičių, o trenksmai susiliejo į mirš
tančio žvėries riksmą.

— Viešpatie, leisk pabaigti! — rik
telėjo senelis. — Rytoj gali būt vėlu!

Ir, atsiklaupęs ant kelių, raižė, 
‘ pjaustė, dailino ir glamonėjo erškė

čiuotąjį. Gaisrų pažaras švietė pro 
langus ir kambary buvo šviesu kaip 
dieną.

Rūpintojėlio veidas rimtėjo, akys 
niaukėsi, o erškėčių vainikas vis gi- 
Bau smigo į galvą.

Padangę raižė naujos geležies 
paukščiu bangos, žemė dejavo ir 
skundėsi, ugnies stulpai kilo vis 
aukščiau.

Dievadirbis, įkarščio pagautas, dir
bo ir meldėsi. -

Dabar jis atrodė kaip Senojo Įsta
tymo Dievas, tveriąs pasaulį, o jo 
akys liepsnojo lyg Mozės, besiklau
sančio dangaus balso ant Sinajaus 
kalno.

Rytą, kai kruvina saulė išsklaidė 
nakties monus ir smilkstančių degė
sių kvapas sklaidėsi Nemuno pakran
tėmis, dievadirbis klūpėjo su peiliuku 
rankoje ir snaudė. Salia jo rymojo 
nuostabaus rūpesčio ir sielvarto 
brūkšniais išvagotas Rūpintojėlis. Trū
ko dar kelių meistro rankos mostų, 
kad su Mykolu Angelu galėtų šūktelti:

— Kalbėk, Viešpatie!

2.-------------------

Pabėgėlių gretos vilnijo plačiu plen
tu, o už jų pasilikę tėviškės laukai de
javo ir. blaškėsi. Patrankos griaudė, 
lėktuvai dūzgė, liepsnojo miestai ir 
sodžiai.

Senelis dievadirbis, kaip Kristūs su 
kryžium, vos bepavilko pavargusias 
kojas. Buvo dulkinas ir išblyškęs kaip 
mirtis. Jau nesidairė atgal, nenorėda
mas matyti degančių namų ir šven- 

. lovių.
Iš jo buvo pareikalauta pačios di

džiausios aukos, ir jis neturėjo jėgų 
susvyruoti. Kai kažkoks praeivis pa
lietė jo ranką, jis, kaip Kristoforas, 
paėmė į glėbį nebaigtą Rūpintojėlį ir, 
tartum lunatikas, žengė su minia.
' Kišenėse braškėjo peiliukai, kalte
liai. akyse vėl stovėjo sūnaus ir žmo
nos skausmo iškraipyti veidai, o šir
dis iš didelio sielvarto pasidarė abe
jinga ir tyli.

Siek tiek atsigaivalėjo, kai žengė 
Nemuno tiltu. Tik dabar klaikiai ap- 

. sidairė ir suprato, kad išėjo ne tik iš 
namų, kad minia tempia į svetimą

* -A^aštę. •

TUSCIAS KAPAS

Senelis norėjo išsiveržti iš minios 
sriauto, grįžti į savo žemę ir mirti su 
nebaigtu kūriniu.

Alkūnėmis skyrėsi kelią, klupo kar
ią, paskum kitą, bet minios stichija 
buvo akla ir nešė žmones kaip šape
lius.

— Ką tu sau galvoji, seni? — šūk
telėjo kažin koks žmogus. — Mirties 
ieškai?

— Matai, • kad kareiviai su šautu
vais! — pridėjo kiias. — Nori pakely 
mirti?

— Kad ir mirt, bei savo žemėj! — 
riktelėjo dievadirbis ir veržėsi pro 
minią.

Bet jis buvo bejėgis prieš gaiva-

-išmanėlių širdis yra ten, kur yra 

džiaugsmas, bet ne tam, kad kitus pa
linksmintų, o tam, kad kitų linksmybe 

pasinaudotų.

. šv. Tomas Akv. 2. 2. q. 114 
a. 1. ad 3.

lišką srovę, ir pabėgėlių bangos nu
nešė jį į svetimą žemę.

Dabar senelis dar tvirčiau prisispau
dė Rūpintojėlį ir, lyg pamišęs, kuž
dėjo:

— Aš viską palikau, net savo sie
lą, Vrcšpahei-Dabor pro gimstantį-tė

viškės laukų, kalnelių ir girių ilgesį, 
pro po kryžium parpuolusios Lietuvos 
nualpimą, pro svetimos žemės tuštybę 
matau darskausmingesnį veidą ir akis. 
Dabar aš pabaigsiu skausmo raštus 
Tavo veide ir netrukus Iu atsisėsi 
parymoti prie mano kapo ... ’

O minia plaukė į priekį,' veržėsi vis 
tolyn ir tolyn ..

Ėjo saulėtos dienos, slinko ugnimi 
sukruvintos naktys, dangus su žemė 
maišėsi, ir senelis nešėsi jau ne tik 
kenčiantį Rūpintojėlį, bet ir aštrų 
skausmo kalaviją, įsmigusį į alpstan
čią širdį, ir deginantčią ilgesio ugnį, 
ir mirties lūkestį. ,

— Tik pabaigsiu Tave, ir nueisiu 
pas žmoną ir vaikus, — šnibždėjo. — 
Nueisiu pas Tave, Viešpatie, ir pa-' 
klausiu, kodėl atėmei man ne tik juos, 
bet ir gimtąją žemę, tėviškės Jaukus, 
kam mano širdį pervėrei kalavijų 
skausmu ... Tu turėsi man viską pa
sakyti . . .

Tik tada, kai karo griausmas dau
žėsi į toli, toli pasitikusio Nemuno 
krantus, pabėgėlių minia ėmė skirs
tytis, mažėti, tirpti.

Senelis dievadirbis įsimaišė į kelių 
šeimų tarpą ir paskutinė banga jį nu
bloškė į griuvėsiais paverstą didmies
tį, prie stebuklingai išlikusio fabriko.

Atsisėdo kertelėje ant lovos, pa
sistatė Rūpintojėlį ant lango ir, kaip 
kūdikis, pravirko.
. Ko verki, nė pats nežinojo.
—• ■ -■ <

N E MATĖ IR TIKĖJO
Įgimta žmonėms*) bet ką pirma 

savo akimis pamatyti, savo ausimis 
išgirsti, savo pastangomis ištirti ir tik 
paskui pripažinti, jog taip iš tikro yra^ 
Todėl nenuostabu, kad, kaip mini šio 
sekmadienio evangelija, apaštalas To
mas, pasakojant jo draugams apie, 
Jėzaus iš numirusių prisikėlimą, pa
reiškė: — Jei nepamatysiu jo rankose 
vinių perdūrimų, neįdėsiu savo piršto 
į vinių vietą ir neįdėsiu savo rankos, 
į jo šoną, netikėsiu — (Jon. 20, 25). 
Jėzus atsižvelgė į šį jo norą ir pirma 
proga pasirodęs, tarė jam: — Įdėk čia 
savo pirštą, matyk mano rankas, iš
tiesk savo ranką ir įdėk į mano šoną, 
ir nebūk netikįs, bet tikis — (Jon. 20, 
27). Tomas dabar jau visiškai įsitikinęs 
sušuko: — Mano Viešpats ir mano 
Dievas! —. Atsakydamas Jėzus tarė 
jam: — Kadangi mane matei, Tomai, 
tu įtikėjai; palaiminti, kurie nematė ir 
tikėjo — (Jon. 20, 23—29). Šiais savo 
žodžiais Išganytojas visų pirma pa
peikė Tomą už tai, 1. id jis nesiten
kino savo draugų '.iudjimu, bet pa
norėjo pats viską ištirti, ir, antra, pa
gyrė tuosiuos, kurie tikt’s, nors patys 
visko ir neišfyrę. r ne be pagrindo 
pasielgė taip Jėzi .

1. Visų pirma, dėl to, kad ne vien 
tik savo paties patyrimas yra kelias 
į tiesą, bet taip pat ir kitų iiudijimas. 
Ir kažin ar tik ne daugiau ką mes pa
žįstame iš kitų lidijimo negu iš pa
čių savo patyrimo. Juk yra dalykų, 
kurių mes patys nė negalime pa- 
firiif nors ir labiausiai norėtume. 
Tai įvairūs žmonių praeitis įvy
kiai. Jie savo metu buvo, praė
jo ir daugiau nepas kartoja. Apie 
juos praneša mums vien kiti, bet mes 
patys savo akimis negalime jų matyti. 
Nepripažinti jų reikštų išsižadėti isto
rijos.

Yra taip pat dalykų, kuriuos galėti 
galėtume ir mes patys patirti, bet tam 
reiktų labai daug laiko, didelių ga
bumų ir nemažų pastangų. O, kadangi 
ne visi to pakaktinai turime, tai pa
prastai ištiria juos tam tyčia atsidė- 
jusieji asmens ir paskui praneša 
mums. Taip yra su įvairiais gamtos 
mokslų dalykais. Netikėti čia būių tas 
pats, kas paneigti mokslą.

Galop, ir kasdieniniame gyvenime 
kone kiekviename žingsnyje remiamės 
kilų liudijimu. Pvz., klausiame kelio 
ir, gavę atsakymą, jo laikomės, perka- 
mės maisto ir tikime, kad jis neužųuo- 
dylas, sėdame į traukinį ir neabejo
jame, kad lis mus nuveš, kur norime, 
ir t. t.... Žodžiu sakant, tikėjimas, ar
ba rėmimasis kitų liudijimu, yra mums 
įprastas dalykas ir ne mažiau veda 
į tiesą, kaip mūsų pačių patyrimas. 
Todėl ir buvo peiktinas Tomas, kad 
Jėzaus iš numirusių prisikėlimo atžvil
giu statė didesnį reikalavimą negu 
pakanta tiesai pažinti. Įvykdyti Jėzus 
įvykdė šį jo reikalavimą, bet, gerai 
žinodamas, kad bus daug žmonių, ku
riems nebus duota patiems visko 
ištirti, bet kurie turės remdamiesi ki- 

- tų liudijimu tikėt, pareiškė: —Palai
minti, kurie nematė ir tikėjo—.

2. Bet ką savo akimis pamačius, 
savo ausimis išgirdus, savo pastan
gomis ištyrus, yra lengviau pripažin
ti negu tai, ką vien iš. kilų liudijimo 
iesužinome. Čia, viena, jau pats aky- 
vaizdumas galingai paveikia mūsų 
protą, o, antra, savimi mes labiau

*1 Mintys po Atvelykio savaitei.

9



M psi. Naujasis Gyvenimas 1946 m. balandžio 15 d,

pasitikime negu kitais. Bet, savaime 
aišku, jog už sunkesnio dalyko atliki
mu nuopelnas būva didesnis nekaip 
už lengvesnio. Todėl Jėzus ir pava
dino palaimintais tuosius, kurie, nors 
Bematė, bei tikėjo. Apaštalo Tomo 
|s neįtraukė į jųjų skaičių, kadangi 
jo tikėjimas, po to, kai jis viską ištyrė, 
ėjo be kokių didesnių pastangų iš jo 
pusės. Atvirkščiai, jis jį net papeikė 
už tai, kad nepriėmė savo draugų 
liudijimo, bei užsikirto tetikėti vien 
savo paties patyrimo daviniamis.

3. Be abejo, galėti Dievas tikriausiai, 
galėtų pats betarpiškai pranešti kiek
vienam žmogui visas religijos tiesas 
ir reikalavimus. Tačiau jis to nedaro, 
bei pavedė žmonėms vieniems kitus 
Su tuo viskuo supažindinti. Vieniems 
jis įsakė: —Eidami į visą pasaulį; 
skelbkite evangeliją visai kūrinijai— 
(Mk. 16, 151, o kitiems paliepė: —Da
rykite atgailą ir tikėkite evangelijai— 
(Mk. 1, 15). Taip pasielgė jis, viena, 
dėl to, kad prisitaikė prie mūsų pri
gimties, nes mums įgimta vieniems 
kitus mokyti, ir, antra, dėl to, kad už 
savo tikėjimą galėtume turėti juo di
desnį nuopelną. Kad, mokant religijos 
dalykų, mūsų neklaidinama, įrodymų 
davė jis daug. Jų pilniausiai pakanka 
kiekvienam geros valios žmogui. Bet 
akivaizdumo čia mums nesuteikė. Pa
liko mums patiems savo laisva ir gera 
valia prisidėti. Tai padarantieji atlieka 
Dievo akyse labai vertingą dalyką, už 
kurį yra pažadėta amžinoji laimė. To
dėl ir vadina juos Jėzus palaimintais. 
Gi, atvirkščiai, nenorinčiuosius tikėti 
jis ko griežčausiai pasmerkia, pa
reikšdamas, kad jų laukia skaudesnės 
bausmės, negu mes dabar suprasti ar 
Įsivaizduoti pajėgiame.

Tikėti ne visuomet mums reikės, bet 
tik tol, kol esame šiame pasaulyje. 
Peržengus amžinybės slenkstį, tikė
jimas pasibaigia, o prasideda niekuo
met nesiliaująs matymas. — Viešpa
tie, gera mums čia būti? — (Mt. 17, 4) 
nejučiomis sušuko apaštalas Petras, 
pamatęs Jėzų garbinga išvaizda. Te
kis pat jausmas užtvindo ir visų sie
las, kurie pilni tikėjimo eina per šįjį 
pasaulį į kitą: nes ne veltui yra pa
sakęs Tasai, kuris sukūrė ir valdo 
abu tuodu pasauliu: —Palaiminti, ku
rie nematė ir tikėjo —.

KUN. LIPNIŪNAS APIE 
KANČIA IR PRISIKĖLIMĄ 

* •
Sis a. a. kun. Lipniūno laidotuvėms 

passaytas žodis buvo aplinkiniu keliu 
patekęs į Prancūziją. Šiomis dienomis 
jis gautas čia ir spausdinamas dėl 
nuostabių paties Velionio žodžių apie 
kančią ir prisikėlimą. Tuo norime pri
sidėt ir prie Jo mirties metinių pa
gerbimo. Red.
Daug buvo vargta, daug buvo nešta, 
Bet gerbti, kryžių džiaugsmas ne- 

mašta — 
Užtat aš gaunu stebuklą didį,

■ Kad mano gluosniai be žiedo žydi 
(Aukso Rūkas)

Vos prieš metus Tu išrašei šiuos 
Jurgio Baltrušaičio žodžius, o nūnai 
tas stebuklas jau įvyko: tavo gluos
niai pražydo be žiedo ir jie žydės, 
kaip tavo šventas atminimas mūsų 
širdyse ir jie žydės kaip šventojo au
reolė amžinybėje.

Šiandien, kai mūsų akys regi tave 
paskutinį kartą, mes norime išgirsti 
ne kieno kito, tik tave, mūsų Drauge, 
Įžodį.

„Mirė (sikūnyjęs Dievas, — kalbė
jai Tu praeitų metų did. penktadienį, 
— mirė fizinius žmogaus skausmus 
kentėdamas, nesuprasto Dievo kan
čias išgyvendamas Mirė visus įžei
dimus užmiršdamas, visiems viską at
leisdamas. Miręs buvo palaidotas, 
grabe akmeniu užsklenstas, bet tre
čią dieną prisikėlė. Pats prisikėlęs, 
prikėlė gyvenimui teisiuosius miru
sius ir pažadėjo prikelti kiekvieną į 
jį tikintį. Kryžius, pasidarė simbolis 
Kristaus ir žmogaus kančios, bet kar
tu ir prisikėlimo".

Ir vėl Tu kalbi lyg sau pačiam: 
„Kančia pripildo žemę. Ji yra mano, 
yra tavo, o kartu ir mūsų visą neiš
vengiama dalia. Kenčiu aš, išvydęs 
gyvenimo rytą, kenčia motina, leis
dama mane į pasaulį^ kenčia artimie 
ji, palydėdami mane į amžinatvę! 
Kenčia žmogus jaunystėj, apie ateitį 
svajodamas, kenčia subrendęs, save 
gyvenimui pašvęsdamas . . . Kenčia 
mokslininkas, tiesos ieškodamas, ken
čia menininkas, formas brandinda
mas, kėtičia visuomeninkas, gerovę 
kurdamas ...

„Kaičia yra kelias į gyvenimą — 
ji reiškiasi pačiame gyvenime ir ji 
lydi į amžinatvę. Kančia yra kelias į 
tiesą, į kūrybą, į gerovę. Kančia ke

Kai 1846 metų birželio pirmosiomis 
dienomis*) kardinolas Imolos vyskupas 
Giovanis Maria Mastai-Ferrettis ke
liavo tarno lydimas Į Ranją rinkti 
Oregoriaus XVI įpėdinio, staiga beva
žiuojant dulkinu keliu pro maža baž
nytėle pasipuošusį Frossombronės 
kaimelį ant karietos stogo nutūpė 
baltas balandėlis. Net vežėjo šauksmo, 
keiksmų audros, botago smūgių, pa
galiau tarno mosavimų neišsigando.

Minia, susispietusi Frossombronės 
kaimely, šaukė:

— Evviva ii Papai . . . Ecco ii Pap- 
pa della colomba!

Kardinolas nusišypsojo, palaimino 
minią ir nudulkėjo toliau... „pappa 
della colomba! ..."

Pranašystė: Mastai per 18 valandų 
trukusią konkliavą buvo išrinktas po
piežium ir pasivadino Pijum IX. Kar
dinolas Gaynuckas, nešdamas Aus
trijos „veto", pasiekė Romą per vėlai' 

Mastai jau buvo Pijus IX.
Ir kai kard. diakonas Riario Storza 

birželio 17 dienos rytą iš Quirinalo 
balkono galingu balsu skelbė miniai 

■apie Mastai išrinkimą, prabilo būg
nai, trimitai. Angelų pilies griaudžian- 
čios patrankos, pagaliau visų Romos 
šventorių devynbalsiai varpai. Minia 
kantriai klausės, kaip ir visuomet, kar
dinolo pranešimo.

„Kas gi tas kardinolas Mastai- 
Ferrettis: visai negirdėtas... Kažin 
koks Mastai, visai nepažįstamas..."

Net iki paskutinės valandėlės* Gre- 
goriaus XVI valstybės sekretorius, 
dar vadinamas „geležiniu kardinolu", 
Luigis Lambruschinis, spardėsi prieš 
„liberališko" plauko Mastai išrinkimą:

— Mastai rūmuose ir katės libera
lios!

*■) Sis vaizdų rinkinys yra lietuviškai 
atpasakotas pagal Otto Walter! bjo- 
iio Angelicas O.P. 

lias į save, į kito širdį, į patį Dievą. 
Kančia todėl yra kelias į prisikėlimą."

Ir štai kitoje tavo užrašų vietoje 
mes randame lyg tąsą to, ką tu tik 
ką kalbėjai. „Mes tikime į mirusiųjų 
prisikėlimą ir į asmeninį gyvenimą. 
Štai aš sakau jums paslaptį, — meni 
tu Povilo žodžius. — mes visi kelsi
mės! ... ūmai, akimirkoj, kai atsi
lieps paskučiausias trimitas ... Nes 
šitas gendąs (kūnas) turės apsivilkti 
negedimu, ir tas marus turės apsi
vilkti nemarumu... O tuomet įvyks 
žodžiai, kurie yra parašyti: mirtie, 
kur tavo nugalėjimas? mirtie, kur 
tavo akstinas? (1 Kor. 15, 51 ir tol.)"

Ir mes tikim, kad Tavb mirtis, mūsų 
Broli, yra Tavo pergalė. Mes meldži
amės nūnai ne už Tave, kaip mirtin
gąjį, bet į Tave, kaip šventąjį. Tu 
pats išrašei" žodžius de sanctis in 
mundo — šventieji pasaulyje, ir jie 
nuostabiai tinka Tau pačiam:

„Pamilęs žemę, šventasis ilgisi dan
gaus. Ištikimas žemės grožiui, kaip 
Pranciškus Asyžietis, bet ir visom 
galiom pasinėręs dangaus mėlynėj 
Išsiveršti, atsipalaiduoti nuo žemės 
reikalų ir Dievu žavėtis! Jokia pro
fesija nekliudo eiti šiuo keliu. Pri
gimtis yra pagrindas, antgamtė — tiks
las. Per pareigas, per darbą save paš

Tačiau jau „liberalas* Mastai, vė
liau popiežius Pijus IX, irgi pravar
džiuojamas „liberalu", garsiuose Sy- 
lobus ir enciklikoj „Quanta ana" eilu
tėse 1864 metų gruodžio 8 dieną pa
reiškė viešai pasauliui savo meilę li
beralizmui ir savo pontifikatą apvai
nikavo šimtmečiais nokusiu varpų 
vainiku. Vatikano susirinkime dog- 
matizuodamas popiežiaus neklaidin
gumą...

Mastai tikrai buvo „liberalas"...
Maždaug prieš 400 metų Petro sos- 

..tan įkopė savoyardietis domininkonų 
vienuolyno prioras iš Albos, Antonio 
Ghislieris, pasivadinęs Pijum V. Ir 
keliems metams praslinkus po „gele
žinio" popiežiaus mirties, būtent 1572 
metais gegužės 1 dieną, buvo iškil
mingai įrašytas į šventųjų sąrašą.

Ir kai gruodžio mėnesį (1565. XII. 8) 
buvo užmūrytos paskutinės konklia- 

1 von durys, šventojoj kolegijoj viešpa
tavo didžiausias sumišimas. Tuomet 
Ispanijos pasiuntinys rašė savo kara
liui: „Jei nereikėtų tikėtis stebuklo- 
rinkimai užtruks nenumatytai ilgai, — 
jis dar prideda, — ir jei dar prisidės 
kurstytojų minia, be mažiausios abe
jonės, kardinolai išsėdės konkliavoj 
metus, o gal ir ilgiau . . ."

Tačiau Antonio Ghislieris jau po 18 
dienų kardinolo purpurą pakeitė balta 
popiežiaus sutana. Rinkimai pasiekė 
tikslą pasaulio/jėgoms visai nelauktai, 
netgi daug anksčiau, negu jie skai
čiavo... ir Pacheco rašo.: .Rinki
muose matomas S*. Dvasios įsikiši
mas. Daugelis, įeidami į konkliayą, 
greičiau būtų leidę sau kojas nukirsti, 
negu balsuoti už Ghislierį... iš tikro 
tie pirmieji balsą metė!*-

Pijus V atstumtas, paniekintas ėjo 
pontifex keliu. Dar ilgą laiką dalis 
dvasininkijos, net kardinolų (žinoma, 
hk širdy), vyskupų... šiaušėsi, kėlė 

ventinti! ... Dauginkitės, bręskite, o 
šventieji žemėje!" — dviem brūkš
niais pabraukei Tu šiuos žodžius.

Visas Tavo gyvenimas — trumpas, 
bet toks platus, toks šakotas! Kas gi 
jis buvo, jei ne šventas šventųjų kurs
tymas, Ne sau Tu gyvenai, bet ki
tiems, ir dėlto toks nežemiškas, toks 
nerealus Tu mums kartais atrodei. 
Būsimiems šventiesiems brandinti, že
mės broliams pašventinti Tu dar vy
leisi gyventi. Nūnai, kai joks, žemės 
rūpesčių šešėlis nebepalies Tavo au
reolės, galėsi žerti rožes iš aukšty
bių ir kalbėti į pačias mūsų širdis. 
Ir Tavo balsas skambės ne tik 
Aušros Vartuos ir Jono bažnyčioj 

— jis skambės per visą Lietuvą. Ir 
Tavo maldos stiprins lietuvį, ir Tavo 
užtarimas palenks Dievo gailestingu
mą mūsų kenčiančiai Tėvynei. At
mink, meldžiame, ir mus, Tavo erškė
čių kelio dalyvius, stovinčius kryž
kelėj ir nežinančius, kokių bandy 
mų dar teks pakelti.

Mes atsisveikiname nūnai tik su 
mirtinguoju Tavo paveikslu — Tavo 
gi dvasia pasilieka su mumis. Bet ir 
jį — tą paveikslą mes grąžinsim, ten, 
kur jam skirta. Iki pasimatymo Tė
vynėj!

Puck, 1945. 3. 31.

balsą. Tačiau į tai Pijus V atsaky
davo: „Tikiu, su Dievo pagalba taip 
valdysiu, jog man mirus liūdesys bus 
tikrai didesnis, negu per rinkimus. .1*

Šimtmečius plakęs konkliąvos pul
sas dar niekad taip sunkiai ne uto 
žmonijos žvilgsnio, kaip trečiadienį 
(1938. III. 1) po pietų, kai buvo vėl už
darytos paskutinės durys konkliavon,. 
„Pagaliau, pagaliau, — šaukė — ma
tau jau ir vėl rytą. §tai naujas, baltas,', 
be mažiausios dulkės ar dėmelės bu
simojo, geriau ateinanačio, popiežiaus 
pontifikatas. Dar nespėjčFrožių žiedai 
nuvysti, dulkės prislėgti Pijaus XI „.. 
trečiadienį kardinolai susirinko naujo 
įpėdinio rinkti" ... Ir niekad dar nėra 
buvę Bažnyčios istorijoj tokių įvykių, 
kad popiežiaus rinkimuose dalyvautų 
visi šventosios kolegijos nariai. Da
bar gi susirinko net 62 kanditatai: 
35 italai ir 27 kitų tautybių.

Net kardinolas Bandrillarfas, dau
giau kaip 80 metų naštos slegiamas, 
nepamiršo pasiimti į konkligvą ranka 
varomo vežimėlio — daugelis matė 
jį važinėjantis Damaso kieme, kolonų 
halėmis . . . milžiniškomis salėmis, 
dabar virtusiomis tik mažais kamba- 
rėliais-celėmis ... į

Trečiadienis. Po pietų 4 valanda. 
Į Paoliną renkasi maldų 62 kardino
lai. Gęsta kalnuose atgimstančios pa
vasario saulės paskutiniai spinduliai, 
pranašaudami saulėtą rytojų. Dar 
kartą užsuks jie į Vatikaną, Sistinę, 
Paoliną . . . pas kardinolą Mar- 
chettį... Eminencijos rikiuojasi iškil
mingos procesijos. Suskamba iš ilge
sio prisieitų krūtinių „Veni Creator - 
Spiritus" akordai ... . jie skamba il
gesingai, liūdnai aidi katakombų ur
vais, amfiteatro angomis . . . ataidi 
prie altoriaus... vis skamba ir skam
bės...’
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Valandėlei užsuka visi į Siksiiną. 
Kardinolai daro priesaiką, pasižadė
dami rinkimus pravesti pagal apaštalų 
konstitucijas ir išlaikyti konkliavos 
eigos paslaptį. Čia pat iškilmingai 
prisaikdinami konkliavos maršalas ku
nigaikštis eminencija Chigi (Maltos 
ordino generolas), konkliavos guber
natorius Msgr Arborio Mella di 
Sant'Elia. Tuo ir baigiasi šiandieninės 
iškilmės Sikstinoje.

Pasibaigus iškilmėms, kiekvienas 
kardinolas, lydimas garbės gvardijos 
karininko, grįžta į savo apartamen
tus; kardinolo celė, sekretoriaus kam
barėlis ir tarno. Ilgais Vatikano kon
kliavos rūmų koridoriais tvirtais 
žingsniais, nors nuovargio šešėlio ly
dimas, eina Camerlengo Pacellis ir 
popiežiaus ceremonijų meisteris, da
rydamas tvarką: „Extra omnes"*)... 
„Extra omnes', jo balsas skrieja apy
tamsiais tyloj snaudžiančiais rūmais ... 
Pagaliau dar Camerlengo Pacellis ir 
kardinolų kolegijos dekanas Granito 
di Belmonte apeina visas konkliavos 
patplpas, tirdami, ar nėra kur pasis
lėpusių nereikalingų asmenų. Asme
nys, nepriklausą konkliavai, palieka 
konkliavos rūmus. Vis dėlto dar liko 
apie 400 asmenų: dvašininkija, gydy
tojai ir patarnaująs personalas.

Paskutinis iš kardinolų, įžengęs 
konkliavon, Camerlengo Pacellis, 
burtų keliu gauna celę, pačymėtą 15.

Suskambėjus Damaso kieme varpui, 
konkliavos maršalas uždaro portalą, 
užantspauduodamas jį cino antspaudu.

Tuojau nupjaunamos paskutinės te
lefono vielos, jungiančios Vatikaną 
su pasauliu. Vatikane įsiviešpatauja 
melancholiška rimtis. Vatikanas už
migo ...

Kardinolas Camerlengo buvo pa
vargęs . . .

Tik patvari, geležinė Camerlengo 
prigimtis, nors jo pečius slėgė jau 63 
pavasariai, nepalūžo ... Jis nesis
kundė esąs pavargęs, reikalingas 
poilsio, ne, nieks to negirdėjo. . . 
Jį gaivino darbas, darbas, rūpestis- 
bemaž tris savaites nesumerkė akių, 
nepasitraukė palikęs rūpesčius ir ka
binetą.

Tiesa,’kartais jis galvojo — per tris 
savaites pabėgti. Viską palikti, pa
mesti ir pabėgti . . . bėgti toli, toli, 
už Albanų kalnų, prie Konstancos 
ežero, į tuos didelius namus ... Taip, 
jis norėjo pabėgti... Jis jau susi
kraustė popierius ir knygas į dėžes, 
paruošė lagaminus .- . . ištuštino kar
dinolui valstybės sekretoriui kamba
rius ... jis turi kraustytis J mažąjį 
,Palazzo", Pacellis, Vatikano bazi
likos arkikunigas . . . Taip, jis tiki, 
jis turi kraustytis... Jis jau pasamdė 
žmones, kurie daiktus nugabens, kam
barius šiek tiek atnaujins ... O jis 
bus ganytojas — paprastus, kaip ir 
daugelis kitų. Turės ramybės, laiko ... 
puikų kambarį; šv. Agnietės vienuo
lyne yra didelis sodas, daržas... Pa
cellis — busimasis dvasios Vadas... 
Panašios mintys skraidė jo galvoj... 
Tačiau jis kunigas, jis tai žinojo, ir 
jam to pakako...

Eugenio Pacelli 
popiežius?

Kiekvienas jaučia: Pacellis žymiau
sias tarp kandidatų visa galva didesnis 
ūž kitus, tik Pacellis tegali būti išrink
tas. Petro aikštėje, taip pat Romos gat-

•) Visi išeit... 

vėse dešimt už, penki prieš. Dešimt 
už Pacellį, bet kodėl už jį, Pacelli, 
kodėl? Romiečiai pažįsta ir daugiau 
kardinolų, visus jie lygiai myli . .. 
Bet kodėl šiandie jie už Pacellį? . . < 
Niekam ir nekyla toks klausimas: 
„savaime aišku, Pacellis bus popie
žius . . .1'

Kardinolas — valstybės sekretorius 
popiežių margaspalvėj istorijoj užsi
dėjo tik du kartus tiarą. Pirmą kartą 
1655 metais Fabio Chigis iš Sienos — 
Aleksandras VII ir antrąjį, paskutinį 
karią anno 1669 Ginlio Rospigliose iš 
Pistojos — Klemensas IX. Valstybės 
sekretorius niekad neįkopia Petro 
laivelin: mat, tokia jau tradicija. Po
piežių tradicija — įstatymas; įstaty
mas gi ne taipjau grejf pakeičiamas. 
Tik du kartus popiežių istorijoj val
stybės sekretorius tiarą užsidėjo, tik 
du karius iš 261 .. . Taip sako isto
rijos lapai ...

Teisybė: galingasis popiežius Pijus 
VII, su kardinolu valstybės sekreto
rium Consalviu gindamas bažnytines 
teises, drįso Napoleomui 1, „rytų dy
kumų valdovui“, pasakyti: „Pone, 
jūs galite mane į kąsnelius sukapoti, 
bet jūs nepriversite pritarti šiai netei
sybei, daromai Bažnyčiai". Tas pats 
Pijus, įteikdamas vyskupui Francesco ' 
Saverio Castiglianiui raudoną skry
bėlę, pasakė: „Jo šventybei — 
Pijus vnn-

Camerlengo Pacellis nebuvo vaini
kuotas jokia pranašyste. Ne. Jis gimė 
jau popiežium.

Kai 1937 metų rugsėjo mėnesį vo
kiečių kardinolai lankė sergantį 
Piju Xf, vėliau kard. Faulhaberis pra
sitarė: „Jei pasaulis žinotų, ką mums 
reiškia Pacellis.. .1' Buvo ir dau
giau tokių. —

Ankstyvą ketvirtadienio rytą mes 
esame Piazza di San Pietro!

Šiandien kovo antroji.
Viršum Michelangelo kupolo žydrai 

šviečia mėlynas dangus. Auksinėj 
saulėj maudosi Roma.

Jau nuo ankstyvo ryto neaprėpiama 
akimis minia laukia prie šv. Petro. Bet 
ši tūkstantinė minia yra tik menkutis 
atstovas universalios, amžinosios Baž
nyčios.

DRAUGIŠKUMAS

ŠĮ rytą pasirodo du kartus rimtieji 
„Fumata" — dūmai. Mažas, plonutis, 
sidrabinės skardos kaminėlis, iškilęs 
pro Sikstinos stogus, šiandie kažką 
ypatingo, nepaprasto žada.

Kiekvienas tiki: abu kartus dūmai 
bus juodi, kitaip ir būti negali, kitaip 
nėra jokia konkliava. Dar niekąm ne
teko rasti popiežių istorijos lapuose, 
kad pirmąją konkliavos dieną popie
žius būtų išrinktas. Du tūkstančiai me
tų! Šimtmečių konkliavos tradicija...

Foto aparatai, filmavimo įtaisai lyg 
kerpės pakibusios ant stogų,- visi tik 
laukia, laukia ...

Ir štai prabilo „fumata". Kyla men
kas šviesus plonutis dūmelis. Vėjas, 
pagavęs jį, nubloškia Vatikano sto
gai ... Bet ir vėl pasirodo tiršti, 
tamsūs-juodi, žemėn linkstą dūmai.

— Argi aš tau nesakiau, asile, kad 
bus juodi! Kodėl dar ginčijies ...

Ne, tai negali būti... Kokia čia pa
saulinė jėga maišosi... Nejaugi?!

Mes esame Paolinoj.
Ketvirtadienio rytas.
Šv. kolegijos dekanas, kardinolas 

Granito di Belmonte, atnašavo šv. 
Dvasios garbei šv. Mišių auką. 62 ko
legijos nariai artinosi prie Dievo stalo-

Apie dešimtą valandą Sikstinoj ji 
renkasi pirmojo balsavimo.

Garsioji Sikstina, dažnai mačiusi 
dramatiškų valandų, dažnai skambė
jusi „Reguiem“ garsais, dažnai „Veni 
Creator,“ šiandien vėl įaus vieną siūlą 
į amžiną prisiminimų kilimą. O kad jį 
nors kartą prabiltų ... Bet šiandien 
Sikstina nebepažįstama. Viršum alto
riaus puošnus „arazzo", vaizduojąs šv 
Dvasios atsiuntimą. Ant altoriaus še
šios didelės sidabrinės žvakidės; bal
savimo metu dega žvakės. Altoriaus 
puošmena — didelis meniškas kryžius. 
Altorius apgaubtas violetinio aksomo 
baldakimu. Aukščiausiojo laiptelio vi
duryje, prieš altorių, pastatytas nau
jajam popiežiai sostas, kur jam pir
mąją adoraciją pareikš kardinolai. 
Išilgai presbiterijos sienų-violetinų 
baldakimų eilės.

Vidury presbiterijos prieš altorių 
pastatytas balsams skaityti didelis 
stalas.

Atrodo, kad draugiškumas nėra tei
singumo dorybės dalis. Teisingumą* 
yra atidavimas kitam to kas kitam 
priklauso. O šios dorybės uždavinys 
yra ne tas, bet kitas, būtent: džiugiai 
su kitais sugyventi.

| tai tenka atsakyti, kad žmogus H 
prigimties, yra draugijinė būtybė ir 
dėl to, vardan tiesos, jis turi drau
giškumą savo bendralaiklams paro
dyti; be to jokia žmonių bendruome
nė negalėtų išsilaikyti. Taip, kaip 
žmogus bendruomenėje negali gyven
ti be tiesos, taip jis negali gyventi ir 
be džingėsio, kaip Aristotelis sako, 
„nekas negali per dieną ištverti kar
tu su nuliūdusiu, nei su žmogum b* 
džiaugsmo*. Dėl to kiekvienas žmo
gus natūralaus kilnumo yra verčiamas 
tu kitais džiugiai sugyventi; nebent 
dėl ko’-*'- kitos priežasties yra kar
tais bū kitą 'nuliūdinti, jo paties 
gerovei.

šv. Tomas Akv. 2. Z q. 114
». 2. ad l.

Zakristionas skaito maldas, prašyda
mas Dievo pagalbos. Ceremonijų va
dovas pakeltu balsu iškilmingai šau
kia: „Extra omnes".

Vienas iš kardinolų uždaro Sikstk- 
nos duris...

Likus tik kardinolams — prasidėjo 
balsavimo kortelių rašymas. Degi 
žvakė, lakas ... antspaudas ...

Kardinolai pagal amžiaus eilę, pri
siartinę prie altoriaus, '"-Idavo ran
koje laikomą balsavimo kortelę, aukš
tyn, klaupės ir skaitė priesaikos žo
džius:

„Testor Christum Dominum qui mo 
indicaturus ėst, me eligere quem se
cundum Deum iudico elegi debere". — 
„Liudytojas Viešpats Kristus, kurs 
mane teis, renku aš tą, kuri tikiu Die
vas nori, kad būtų renkamas".

Deda balsavimo kortelę ant pate- 
nos, šiek tiek pakėlęs ją, meta balsą į 
taurę ir vėl grįžta l savo vietą.

Ir kai paskutinysis iš kardinolų 
grįžta, metęs balsą savo vieton, žen
gia prie taurės balsų skaitytojas. Pa
kelės- balsavimo kortele, atidaro ir 
skaito renkamojo paverdę. Perskaitę* 
paduoda antrajam. Tas gi tik pavardę 
perskaito. Pagaliau tretysis skaiytoja* 
balsiai perskaito renkamojo pavardę. 
Kardinolai, turėdami kolegijos nartą 
sąrašą, pažymi.

Tokią kelionę atlieka visi balsai.
Pasibaigus balsų skaitymui, suskai

čiuojami balsai, ir skelbiami rezultatai.
Tretysis skaičiuotojas, surinkęs vi

sas balsavimo korteles, persmeigia 
adata ir šilkiniu siūlu ir galus kuriša. 
Tuoj pat balsai šalia altoriaus mažoj 
krosnelėj sudeginami.

Ketvirtadieni priešpiet ceremoniją 
vadovas, kuriam buvo patikėti balsai 
sudeginti, du kartus degina, primaišy
damas šiek tiek drėgnų šiaudų, kad 
dūmai — sunkūs ir tamsūs — sida
briniu kaminėliu iškiltų.

Du balsavimai — ...--------- juodi
dūmai...---------

Tačiau nuosėdos Jau kristalizavosi. 
Gal ir visi pranašų duona valgę.. ■ 
jau matė popiežių, už durų, Slkstfe1 
noj ... šalia saves sėdint
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Kai kardinolai po antrojo balsavimo 
skirstėsi, nes jau buvo pietų laikas, 
ketvirtadienį, kovo 2 d., Camerlengo 
Pacellis kažkokio baisaus nujautimo 
vejamas, skubėjo į savo celę. Kažką 
nepaprasto nujautė jo jautri širdis. 
Jis buvo visai nepanašus į Eugenijų, 
aistringą smuikininką ... nepanašus į 
seną kelionių, gamtos mėgėją Pacellį, 
pagaliau šiandien jis joks mokslinin
kas. Anksčiau kas pirmas parsisiųsda- 
vo knygas iš Londono, Paryžiaus, jis 
klasikas, puikiai pažinęs tiek Goethe, 
tiek Dantę ... Camerlengo serga. Bet 
jo organizmas toks patvarus, tiesiog 
geležinis ,.. Spėliojimai ir liko spėlio
jimais. Visiems buvo aišku: jis nėra 
senasis Pacellis. Jis buvo iškalkęs, 
tačiau nenurijo nė kąsnelio ... vaisiai 
ir tie buvo grąžinti. Camerlengo Pa
cellis serga! s • -
. Vėliau daugelis ji matė ištisą va
landą Damaso kieme. Jis blaškėsi, 
skubėjo, kartais sustodavo, lėtindavo 
žingsnius... Pacellis sveikas! Pacellis 
skuba. Bet nereikia pamiršti, kad tai 
vienintelis malonumas, kurį -jis sau 
leidžia. —

„... o kad greičiau tai baigtųsi. Bal
su net pažvelgti Sikstinon, baisu ...

Ir kai apie keturias suskambo Da
maso kieme varpas, kolegija vėl sku
bėjo užimti vietų j Sikstiną. „O pa
laimintas varpas, jo skambėjimas neša 
laimę, džiaugsmą... ar tai suprasti, 
pasauli, — tau, tau, pasauli!..." Ca
merlengo krūptelėjo: jis žino, ką reiš
kia tas garsas ... kad tik greičiau, 
kad tik greičiau ... Ramybės nėra ... 
jis turi tiek rūpesčių, vangų, krausty
masis, perdavimas sekretoriato, kabi
neto ... jam būtinai reikia ramybės ..

Jis skubėjo. Nepataikęs koja iš su
sijaudinimo, paslydo ir'lengvai susi
žeidė. Jis dreba, galva svaigsta, širdis 
plaka ... „Camerlengo kas atsitiko 
kur tavo drąsa, tvirtumas-vyrišku- 
mas...?"

Tačiau vienas iš eminencijų atsilie
pia:

— Štai popiežius — žiūrėkite, su 
paveldėjimu! ...
■ Pacellis sudrebėjo širdis smarkiau 
Suplakė ... tačiau jis tik nusijuokė ...

Ir kas iš to? Po valandos Camerlen
go Pacellis jau buvo popiežius Pijus 
XII. Jis tikrai turėjo kraustytis ...

Ankstyva ketvirtadienio popietė, 
trečiajame balsavimo rate, maždaug 
dar prieš penkias, rinkimai pasibaigė. 
Sikstinos stogais sklaistėsi balti dū
mai ... " ' .

Konkliavoj tuo pat laiku pakilo ko
legijos dekanas, kupinas pagarbos 
jausmų, lydimas kardinolo kunigo ir 
kardinolo diakono, prisiartinęs prie 
Camerlenįjo: „Acceptasne electionem 
de te canonice factam in summum 
Pontificum?" — „Ar prisiimi išrinki
mą, padarytą pagal kanonus vyriau
siuoju kunigu?"

Prislėgtu balsu, drebančiu iš susi
jaudinimo, Pacellis sutinka: jis mato 
Dievo.jiorus ir nedrįsta Jo valiai prie
šintis ... tačiau nuoširdžiai jis prašo 
kolegų pagalbos — maldų.

Tą akimirką krinta violetiniai bal
dakimai, gaubę kardinolų sėdynes — 
tik virš Camerlengo, fotelio palieka 
dar... Jis pažymėtas dvidešimt ket
virtuoju.

— Kokiu vardu valdysi kaip popie
žius?

— Pijus XII! Mano gyvenimas, ypač 
dvasinis gyvenimas, ir mano kelias 
—- Pijaus dienų metais nužymėtas. 
Išaugau Pijaus namuose ... ypatingai 
reiškiu jam didėlį dėkingumą už pa; 
rodytą man didelę meilę. Jis tikrai 

mane mylėjo ... už tai ’ esu jam be 
galo dėkingas ...

Nuo .šios sekundės Pacellis Romos 
vyskupas, vakarų Bažnyčios patriar
chas.. į—------ , ... su visomis jai
priklausančiomis teisėmis ir autori
tetu.

Kolegijos nariai sveikina ... laimin
go, ilgo, taikos alyva žydinčio ponti
fikato linki. Linkėjimai slegia jį lyg 
neišpirkti akmenys. Linkėjimas — rei
kalavimas Jis nieko nemato, negir
di... negalvoja . . . Pacellis — amži
nas popiežius! Saitas drėgnas kirmi
nas ritas nugara.

Konkliavos sekrotorius surašo ofi
cialų rinkimų aktą, taip pat ir sutiki
mą. Kolegijos dekanas skubiai atidaro 
Sikstinos duris, įleisdamas šv. kolegi
jos sekretorių, Msgr. Santoro, ir ce
remonijų prefektą, Msgr. RespighĮ. Jie 
palydi Pacellis paskutinį kartą nusi
meta purpurą — jis jau ne kardinolas! 
Jis velkas baltąja sutana ... jis pasi
renka vieną iš ilgiausių, jis summus 
pontifex. Jis jau „baltas senelis.. "

Po šių trumpų, savimi reikšmingų 
apeigų naujasis popiežius vėl grįžtą į 
Sikstiną. Jis sėdasi įpo altoriaus balda
kimu pastatytą sostą.

Pirmasis iš kardinolų kolegijos de
kanas, paskui ir visi kiti įprasta am- 
žaus tvarka kardinolai bučiuoja po
piežiui dešiniąją ranką ir koją. Popie
žius laimina, bučiuojas taikos pasi
bučiavimu.

Pirmoji adoracija!
• Niekad pasaulis gražiuoju ar prie
varta neišgirs iš kolegijos lūpų, neras 
istorijos lapuose (gal kas tikisi rasiąs 

- Vatikano archyve)... daug vandens 
pratekės, storame dulkių sluogsny 
skęs Pijaus XII sarkofagas, kiek balsų 
gavo, kas balsavo, kas susilaikė, kas 
konkurentas ... ir 1.1. Nustatyta, kad 
ne tik balsai — kortelės deginamos, 
bet ir kolegijos narių sąrašai.

Gal vienintelis pasaulyje aukščiau
siasis senatas sugeba pravesti rinki
mus nuostabios drausmės, didžiausio 
sutarimo dvasia: Tiesiog nuostabu: 
toks nesurašytas, toks didelis laisvas 
apsisprendimas, tokia didelė laisvė .. 
Tikras katalikiško demokratinio se
nato pavyzdys!

Paryžiaus arkivyskupas kard. Ver- 
dier rašė „Paris Soir" laikrašty:

„Beveik dviejų tūkstančių metų 
bažnyčios istorijos lapuose tik keletą 
panašių atsitikimų terandame. Negin
čytina, Pacellis buvo to vertas. Jo 
kilni asmenybė dvelkė iš pirmojo pa
matymo jį Sikstinoj. Nelaužydamas 
Įstatymo anie konklavios eigą — (nes 
tai vra paslaptis) —, šv. kolegija ne
galėjo svyruoti dėl Pacellio vertin
gumo".

Pasibaigus apeigoms, Pijus XII pla
kančia širdimi skubėjo lankyti ser
gančio kard. Romos vikaro Marcheč- 
cio Selvaggianio, savo mokslo draugo. 
Pijus dabar vilkėjo jau balta • su
tana ..'

Pijus XII lenkias prie mažos gele
žinės lovelės, jo rankos apkabina kar
dinolą . . . Akyse pasirodo du dideli, 
meile alsuoją perlai... Jie verkė.

„Po trumputės pertraukos kardinolas 
Marchettis tarė:

— Šventybe, man be galo skaudu, 
kad aš neįstengiu jums rankos pabu
čiuoti!" ...

Pijus XII:
— Na, ir tu jau vadini mane jūs .. t
Senasis popiežiaus draugas nusi

šypso, kažką sunkaus, nesuprantamo 
nurydamas,gerkle. Bet popiežius jautė 
... Jo širdis moka jausti! Iš dalies 
Eugenio Pacellis buvo romantikas. Be 
to, jie buvo seni draugai: studijos, 
darbas ... kolegija, pasitarimai...

Kardinolas tarė:.

— Nuostabiai puikiai šis beritąs dra
bužis tau tinka! . . .

Pijus XII nusijuokia: — Tu ...’—... 
jis .. ■ Lengvas, lyg drugelis, lyg Al
banų upelis, liūdesys veržias iš Pi
jaus XII akių. Jo žvilgsnis skrenda li
gonio kambario langu, išiesia galin
gus sparnus l žarą.. į vakaro ža
ras ... Įsiviešpatavo - slegianti tyla. 
Pijus XII atsidūsta: „Nebegalėsiu dau
giau keliauti ..

Vienas žmogus liūdėjo dėl tos trum
pai trukusios konkliavos — tai barx- 
daskutis Raffaele Imbimbo. Jis laukė 
ilgas savaites, metus truksiančios 
konkliavos, bet šiandien jau ir ta pati 
pasibaigė. Jis buvo nenuraminamas. 
Gaila jam buvo išsiskirti su naujuoju 
salonu. Tikrai gaila.

Imbimbo — tikėjosi gero uždarbio, 
puikaus salono atidarymo, klientūros

M. J. MARRITAIN
Apie akcija ir kontempliacija* *

Prancūzų ambasadorius prie Vati
kano M. Jaques Moritain vasario 26 d. 
skaitė Borromini de la Vallicela sa
lėje paskaitą, tema: akcija ir, kon
templiacija. Pasirodo, kad šiame 
žmoguje diplomatas nesunaikina filo
sofo ir mistiko. Pažymėtina, kad pas
kaita įvyko tuo laiku, kada praūžę 
buvo pačios konsistorinės iškilmės. 
Audiencijos, . vizitai, " ceremonijos, 
iškilmingi priėmimai, pietūs ir kiti pa
našūs dalykai užėmė atsakingų as
menų laiką ir dėmesį. Tačiau M. J. 
Maritain savo paskaitai skyrė ne 
mažiau atidumo ir dvasios prana
šumo; taip gali padaryti tik giliai su 
Dievu vienybėje gyvenančios -dvasios 
žmogus. Dėl to ir jo paskaita apie 
akciją ir kontempliaciją buvo kariu ir 
konkreti, ir gili. Čia yra duodamas 
tos paskaitos įvadas^ kurs savo 
darnumu ir nuoširdumu klausytojams 
padarė gilų ir palaimingą įspūdį.

— Sv. Tomas, kalbėdamas apie 
įsikūnijimą, yra pasakęs didžius žo
džius, kurie, mūsų manymu, geriau
siai nušviečia šias problemas:

.Įsikūnijimo paslaptyje, — sako šv. 
Tomas, — nužengiančioji kryptis iš 
dieviškos pilnybės į žmogiškos pri
gimties gelmes' turi daugiau reikš-

Aiandien, kai jo baisa išgirste, nebū

kite užkietėję savo šidyse.

Iš Brevijoriaus.

mės, kaip kylančioji kryptis iš žmo
giškos prigimties į Dievą." Tai yra 
tiesa, kuri galioja ne tik Galvai, bet 
ir ištisam kūnui.

Mums atrodo,’ kad vakarų kultūra 
kitaip nenugalės tų krizių, į kuriuos 
ji dabar yra patekusi,-kaip lik iš nau
jo atrasdama šią didžią liesą ir 
suprasdama, kad išorinis veiklumas 
turi kilti iš išvidinės pilnumos, iš vi
dinio aktyvumo, kuriuo žmogus, susi
jungia su tiesa ir su. būties šaltiniu. 
Jeigu bramaniški ir budiški Rytai dėl 
savo palinkimo Į kontempliatyvinĮ 

— smetonėlės ... didesnio, personaloi 
štai, jis vaizduojasi esąs šefas, jį lan
ko eminencijos, jis Šventybės rūmų 
tarnas ... pagaliau gal kartais taps jis 
irgi monsinjoru — juk jis dar jaunas. 
Juk tai taip paprasta. Jis skustų tik 
eminencijas... bet, štai, sugriuvo vi
sos jo viltys!

Siuvėjus kohkliavai naują pagal 
kliauzūros taisykles švarką pasiuvo.

Puiki pradžia! Penktadienį kai kurie 
kardinolai užsiprašė — „per fave la 
barba!"

— Pagalvokite tik .jūs, — skun
džiasi Imbimbo commendatore Gessiui 
ir laiko iškeltą ranką su ištiestais 
pirštais: „Penki — penki kardinolai 
jau užsiprašė! Ir vienas iš jų' tikrai 
amerikonas, tikiu, jis išmestų puikių 
arbatpinigių-------------- !“

Jis buvo labai, labai liūdnas — 9®* 
rasis Raffaele Imbimbo---------- 1

mątymą didelį veikimą skyrė kon
templiacijai ir dvasingumui net kas
dieniniuose dalykuose, galima kelti 
klausimas, ar Vakaruosę, pasidalijant 
darbą, dvasingumas ir kontempliaci- 
ja-ne filosofinė, bet religinė-nebuvo 
rezervuota tik Dievui pašvęstiems 
žmonėms ir Dievo karalystės daly
kams, kai. iuo tarpu žmiškosios ka
ralystės dalykai — buvo palikti 
veikti pelno dėsniui, technikos darbo 
dėsniui ir valdžios nuožiūrai. Jei turi 
kilti naujos krikščioniškosios civili
zacijos, amžius, tai, atrodo, kon
templiacinis dėsnis prašoks akciją, 
jis tam tikru būdu įeis į profaninę ir 
laikinąją sritį, ir kad šitas amžius, 
bent kilnioms sieloms, bus laikinojo 
gyvenimo ir žemiškojo veikimo paš
ventimo amžius.

Žurnalistai mums sako, kad mes 
žengiame į atominės energijos^am
žių. Dieviškai tai galėtų reikšti žmo
gaus, kaip dorinės ir protinės yieny- 
bės, suskaldymą, kuris vis didėja mū
sų laikais. Fizinėje srityje tai, bė 
abejo, reiškia, kad medžiagos suskal
dymas mūsų dispozicijai paveda to
kios milžiniškos medžiaginės energi
jos kiekius, kad, net ir nepanaudo- 
jant kaip destruktyvinį ginklą, jos 
grasina sukrėsti ir mūsų pramonės 
civilizaciją ir, užuot išlaisvinus, žmo
gų neišgelbimai pavergti. Labiau negu 
kada nors dabar dera yra sakyti kar
tu su Bergsonu, kad pasauliui reikia 
dvasios papildymo. Kad būtų išlaikyta 
pusiausvyra ir apsisaugota nuo nuo
latinių katastrofų, reikia, kad dvasinė 
energija išsiveržtų dvasios karalystėje 
su didesne jėga, negu atominė ener
gija, kuri išsiveržė medžiagos kara
lystėje. Pirmoji sąlyga, reikalinga ci
vilizacijos išganymui, yra kontemplia
cijos išmintis, be kurios visas pasau
lio aktyvumas, kad ir koks galingas 
ir koks gražus jis bebūtų, tampa mir
ties raugu. Reikia, kad kontemplia
cija 'žmogaus egsistencijoje užimtų 
savo tikrąją vietą, kuri yra pirmoji 
vieta, ir veržlią automatinę mūsų 
energiją pakeistų .tikrai žmogišku vei
kimu, tuo būdu atstatydama vitalinio 
mūšų gyvenimo ryšį su antžmogišku 
tiesos, gyvenimo, laisvės ir taikos 
šaltiniu.
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Anglijos vyskupu pareiškimas
1945 m. vasario 23 d. Anglijos, 

Uelso ir Skotų kat. vyskupai išsau
goti patvariai ir teisingai taikai iš
leido bendrą pareiškimą, kurio duo
dame čia reikšmingesnes ištraukas:

„Mes esame įsitikinę, kad, jeigu 
bus laikomasi žinomų tvirtų principų, 
.galima pašalinti daug karo^priežas- 
čių. Todėl mes prašome sąjunginių
tautų vyriausybes pritarti bent šiems 
punktams:

1. Žmogaus asmenybės teisės susi
daro ne dėl priklausymo prie tos ar 
kitos partijos, bet dėl to, kad jis yra- 
visos žmonijos šeimos narys. Pirmoji 
individo teisė ir drauge pirmoji pa
reiga yra savo protą ir valią palenkti 
tani, kad būtų įvykdyta jo paskirtis, 
būtent — amžinajam gyvenimui. 
Kiekviena politinė sistema, kuri ne
teisėtai pasisavina Dievo vietą, iš es
mės savo giliausiomis šaknimis jau 
yra antisocial!. Valstybės totališkumo 
principas, kad ir kokiais vardais jis 
būtų dangstomas, iš esmės yra prie
šingas krikščionybei ir su ja kovoja.

2. Kadangi kiekvienas autoritetas 
yra iš Dievo, žmonių brolybė neturi 
jokios prasmės, jei ji nesiremia Dievo 
tėviškumu. Žmogaus teisės tiek pa
neigiamos, kiek išsižadama Dievui 
priklausančių teisių.

3. Kadangi tarp Dievo ir žmonių 
santykių atsispindi ne tiktai jo tei
singumas, bet ypač jo meilė, tai ir 
santysiai tarp tautų, jei jie nori būti 
sveiki, turi būti persunkti meilės. 
Neapykanta, vis tiek, ar būtų rasinė, 
ar klasinė, sudaro neįveikiamą kliūtį 
taikiam sugyvenimui.

4. Teisingumas ir meilė reikalauja, 
kad stipresnieji neišnaudotų silpnojo. 
Jie taip pat reikalauja, kad žmonės, 
kurie gyvena pagal tam tikras tradi
cijas, savo pasirinkto gyvenimo būdo 
jėga neprimestų kitos tautos na-' 
riams.

5. Kiekvienos atskiros tautos laimė 
ir gerovė negali nerūpėti ir visiems 
kitiems. Tačiau abipusis pasitikėjimas 
tegali tikrai tada klestėti ir tverti, 
kai galingesnės tatftos tikrai nuošir
džiai norės ir stengsis padėti silpnes- 
niosioms. Jei i atskirus regionus ir 
tautas bus žvelgiama kaip į įtakos 
sferas, jie virs būsimųjų konfliktų ži
diniais.

6. Taikos konferencija turi būti šei
mos tarybą. Į sienas, ūkines sutartis 
ir kolonizaciją turi boti žiūrima ne 
iš karinės strategijos taško, bet jie 
sveriami pagal visų tautų gerovę.

7. Spauda ir radijas turi vieningai 
stengtis sukurti tikrą internaciona
lizmą, paremtą broliška žmonių meile. 
Norint tai pasiekti, reikia mažiau pa
brėžti nacionalinį suverenumą ir ma
žiau akcentuoti istorinių nusiskundi
mų pagrindus. Jei bus keičiamasi idė
jomis ne tik per spaudą ir radiją, bet 
jr kelionėmis po užsienį, tai ir nacio
nalizmas, ir išdidus atsiskyrimas nuo 
kitų nebus^tokie agresyvūs. I kraštus 
kurie neleidžia savo gyventojams 
vykti į užsienį arba persiimti užsie
nietiškų idėjų, reikia žiūrėti kaip į 
tokius, kuriuose nyksta žmonių šei
mos harmonija.

8. Turi būti suteikta visiems žmo
nėms visiška lątsvė garbinti Dievą

-Jokiu būdu.,kokį jie pasirenka patys 

pagal savo sąžinė. Bendroje žmonių 
valioje mylėti Dievą ir per tą Dievo 
meilę mylėti viens kitę galima rasti 
tikrą vilti susikurti visuotinę žmonių 

'meilę. Nutolus nuo Dievo, negali būti 
nei saugumo, nei taikos. „Jei Vieš
pats nestatys namo, veltui statys ji 
žmonės', (Ps. 126, 1).

j j j i j j J i J -j 11" i
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2. Geluonį miriies išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja', Aleliuja, Aleliuja!

5. Angelus siunčia šventuosius 
Pas Mariją ir savuosius. 
Mokytinius mylimuosius, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

4. — „Motinėlei Sopulingai 
Neškit naujieną džiaugsmingą 
Atsikėlimo garbingo" . . . 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

5. Veikiai patsai pas Ją ėjo 
Didžia šviesybe žibėjo. 
Sveikindamas Ją, kalbėjo: 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

A- le- liu- ja, A-

2. Nes jei nebūtų kėlęs jis, 
Pasaulį būtų slėgę vis 
Kaltė, mirtis ir pražūtis. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

3. Tačiau, kad kėlės prakilniai. 
Męs džiūgaujame nuoširdžiai. 
Jį garbiname pamaldžiai. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Prancūzu kardinolu ir arkivyskupu 
atsisaukimas

Prancūzų kardinolai ir arkivysku
pai per savo metinę konferenciją Pa
ryžiuje išleido atsišaukimą, iš kurio 
pacituojame svarbiausias vietas apie 
socialinį klausimą:

6. — Po tavo skausmų kartybės 
Nušvito diena linksmybės, 
Duosni dangiškos ramybės. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

7. — Sveikas gi, Jėzau saldžiausias. 
Mano sūneli mieliausias 
Žmonėms visiems maloniausias! , 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! • -

8. Esu šiandieną laiminga, 
Tave išvydus garbingą, 
Nieko daugiau man nestinga. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

9. Dangaus Karalius aukščiausias, 
Išganytojas brangiausias. 
Atpirko mus maloniausias. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

le- liu-ja, A- le- liu- ja!

4. Mielasis Jėzau, Dieve mūs, 
Būk mūsų sielai malonus,

. Nuo nuodėmių globok visus. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

5. Del savo meilės ir garbės
Ir mums leisk keltis iš miriies 
Gyvatai naujai prie tavęs. . 
Aleliuja^Aleliuja, AleTiujal 

, Mes drauge su visais popiežiaią 
smerkiame vyravimą kapitalistiniame 
režime pinigo, toje sistemoje, kurtąją 
nesirūpinama darbininko kaip žmo* 
gaus reikalais, bet pirmoj eilėj vah 
komasi aukštų palūkanų ir pelno, 
įmonė per dažnai paverčiama išnau* 
dotoja privatiems interesams, kai iŠ 

' tikro tuo būdu turėtų būti pasitars 
na u ta bendruomenės reikalams. į

Drauge su popiežiais mes smerkias 
me visa, kas moderniujame ūkiniamą 
gyvenime turi tikslą kilti klasinius - 
priešingumus ir neapykantą. Su po* 
piežiais mes smerkiame materialistinį 
mokslą, kuris nepripažįstančiai jokios 
sąžinės konkurencijai ir pinigo godu, 
mui paaukoja teises žmogiškųjų bū* 

‘ tybių, pašauktų būti Dievo vaikais i> 
Kristaus broliais.

Drauge su popiežiais mes reikalaus 
jame įvesti tokią socialinę santvarką, 
kuri būtų paremta Dievo įstatymais, 
gerbtų žmogiškąją asmenybę ir lai
duotų šeimai valstybėje esmingą via* 
tą, kuri jai ten pridera kaip natūra* 
linei institucijai ir bendruomenei, tu* 
rinčiai savitus tikslus bei uždaviniu*.

Todėl mes reikalaujame: .
1. Suteikti plačiausią galimumą įsi* 

gyti privačią nuosavybę kiekvienam 
darbo žmogui, vykdant teisingo atly* 
ginimo už darbą politiką ir sukuriant 
tokias gyvenimo sąlygas, kurios jį 
įgalintų atskleisti visą savo asmeny
bę ir su savo šeima įsikurti pridera
mame, sveikame ir jo reikalavimus 
atitinkančiame būste. Privatinė nuo
savybė priklauso prie natūralinių 
žmogiškojo asmens teisių ir sudaro 
svarbią sąlygą jai visiškai atsi- 
skeisti.

2. Darbo žmonės turi plačiai daly
vauti darbo, įmonės, profesijos ir pi
lietinėje organizacijoje. Darbininkas 
tikrai nori, įmonėje jaustis kaip na
mie, dirbdamas žmogaus vertą darbą, 
į kurį galėtų įdėti visą savo žmogiš
kąjį atsakingumą, parodytų visą savo 
veiklumą, laisvą valią, ryžtingumą ir 
sąžiningumą. Jis reikalauja, kad jam 
būtų leista dalyvauti įmonės sociali
niame ir ūkiniame gyvenime, lygiai, 
kaip kad gamybos vaisiuose, darbi
ninkas nori, kad jis galėtų pasireikšti 
profesiniame gyvenime ir justų at
sakingumą už krašto likimą. '

Bažnyčia nieko nesako dėl pasirin
kimo technikinės sistemos (dėl daly
vavimo gavinyje ir vadovybėje, dar
bo akcijos, bendruomeninių įmonių 
etc.). Jos vaidmuo nėra organizuoti 
tai, kas yra laikina. Ji pasitenkina 
tiktai primindama paprasta, bet ener
ginga forma principą vis aiškiau 
orientuotis į kolektyvines sutartis.

3. Galiausiai mes reikalaujame su
kurti tokią profesinę organizaciją, 
kuri padėtų įvairius tos pačios profe
sijos elementus, darbdavius, tarnau
tojus ir darbininkus, į jungti į žmo
giškąją bendruomenę tvarkos, teisin
gumo ir broliškumo ryšiais. Kaip pa
grindą tokiai profesinei organizacijai, 
kuriai turėtų būti patikėti įmonių ko
mitetais ir mišriosiomis komisijomis 
nustatyti pastovius pagrindus garbin
gam bendradarbiavimui tarp visų tų, 
kurie įvairiais titulais prisideda prie 
darbo bendruomenės, Bažnyčia yra 
jau seniai pripažinusi profesinių ben
drijų įstatymingumą ir reikalingumą. 
Taip pat ir šioje. srityje laisvei, pa
gerbiančiai įvairias kryptis, ir grupių 
daugumui prieš vienos vienintelės 
profesinės sąjungos monopolį, kurie 
galį pasidiryti •-’alinis, turėtų būti 
suteiktas pirmumas. ;
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Pzanūzų žurnalo Etude* kino 
apžvalgininkas šių metų vasario 
mėn. numeryje daro naujųjų filmų 
apžvalgų Amerikoje, Anglijoje, Ru
sijoje ir Prancūzijoje, Naujasis fil
mų pasaulis, apskritai imant, jam ne
teikia džiuginančio vaizdo. Jis iške
lia, kad naujosios filmos yra pate
kusios stipriom propagandos įtakon.

Naujoji amerikiečių filmą, parei
kalavusi labai didelių techniškų pas
tangų, yra „Slibino sūnūs*. Jos 
scenarijus yra parašytas sekant Pearl 
Buck romanu. Tačiau, kai mes pa
žiūrime tų filmą nesuinteresuotu 
žvilgsniu, mes neišeiname iš jos pa
tenkintu Mes esame nepatenkinti 
dėl to, kad ji nori mus apgauti. Trum
pai sakant, čia eina kalba apie Kini
jos priešinimąsi Japonijos okupacijai. 
Ryžių laukuose kaimiečiai dirba iš 
savo protėvių paveldėtą žemą ir lai
kosi senų tradicijų. Ateina motori
zuoti barbarai japonai ir su savo tan
kais sugriauja tą rimtį ir taiką, kuri 
atrodė amžina.. Japonai naikina, žudo 
Ir konfiskuoja. Badas. Maras.

Tačiau susiorganizuoja pasiprieši
nimas, įkvėptas Katarinos Hepbrun, 
kurią japonų kariuomenės vadas nu
nuodija sų šaukštu soso. Paskui kai
miečiai, po didelių sąžinės konfliktų, 
uždega derlių, kad badu priveiktų 
priešą. Filmą baigiasi geltonojo kū
dikio, su įstrižomis akimis, juoku, ku
ris yra viltis ir išganymas busimosios 
Kinijos. '<

Puiku. Tačiau, išskyrus tą vaiką, 
filmoje nematyti jokio tikro kino ir 
kinės. Nėra mažosios Kinijos. Artis
tai yra amerikiečiai, kurie vaidina 
su įkarščiu, ir įgudimu. Vienur kitur 
pasirodanti barzda ar smaila kepurė 
vaizduoja vietinį koloritą. Apie Ka- 
tariną Hepbrun tenka pasakyti, kad 
jie niekur nėra panaši į Azijos 
dukras. Visi šie žmonės turi ameri
kietišką akcentą ir yra persisunkę 
Connecticut piliečių filosofijos.

Yra pagrindo kelti klausimą, ar 
filmos „Slibino sūnūs* visiškas ne
pasisekimas nėra teisinga bausmė už 
kai kurias labai pagarsėjusias ame
rikiečių pažiūras į filmą. „Ekrane ne 
šedevrai kuriami, bet reikalai atlie
kami. Kinas visiškai nėra menas, bet 
industrija*.

Deja, ne tik industrija, bet šiuo at
veju propaganda.

Mums čia rodoma, kad japonai yra 
įsikūnijusios šėtono trupės šiame pa
saulyje. O priešingai, išlaisvintiems 
kinams yia suteiktos visos trys teo
loginės dorybės, keturios kardinali- 
nės dorybės ir visos šventosios dva
sios dovanos. Bet kai, pvž., mus nori 
įtikinti, kad japonai naivias ir šva
rias Kinijos tautas išmokė vartoti 
opijų, tai šypsena pasirodo ant mūsų 
lūpų. Amerikos kinematografininkai 
mus laiko tokio menko skonio, kad 
nori mums duoti praryti blogą Goe- 
belso tipo piliulę. Bet, mano ponai, 
mes norėtume ko- nors geresnio.

Ne tiek svarbu, kokias nuotaikas 
mums sukelia „Slibino sūnūs“ Azijos 
■tautų atžvilgiu: mums svarbu yra iš
kelti tą pavojų, kurį sudaro propa- 
gandiška obsesija septintajam menui. 
Kai grybai pradeda augti ant medžio 
kamieno, tai yra ženklas, kad to me
džio agonija jau yra prasidėjusi. To
kio paties pobūdžio ženklą duoda 
propaganda, kuri yra dabar aptrau
kusi filmą.

O propagandinė filmą klestėte klesti 
mūsų laikais. Mes turėjome vokiečių 
propagandinę filmą, kuri skambėjo ir 
verkšleno tuščiose mūsų salėse. Ir 
Japonai padovanojo mums labai la
bai blogą filmą apie Pearl Harbourą. 
Dabar mes turime visą eilę ameriko
niškų propagandinių filmų. Rusija 
taip pat duoda jų. Anglai prisilaiky
dami leidžiasi į avantiūras prieš sa
vo visuomenę su filmą: „Secret Ser
vice“, kur kritų sekliai, apsivilkę sie
nos spalvos apsiaustais ir uždėję 
pirštus ant lūpų, saugojas! mistinio 
vokiečių sargybinio arba su londo- 
nišku akcentu sveikinasi. „Heil Hit
ler", kad tokiu būdu išsisaugotų įta
rimo.

Net ir Šveicarija šioje srityje pa
sitarnauja. Jos filmą „Paskutinė vil
tis* ką tik priėmė kritikos užuojau
tas. Čia iš tikrųjų eina kalba apie 
gražią filmą, vaizduojančią skaudų 
likimą pabėgėlių iš Vokietijos pa
grobtų kraštų, ji turi puikių nuotrau
kų: skardžių, upių, sniego . . . Bet 
kam tas pataikavimas Anglams išti
sai per visą filmą? Kodėl didingame 
žiemos ir natūralios užuojautos vaiz
de ta pigi britų altruizmo demonstra
cija?

Mes norime gražių vaizdų, gyveni
mo iškarpų, kurias įžvalgus stebėto
jas mums šviežias parodytu: mes no
rime galingų fantazijos vizijų, pa
teiktų įtikinamoje aplinkoje ir aukšta 
technika.

Ar galima sakyti, kad propagandi
nės filmos yra visada blogos? Žino
ma, ne. Mes matėme, kad „Paskutinė 
viltis* yra graži filmą. Tokios rūšies 
puikių išdirbinių būtų galima rasti 
amerikiečių ir rusų filmų tarpe. Mes 
tik norime iškelti, kad propagandos

TRUMPOS ŽINIOS

Unitų persekiojimas Rytų Europojė

Anglų katalikų sluogsniuose ener
gingai protestuojama prieš katalikų 
persekiojimą Rytų Europoje.

Kardinolas Oriffinas labai vykusiai 
viešai atskleidė Sovietų valdžios me
todus.

Kardinolas Tisserandas, Orientalų 
Bažnyčios kongregacijos sekretorius 
Vatikane, atkreipė pasaulio dėmesį į 
Unitų likimą, kurie dabar yra pasta
tyti prieš dilemą apostaiuoti, arba pa
sirinkti kankinio likimą, t. y. būti iš
vežti į Sibirą sunkiems darbams ir 
mirčiai.

Anglų spauda mini Popiežiaus Pi
jaus XII encikliką „Orientales Omnia 
Ecclesia', kuri buvo paskelbta prieš 
porą mėnasių paminėti 350 metų su
kakčiai nuo unitų susijungimo su Ro
mos Bažnyčia. Siame dokumente žv. 
Tėvas iškelia dabar siaučiančius per
sekiojimus.

Anglų spauda praneša, kad dabar 
Rytų Europoje yra suimta apie 2000 
katalikų kunigų.

„Nineteenth Century* patvirtina ži
nias, kad unitų dvasininkija yra suimta 
ir išvežta, tik keturiasdešimt še
ši kunigai apostatavo # perėjo sta- 

apsėdimas veda filmą į jos išsigimi
mą, ir dėl to norime paspausti aliar
mo mygtuką.

Mums padarys priekaištą, kad čia 
yra kalti karo laikai, o taikos laikais 
vėl grįš nesuinteresuota dvasia. Bet 
kad tai nepasitvirtina. Mes Prancūzi
joje turime socialinės propagandos 
filmų. Ir šios pastarosios taikos te
mos yra dar labiau apgailėtinos negu 
karo temos.

Tarp daugybės nevykusių Pary
žiaus filmų mes randame paguodos 
„Burtų* filmų. Tamsūs žmonės ir 
baltos šalys, apledėję ir apšarmoję 
spygliai, švelnios meilės, žiaurumai, 
žyniavimas. Ir tas paklydęs garuojąs 
arklys, kaip nuodėmės liudininkas, 
metąs tamsų šešėlį ant sniego.

Istorija yra šitokia: gale miestelio, 
paskendusio snieguose, gyvena vieni
šas žmogus, įsimylėjęs skaisčią jauną 
mergaitę. Tas žmogus yra varpinin
kas. Jis laikas nuo laiko melancho
liškai skambina varpu, kad padėtų 
susiorientuoti paklydusiems kelei
viams. Norėdamas laimėti savo gra
žuolės meilę, varpininkas tampa bur
tininku. Jis. patenka į klystakhis *ir 
padaro nusikaltimą. Bet tr pati juo
džiausia magija žūva prieš aukštesnę 
meilės magiją, burtininkas žūva . . .

Šios filmos statytojai nieko neįro- 
dinėja. Jie tik piešia plačiais sniego 
ir nakties brūkšniais paveikslą, kuris 
nėra šedevras, bet kuris turi meno 
ženklą. Be jokio publicistinio prietil
čio, be jokio pasikėsinimo į mūsų ge
rą valią ir be jokios propagandos, pa
sislėpusios mirties žaizdoje.

Gera filmą' yra daugiau negu pri
vatus reikalas, daugiau negu tauti
nių šūkių iliustracija. Kino pretenzi
jos turi eiti daug toliau, negu tech
ninis pramonės ar protonis propagan
dos melas. Jei ne, geriau matyti sep
tintąjį meną mirusį ir apraudojus 
palaidoti mūsų svajones.

čiatikių bažnyčion. Visi katalikai vys
kupai buvo suimti išvežti ir daugumas 
jau mirė Kijevo kalėjime.

Didelis skaičius ukrainiečių katalikų 
buvo likviduota Sambone. Kovo 16 d. 
Sovietų žinios paskelbė, kad Unitų 
Bažnyčia nusprendė atsiskirti nuo Ro
mos. Po to Vatikano sluogsniuose bu
vo sakoma, kad Lvovo, Pržemislio ir 
Stanislavovo vyskupai yra išvežti ir 
dėl to Lvovo sinodas, kuris nusprendė 
atsiskirti nuo Romos, neturi juridinio 
charakterio.

„Times“ praneša, kad tas sinodas 
buvo sušauktas trijų žmonių, pastaty
tų Sovietų valdžios, ir kad 'prie jo 
prisidėjo vos 3% tikinčiųjų.

Toliau pranešama, kad Lvovo dva
sininkija, kuri pasiuntė Molotovui' pe
reitų metų liepos m. 1 dieną prašy
mą apsaugoti religinę laisvę, buvo 
suimti, viso apie 500 žmonių, ir ftad 
daugelis iš jų yra jau mirę kalėji
muose.

Sikstinos Madona!

Rafaelio Sikstinos Madona, garsu
sis meno šedevras Drezdeno galeri
joje, kaip oficialiai skelbiama, už su-

naikintus Sov. Sąjungos meno turtus 
dabar išvežtas į Rusiją. Kaip jis, anot 
Vatikano, tokioj Sov. Sąjungoj bus 
sutiktas ir prižiūrimas? Ar jam ten 
įtaisys tokią garbės vietą, kokia kad 
buvo Drpzdene? • __

Keistas yra minimosios Madonos li
kimas. Ji iš katalikiškų pietų pirmiau
sia nukeliavo j protestantišką šiaurę, 
o dabar turėjo nusibastyti net į orto
doksinę, komunistinę, ateistinę Rusiją. 
Rafaelis (Raffaello Santi), prisidėjęs 
taip pat prie šv. Petro bazilikos Ro
moje statymo, ją nutapė 1516 m. Ro
moje San Sisto vienuoliams Piancen- 
zoje. Sikstinos Madona pavadinta tuo 
vardu pagal paveiksle kairėj pusėj 
klūpantį ant kelią popiežių Sikstą ir 
Sikstinos bažnyčią Piacenzoje, kurią 
ji ilgą laikę puošė. Vėliau už 20.000 du
katų ji buvo pergabenta į protestan
tišką Drezdeną, kur valdė katalikai 
valdovai. Iš viso Sikstinos Madona 
laikoma tikru Rafaelio šedevru, pačia 
gražiausia iš visų jo Madonų. Vienas 
rusų kritikas ją visai teisingai pava
dino „nežemišku kūriniu*. Tad juo 
skaudžiau dabar junta jos netekimą 
Vokietija. Tačiau tas nuostolis nebū
tų toks didelis, jei — kaip pastebi tas 
pats Vatikano komentatorius — ir 
rusų žiūrovai jaustų į ją žiūrėdami 
tokį pat susižavėjimą, kokį kad jautė 
jos lankytojai Drezdene.

— Kaip papildomai pranešama. Pi
jus XII per didžiąją konsistoriją ne
paskyrė jokio naujo kardinolų valsty
bės sekretoriaus: ji tiktai pavedė 
dviem naujai paskirtiems kardinolams, 
būtent Benedetto Mašellai ir Clemen- 
tei Micarai, perimti vadovauti „nepa
prastiems Bažnyčios reikalams*, kurie 
tiesiogiai valstybės sekretoriatui pri
klauso.

— Vatikano biblioteką viso pasau
lio mokslininkai laiko tikru lobynu. 
Pasibaigus karui, dabar iiek moksli
ninkų nori ja pasinaudoti, jog popie
žius turėjo bibliotekai paskirti net vi- 
ceprefektą. Tos pareigos pavestos 
kard. Tisseranto mokiniui mons. Ro
bertui Dovressei, pasižymėjusiam Va
tikano bibliotekos graikų rankraščių 
katalogu.

— Per vieną iš savo audiencijų po
piežius Pijus XII ypatingą savo meilę 
pareiškė armėnų tautai, norėdamas 
aą savo simpatiją ir oficialiai užfik
suoti. Armėnų tauta visais laikais, ka
da tik jai tekdavo nuo ko nors nu
kęsti, šv. Soste surasdavo užtarimo ir 
globos. „Išlikite tvirto tikėjimo! Nie
kados nesiduokite suvedžiojami prie
šingų srovių!* padrąsino juos šv. Tė
vas. Kaip žinoma, šiandien apie 
100.000 armėnų vėl susijungė su Ro- 

•ma, bet jie turi pasilikę savo bažny
tinę kalbą ir liturgiją. Neseniai šv. Tė
vas vieną armėną paskyrė kardinolu.

— Atstatomasis darbas tarp Fili
pinų katalikų gražiai eina j priekį. 
Maniloje vėl atidaryta dešimt mokyklų 
ir koledžų. Kat. spauda, nors buvo 
smarkiai apdaužytos jų spaustuvės, 
vėl stengiasi pasiekti prieškarinį tiraže 
ir populiarumą.

— Prof. Einšteinas, iš’ Vokietijos 
išvykęs į JAV, neseniai pareiškė: 
„Seniau aš veik visai nesidomėjau 
Bažnyčia, tačiau dabar aš ja nepa
prastai stebiuosi, nes ii vienintelė tu
rėjo drąsos stoti už dvasinę tiesą ir 
dorovinę laisvę*.
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—'JA Valstybėse šiuo metu ypač 
dideli pasisekimą turi katalikų filmą 
^St. Marien varpas*. Filmą vaizduoja, 
kokį sunkų, bei atsakingą darbą dirba 
katalikės seserys mokytojos.

Mirė kard. Galenas

Kovo 22 d. Mūnsteryie mirė, sulau
kęs 68 metų amžiaus, kardinolas Kle
mensas Augustas grafas von Galenas. 
Kaip Miinsterio vyskupas,’ jis šiemet 
vasario 21 d. buvo Pijaus XII įšven
tintas į kardinolus. Grįžęs iš Romos,, 
turėjo atgulti sunkios operacijos. Na
cionalistų režimo metu kard. Galenas 
ypač pasižymėjo savo vesta kova su 
nacių ideologija ir „Trečiojo Reicho* 
prievartos metodais. Toji kova, ypač 
ryškiai užakcentuota jo ganytojiniuose 
laiškuose, ir pamoksluose, kulminacinį 
tašką pasiekė 1937 ir 1939 m. Hitleriui 
ir Lamersui adresuotuose laiškuose.

Mirė žymus vokiečių meno istorikas

1946 metų sausio 15 d. netoli Buch- 
toės, Magnus namų tyloj, amžinai už
merkė akis žymus vokiečių meno isto
rikas ir bažnytinių kūrinių kompozi
torius ievas Josephas Kretmaieris.

1927 m. velionis perėmė vadovauti 
vokiečių žurnalui „Stimmen der Zeif' 
ir tas pareigas ėjo iki 1936 metų. Tai 
buvo tikrai reta asmenybė, kuri, be 
to, mokėjo puikiai šypsotis. Kartą jis 
parašė laišką, kurį pradėjo tokiais 
žodžiais: „Viešpats Dievas, sutvėręs 
■žmogų, davė jam ir nuostabų ypa
tumą pianissimo šypsotis ir fortissimo 
juoktis.* Laiško gavėjas beregint su
prato,, jog tai esama vieno iš tų žmo
nių, kurie ne garsiai juokiasi, bet 
švelniai šypsosi.

Dar kitas ypatumas yra jam bū
dingas: tai pagarba daugiau niekad 
nepasikartojančiam „sekuliariniam 
žmogui“: „Kiekvienas iš mūsų —, ra
šo jis —, yra žmogus — paslaptis ... 
Kaip gali svetimas, nepažįstamas 
žmogus pažinti subtiliausias savo in
dividualios*-sielos kerteles, nekalbant 
jau apie tai, kad tat būtų įmanoma 
išsakyti žodžiais. Todėl verčiau kan
triai palaukime, kol mums amžinybė 
tą paslaptį atskleis*. Ir jis pats buvo 
tokia žmogiškoji paslaptis.

Katalikybė Švedijoje
Švedija šio karo mefu daug padėjo 

ir dabar padeda visokiems bėgliams 
ir nukenfėjusiems nuo karo. Tame 
darbe ypač daug talkina katalikų ku
nigai ir kaf. parapijos. Iš 25.000 karo 
pabėgėlių ligonių ir kitokių karo aukų 
apie 15.000 yra katalikai. Katalikams 
iaip pat nemaža padeda ir kaf. kuni
gai iš pačių "pabėgėlių tarpo. 6*/« mi
lijono švedų beveik visi yra liuteriai. 
Taip jų tėra tik daugiau kaip 6.000 
žydų ir 5.500 katalikų. Švedijos apašta
liniam vikariatui nuo 1923 metų va
dovauja bavaras Joh. Erikas Mūlleris, 
fituliarinis Loreos vyskupas, Miinche- 
no katedros kapitulos garbės narys. 
Stokholme trys parapijos susidėjusios 
Įsteigė vaikų darželį, Malmo mieste 
pastatyta bažnyčia, moderniška kle
bonija ir moderniška mokykla. Pa
storaciniam darbui Stokholme vado
vauti pasiėmė domininkonai, kurie 
Lundo universiteto mieste statosi nuo
savus namus.

Viešoji Švedijos nuomonė Į kat. 
Bažnyčią šiandien žiūri daug palan
kiau negu prieš 20 metų. Dėl švedų 
tautos aukšto išsiauklėjimo ir apšvie

timo lygmens katalikai yra ten reika
lingi ypač gerai išsilavinusių kunigų, 
vienuolių, modemiškų mokyklų ir li
goninių.

Suskilus tikėjimui, katalikybė Šve
dijoje 6 amžiuje buvo jėga išnaikinta. 
Tik 1781 m. katalikams Švedijoje bu
vo suteiktos šiokios tokios teisės, ta
čiau dar 1860 metais nė vienas Šve
dijos pilietis negalėjo būti katalikas,, 
nors Švedijos istorijoje katalikai yra 
atlikę daug didžių darbų. Krikščio- 
nyblę Švedijoje išplėtė 9 amžiuje šv. 
Ansgaras, Bremeno arkivyskupas. 
Apie 1.000 metus šv. Zigfrydas ap
krikštijo karalių Olafą, o viso krašto 
atvertimą į tikėjimą baigė karalius 
Etichas Šventasis (miręs 1160 m.L

APAŠTALŲ SOSTO III MISIJOS
TAUTINIO DELEGATO LIETUVIAMS

VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE 
PRANEŠIMAS ' ,

Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuviams 
katalikams kunigams ir tikintiesiems.

Liečia: Apaštalų Sosto Tautinio Delegato Lietuviams paskyrimą, kom
petenciją ir būstinę.

1. Apaštalų Sosto III Misijos Vo
kietijoje Pirmininko, Apaštališkojo 
Nuncijaus J. E. titulinio Amido Ar
kivyskupo Carolo Čhiarlo 1946 m.
sausio mėn. 18 d. raštų Nr. 213 Vo
kietijoje ir Austrijoje esančių Lietu
vių relįnginiams ir doroviniams rei
kalams rūpinti Tautiniu Delegatu yra 
paskirtas Kauno Arkikatedros Ba
zilikos Kapitulos Kanauninkas Fe
ll k s a s K a. p o č i u s.

2. Apaštalų Sosto Tautinio Delegato 
Lietuviams kompetencijai priklauso 
Vokietijoje ir Austrijoje esančių lie
tuvių katalikų visų religinių ir doro
vinių reikalų rūpinimas (adsistentia 
religiosa et moralis) Apaštalų Sosto 
IlI-sios Misijos Vokietijoje tikslų ri
bose. 

Kan. F. Kapočius
Apaštalų Sosto IlI-sios Misijos 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

švedų katalikybės tikras žiedas yra 
šv. Brigita, mirusi 1373 m. Romoje, 
parašiusi „Apreiškimą apie Kristaus 
kančią*. Po vyro mirtie^ ji įsteigė 
brigitiečių ordiną (Išganytojo broliją), 
kurį 1370 m. patvirtino popiežius Ur
bonas V. Vadstenos vienuolyne iki 
reformacijos laikų telkėsi svarbiau
sias religinis ir mokslinis Švedijos gy
venimas. Šiandien Europoje tos rū
šies vienuolynų iš viso yra tik keturi. 
Vienintelis šv. Brigitos seserų vienuo
lynas Vokietijoje yra Altomiinsteryje, 
išiaurės/vakarus nuo Miincheno.

— 1927 metais tuolaikinis Kinų 
užsienio reikalų ministeris Lou 'Ceng- 
Ciangas įstojo į benediktinų šv. An
driaus vienuolyną prie Brūgges, Bel
gijoje. Paskutiniu laiku pasirodė jo 
parašyta knyga „Atsiminimai ir min- 

Ztys“, kurioje jis aprašo savo likimą ir 
pasirinktąjį gyvenimo kelią. Jo abu 
tėvai buvo protestantai ir jam su
teikė puikų religinį išsiauklėjimą. Ta
čiau lemiamą įtaką jo gyvenime

turėjo jo auklėtojas diplomatinėje 
tarnyboje, ministeris Su King-shenas. 
Jis puikiai suprato, kokią didžiulę 
vertę kinų tautai turi katalikų tikė
jimas. Nors jis pats ir nesiryžo pasi
daryti konvertitu, tai betgi išdrįso tat 
padaryti jo mokinys, kuris po sėk
mingo diplomatinio darbo galiausiai 
įsišventė benedikjinų vienoliu. Šian
dien, sulaukęs 75 metų amžiaus, jis 
vėl nori grįžti į savo tėvynę, kad 
ten galėtų duoti gražų kunigo ir 
vienuolio pavyzdį.

— Romoje popiežiaus iniciatyva 
įsteigtas institutas religinei vaidybai 
ruošti. Jo uždavinys — ieškoti naujų 
religijos prisisunkusių kelių vaidybos 
ir filmų mene.

Visi gerb. liet, kunigai prašomi 
toliau vykdyti iki šiol eitąsias savo 
pareigas ir nedelsiant pranešti 
Delegatui kur ir kiek lietuvių jie 
aprūpina, ar kokį kitą pastoracinį bei 
visuomeninį darbą dirba.

3. Delegato būstinės adresas:

Laikinai
Šv. Sosto Delegatūra Lietuviams, 
Haunstetten b. Augsburg, Rechen- 
str. 56 (Nationale Delegatui des Hl. 
Stuhles fūr Litauer, Haunstetten b. 
Augsburg, Rechenstr. 56).

Nuolatinis adresas bus praneštas 
artimasiu metu.

1946 m. balandžio men. 10 d.

— Tarptautinio katalikų biuro radi
jo ir tolimačio reikalams direktorius 
P. Joanas Ditonas spaudos atstovams 
pabrėžtinai iškėlė reikalą susiorgani
zuoti katalikams kiekviename savo 
krašte oficialią organizaciją radijo ir 
tolimačio reikalams. Šiandien radijas 
dvasiniame pasaulyje vaidina tokį 
svarbų vaidmenį, kad jo jokiu būdu 
negali užleisti nė katalikai. Į biurą 
įeina 36 valstybių atstovai, tame skai
čiuje ir Vokietijos.

Prezid. Trumanas apeliuoja į 
krikščionių -sąžinę

Išvykęs iš Fūlfono, JAV preziden
tas Trumanas pakeliui dar užsuko 
į Kolumbiją (Ohio), kai tuo tarpu 
Churchillis išvyko tiesiai į Vašingtoną.

Ten prezidentas, sakydamas kalbą 
krikščionių bažnyčių tarybos suvažia
vimui, apeliavo į krikščionių protus, 
kurie yra davę mintį sukurti visą są
junginių tautų kartą, kad tuo būdu 
būtu galima pasaulyje išlaikyti taiką. 

— Aš kreipiuosi į jus —, pažymėjo 
prezidentas, — ir į visus amerikie
čius, kad ir kur jie būtu, prašydamas 
pasisemti išminkęs iš dieviškų pamo
kų ir kiekvieną atlikti savo pareigą, 
padedant gelbėti nuo bado mirties 
milijonus žmogiškųjų gyvybių Euro
poje, Azijoje ir Afrikoje. Vykdykime 
mums tenkantį darbą su toleranciją 
ir supratimu, tuo būdu padėdami vi
siems visų tautų žmonėms, taip, kaip 
tatai mus įpareigoja mūsų sąžinė ir 
religija.

— Apie Rytų Bažnyčios restauraci-. 
ją Prancūzijoje Jeanas Danielou rašo 
„Etudes" žurnale: Vargu galima tiks
liai nustatyti, kokią didelę reikšmę 
bažnyčių susivienijimui furės. 20 
metų buvimas Paryžiuje tokių 
žymių rusų religininkų ir mąstytojų, 
kaip Balgakovo, Berdiajevo, Loskio, 
Cipriono Kerno, Zandeno, ponios Lot- 
Borodinos ir kitų. Tokie veikalai, kaip 
Balgakovo „Le Verbe incarnė* („Ta
pęs kūnu žodis*), Loskio „La iheo- 
logie mystique de l’Eglise d’Orient* 
(„Rytų Bažnyčios mistinė teologija*) 
ir „La deification dans l’Eglise gre- 
gue' („Sudievinimas graikų bažny
čioje*), kataliką mąstytoją įgalina 
geriau susipažinti su jau ištisi šimtai 
medų išimtinai ortodoksų bažnyčios 
naudojamais Rytų teologijos turtais. 
Tokiu būdu susidarė tėvų mokslu 
grindžiama mąstysenos gija, kuri į 
Kat. Bažnyčią vėl įveda orientalinių 
elementų.

— Šveicarų knygų rinkoje pažy
mėtinos dvi naujenybės: Friedrichas 
Dessaueris ryšium su 50 metų sukak
timi, kai buvo surasti Roentgeno 
spinduliai, leidžia (leid. Otto Walter, 
Ziirich, veikalą, Roentgenas-vienos 
nakties apreiškimas* ir jėzuitas 
Muckermannas atspaude (Josepho 
Stockerio leidykla Luzernoj) knygą, 
antrašte: „Žmogus technikos am
žiuje“.

— Anglijoje dabar daug kur sta
tomos vad. „bėdos bažnyčios“, kad 
tuo būdu būtų galima šiaip taip užkišfi 
susidariusių bažnyčių trūkumą. To
kiai bažnyčiai pastatyti tereikia tik 
4 savaičių. ,

Joje gali išsitekti iš viso apie 300 
tikinčiųjų. Pirmąją tokią bėdos bažny
čią pašventino kardinolas Griffinas. 
Dabar tam tikras lokių bažnyčių 
skaičius perleistas ir Olandijai.

— Jaques -Maritain, Prancūzijos 
pasiuntinys prie šv. Sosto, pakeltas 
į Garbės Legiono riterius. Maritainas 
mums žinomas savo filosofiniais 
raštais.

— Prancūzų šv. Trejybės Avon- 
Fonteneblau tėvas Liudvikas šio karo 
metu buvo vienas iš svarbiausių gen. 
de GauHe’io bendradarbių. Pradėjęs 
savo karjerą karo pradžioje jūrų lai
vyno karininku, jis iškilo iki admirolų. 
Dabar jis yra paskirtas Pranzūzijos 
vyr. komisaru Indokinijai. Kaip pra
neša „Semaine Catolique* iš Švei
carijos, šv. Sostas suteikė jam lei
dimą tą^vietą užimti, tą žygį motyvuo
damas tuo, kad šis vienuolis yra la
bai daug nusipelnęs Prancūzijai ir 
dar daug gero gali padaryti krikš
čioniškajai civilizacijai. Tėvas Liudvi
kas su' savo senuoju vienuolynu jau 
atsisveikino.
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16 psi.

Sv. Tėvas įsijungia t kovą su badu.
Sv. Tėvas Pijus XII per Vatikano 

trumpųjų bangų radijo siųstuvą krei
pėsi į pasauli prašydamas padėti nu
galėti bado pavojų. Šv. Tėvas krei
pėsi t pasaulį prašydamas padėti nu
galėti bado pavojų. Sv. Tėvas krei
pėsi ypatingai į Brazilijos ir Argen
tinos tautas. Jis kvietė visus j vieny
bę kovoje su badu ir perspėjo nuo 
lupikavimų kurie neišvengiamai veda 
l badą.

Rachmanowa Šveicarijoje.
■ Vienietė rašytoja, Alija Rachmano- 

wa, kuri nuo pereitų metų gyvena 
Šveicarijoje, išleido naują dviejų to
mų veikalą „Vienas.iš daugelio". Sia
me veikale ji vaizduoja vienintelio 
savo sūnaus Jurkos gyvenimą.

■ Sv. Tėvo žodis kunigams
Viename savo rašte, kuris yra skir

tas kunigams, šv. Tėvas Pijus XII sa
ko, kad Bažnyčia neturi tikslo kištis j 
politiką, tačiau ji negali atsisakyti sa
vo mokymo pareigos. Kunigai turį 
tikintiesiems patarti politiniuose klau
simuose laikydamiesi Bažnyčos moks
lo, tačiau jie neprivalo varžyti nuo
monių laisvės.

Mirė Vatikano Nuncijus Vokielijoje.
Monsinioras Cczarė Orsenigo, ku

ris nuo 1930 metų buvo Apaštališkasis 
Nuncijus Vokietijoje, eidamas 73 am
žiaus metus dabartinėje savo reziden
cijoje Eichstatte numirė.

Monsinioras Orsenigo pirmiau buvo 
^Apaštališkuoju Nuncijum Olandijoje ir 
Vengrijoje, 1930 metais kaip Kardi
nolo Pacelio, dabartinio Popiežiaus 
(pėdinis buvo paskirtas Beflyno Nun
cijum. Laike nacių valdymo jis pasili
ko Berlyne ir tik keletą sąvaičių prieš 
Berlyno užėmimą persikėlė į Eich- 
Stattą.

Jo laidotuvėse dalyvavo Kardinolas 
Faulhaberis, Vyskupas Brizgys ir kiti.

— Popiežius Pijus XII, kaip ir kiek
vienais metais, priėmė audiencijoj 
Romos rekolekcijų laikytojus. Ta pro
ga popiežius pasakė programinę kal
bą apįe kunigą ir jo veiklą dabarti
niais sunkiais laikais. Jis pareiškė ap
gailestavimą dėl juos ištikusių bėdų, 
pažymėdamas, jog dabartinė valanda 
(sako viena — parodyti ko daugiau
sia gailestingumo. Pijus XII pareika
lavo kunigus neišsigąsti jokio vargo, 
kad tik būtų laimėti amžinybei tie, ku
rie, taip sakant, nuo Bažnyčios jau 
yra beatitrūksią, Paskum šv. Tėvas 
nurodė gaires, kaip turėtų būti tvar
komi santykiai tarp Bažnyčios ir val
stybės ir valstybės ir kunigų, primin
damas reikšmingus popiežiaus legato 
žodžius, pasakytus Prancūzijoje: iš 
sakyklos Dievo įstatymai turi būti 
skelbiami be atvangos ir’tokie, ko
kie jie yra, nors tat būtų katedra ar 
paprasčiausia kaimo bažnytėlė. Ten 
turi būti mokoma trejopų dalykų: pa
reigos Dievui, artimui ir sau pačiam. ■ 
Popiežius ta proga suteikė apaštalinj 
palaiminimą, kurį išplėtė visiems viso 
pasaulio kunigams.

Naujasis Gyvenimas

— Visas pasaulis paskutinius įvy
kius Vatikane sekė su dideliu susido
mėjimu, įžvelgdamas juose ne tiktai 
reikšmingas Bažnyčios iškilmes, bet 
taip pat ir žymias priemones taikai 
tarp tautų išlaikyti. Roma, virtusi 
reikšmingu šv. Petre aktu, kurio metu 
šv. Tėvas pasakė kalbą apie Bažny
čios, universalią meilės misiją, ir kitu 
atžvilgiu atkreipė pasaulio dėmesį; čia 
vyko visa eilė svarbių priėmimų, iš
kilmių ir pasitarimų. Taip popiežius 
10-čiai arkivyskupų iš kardinolų, kurie 
dar nebuvo gavę palliumo, suteikė tą 
žymenį ryšium su šv. mišiomis, ku
riose dalyvavo žymus diplomatų skai
čius ir priėmė komuniją. Ypač verias 
dėmesio buvo šv. Tėvo suruoštas priė
mimas diplomatiniam korpui,' ■ kurio 
metu šv. Tėvas nušvietė savo veikimą 
per šį karą, pažymėdamas, kad jam 
rūpėjo kultūrines tautas atitraukti nuo 
prievartos dvasios ir grąžinti joms pa
garbą tiesai, laisvei ir tikrajai taikai. 
Priė jite diplomatų priėmimo prisidėjo 
dar naujųjų kardinolų pakvietimas pas 
Piemonto princą. Kvirinalo rūmai per 
visa savo ligšiolinę istoriją nėra matę 
panašaus atsitikimo. Tarp diplomatų 
buvo JAV, D. Britanijos ir Sov. Są
jungos pasiuntiniai.

— Šv. Tėvas audiencijoj priėmė per 
šimtą italų dvasininkų ir vienuolių, 
išvarytų iš Albanijos.

—- Kovo 6 d. Pijus XII priėmė 32 
naujai įšvęstus kinų kunigus, baigu
sius Romoje savo teologines studijas 
ir dabar grįžtančius dirbti į savo tė- ’ 
vynę.

— Šv. Ritų kongregacija Marijos 
Širdies šventę, švęstą tik kai kuriose 
vyskupijose išplėtė visai Bažnyčiai ir 
nustatė jai švęsti rugpjūčio 2p d., Ma
rijos dangun žengimo šventę.

— Popiežinė vienuolių kongregacija 
suteikė Italijos vyskupams teisę, ry
šium su busimaisiais rinkimais, atleisti 
vienuolius laikinai nuo nešiojimo or-’ 
dino apdaro ir prireikus nuo kliau- 
zūros.

— Popiežiaus mokslų akademijai 
priklauso žymiausi visų kraštų įvairių 
mokslo disciplinų mokslo vyrai. Tarp 
akademikų yra ir penicilino išradėjas 
Aleksandras Flemingas.

— Netrukus išeis iš spaudos pir
masis tomas italų katalikų enciklope
dijos, kuri projektuojama taip pat iš
versti į anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Didysis katalikų žodynas su
sidės iš 12 didžiulių tomų ir vieno in- 
deksinio tomo. Kasmet tikimasi išlei
sti bent po du tomus ir leidimo dar
bą bJigti iki 1952 metų.

— Ryšium su įvedimu tikybos pa
mokų Berlyno mieste pranešama, kad 
vidutiniškai 85—90 procentų Berlyno 
tėvų pasisakė už religijos mokymą.

— Pasaulinė katalikų studentų Pax 
Romana sąjunga jau kuris laikas vėl 
turi ryšio įstaigą vokiečiams (jos adre
sas: Bonna, Afgelandenstr. 70).-

Teodoras Haecker
Pereitais metais balandžio m. 9 d. 

netoli Augsburgo Ustersbache atsi
skyrė su šiuo pasauliu ir ten pat yra 

palaidotas žymus rašytojas ir kon
vertitas Teodoras Haecker. Jis gi
mė 1879 metais 4 birželio Eberbache, 
Švabijoje. Jau iš jaunų dienų jis pra
dėjo ieškoti naujo kelio, kuris jį ves
tų į dvasinę tikrumą į Kristų ir į 
patį save. Lemiančios reikšmės jam 
turėjo Danų religininkas ir filosofas 
Kierkegaardas. Nuo jo Haeckeris ėjo 
prie Anglų rašytojo ir konvertito 
Kardinolo Newmanno. Ir jis, kaip ir 
Newmanas, rado kelią į katalikų 
Bažnyčią. Čia savo dvasiai peno jis 
ieškojo pas Tomą Akvinietį ir tuo 
būdu savyje suderino egzistencinę 
filosofiją su pagrindiniais krikščioniš
kos minties šulais. Pagrindinį Haecke- 
rio nuopelną kai kas nori matyti ta
me, kad jis visą vakarų pasaulio ir 
vakarų kultūros lobį įėmė į tikėjimo 
rūmą. Paskutinį savo gyvenimo lai
kotarpį jis buvo pašventęs veikimui 
kančios pagalba. Jis labai skaudžiai 
pergyveno tuos nusikaltimus tiesai 
kuriuos padarė vokiečių tauta. Na
ciai paskutinuoju laiku buvo jam už
draudę rašyti. Apie šį pastarąjį jo gy
venimo laikotarpį atskleis daugiau 
šviesos jo dienoraštis kurį jis rū
pestingai iki mirties vedė.

Tarp jo raštų, neskaitant daug 
vertimų, kurių jis padarė iš Kierke- 

’ gaardo ir Kard. Neįmano, galima 
paminėti šie: Satyra" ir polemika. 
Krikščionybė ir kultūra. Tiesa ir isto
rija. Grožis. ir kit.

S. m. balandžio m. 7 d. Mūncheno 
vokiečių įviesuomenė surengė Kame
rinio teatro patalpose Teodo Haecke- 
rio minėjimą, kuriame pranešimus 
skaitė Fran. J. Schoningh ir Bėrą 
Hanssler.

Premija už geriausią filmą susipratimą 
tarp tautų pakelti.

Iš Hollywoodo pranešama, kad 
Amerikos filmų ir mokslų akademija 
planuoja įsteigti tarptautinę premiją 
už geriausią metų-bėgyje pasirodžiu
sią filmą, kuri padėtų susipratimą 
tarp tautų pakelti." Akademijos pir
mininkas praneša, kad sprendžiant 
apie filmos vertę lemiančios reikšmės 
turės ne filmos fotografinės savybės, 
bet jos išvidinės pastangos draugiš
kumą ir susipratimą tarp tautų ug
dyti.
Nauji Prancūzų Akademijos nariaL

Į Prancūzų Akademiją, vietoj mi
rusiųjų rrarių, išrinkti 6 nauji „nemir
tingieji”: Didysis lyrikas ir drama
turgas Paul Claudel, kuris nese
nai grįžo iš emigracijos iš .Amerikos. 
Romanistas ir dramaturgas Jules R o- 
m a i n. Dramaturgas ir filmų auto
rius Marcel Pagnol. Buv. Prancūzų 
pasiuntinys Cherles de Chambrun. 
Juristas Maurice G a r c o n ir gar
sus gydytojas Dr. Henry Mondor.

Sv. Tėvas priėmė Jeruzalės vyr 
rabiną

’ Sy. Tėvas kovo mėn. pradžioj priė
mė Jeruzalės vyr. rabiną Isaacą Hert- 
žogą, kuris jam pareiškė padėką už 
Vatikano parodytą šio karo metu 
žydams palankumą ir pagalbą.

Ta proga Jeruzalės vyr. rabinas 
supažindino šv. Tėvą su savo pro-

1946m. balandžio 154.

atp ft.&;3320 
jektu (steigti 600.000 Europoje esan
čiu žydu našlaičių ' auklėjimo cen
trų — namus.

Mirė kard. Glennonas
Kard. Glennonas, St. Louis miesto 

(Amerikoje) arkivyskupas, prieš grįž
damas iš vasario 18 d. konsistorijos 
į Amerikos Jungtines Valstybes, pa
keliui užsuko dar į Airiją, savo gim
tinį kraštą. Ten jis buvo - priimtas 
vyriausybės, tik netikėtai pablogėjo 
jo sveikata. Oficialiame gydytojų 
komunikate buvo paskelbta, kad se
nam Bažnyčios dignitoriui pasirodė 
uremijos žymių. Naktį sveikata visai 
pablogėjo, ir rytą jis paskutinį kartą 
atsiduso.

Tarp naujųjų kardinolų, įšventintų 
Pijaus XII, kard. Glennonas antrasis 
buvo gavus raudoną skrybėlę.

— Tarp numatytų naujai paskelbti , 
šventaisiais ir palaimintaisiais ypa
tingesnė vieta tenka 12 metų mergy
tei Marijai Goretti iš Nettuno, prie Ro
mos. Marija Goretti buvo 1902 metų 
liepos 5 d. pakeliui užpulta ištvirkėlio 
ir, kadangi nesidavė išprievartaujama, 
sunkiai sužeista. Rytojaus dieną ma
žoji didvyrė mirė. Tačiau prieš mir
dama ji pakartotinai savo žudikui do
vanojo kaltę. 1938 metais buvo pra
dėta byla šitą mažąją nekaltybės gy
nėją paskelbti palaimintąja. Tuo rei
kalu jau surašytas dekretas „Del 
Tūlo".

Pažymėtinas šia proga yra panašus 
atsitikimas Lietuvoje. Pirmaisiais vo
kiečių okupacijos metais vienas ber
niukas iš Fredos nešėsi maišą kopūstų 
galvų. Pro šalį buvo varomi žydai. 
Zydėms paprašius, berniukas parito 
joms keletą kopūstų galvų. Tai pa
matė sargybinis, kuris įsakė vaikui 
sustoti, bet vaikas pasileido bėgti, ir 
sargybinis jį nušovė. Taigi, čia mirtis 
yra įvykusi dėl herojiško artimo mei
lės dorybės praktikavimo.

— Tarp negrų pastebimas masinis 
judėjimas pereiti į Katalikų Bažnyčią. 
Tat ypač ryškiai matyti Belgų Kongo 
srityse. Po Pirmojo pasaylinid karo 
ten kolonijoje dar nebuvo nė 400.000 
katalikų negrų, o šiandien tas skai
čius yra prašokęs jau 2 milijonus, be 
to dar vienas milijonas yra'katechu- 
menų. Tuo būdu ten katalikybę yra 
priėmusi ketvirtoji visų gyventojų da
lis. Belgų Konge esančias. 17.500 moi 
kyklų lanko 732.000 vaikų. -Jeigu ta 
grįžimo į tikėjimą akcija nesųsilpnės, 
— o tam žymių nematyti —, tai po 
kelių dešimčių metų Belgų į Kongo, 
negrų Afrikos širdis, reikia tikėtis, pa
sidarys katalikiškas kraštas.

rTĮie New Life.“ Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben".— kath. Zeitschrlft in 
litauischer Sorache mlt Genehtnigung 
des Erzbischofl. Ordinariats Mūnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas" Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Katalikų kunigų Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdana- 
vičiaus Mūnchen, Lamontstr., 21. —* 
Kaina 80 pi.— Printed byHaas&Cie, 

Augsburg.
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