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1. Tūlas popiežijos istorininkas yra 
pasakęs: „Be reikalo konkliavos iš
rinktasis pakeičia raudonus rūbus 
baltaisiais ... Kristaus vikarijui purpu
ras labiau pritiktų, negu baltoji su
tana ... Juk pontifikatas yra marty- 
rium, kankinystė, kad ir ne visada 
kruvina ..." Tai nėra paradoksas, tik 
realus akylumasl Tai yra ta pati min
tis, kurią mes norėtume išreišti žo
džiais, kad „tiara — garbinga, bet
sunki, nežmoniškai sunki karūna".., 
Kad garbinga — vargiai kas abejoja. 
Kad sunki, tai parodo — tiek rinki
mų ceremonialas, tiek kai kurie ne
tolimos praeities įvykiai.

2. Balsus suskaičiavus, Kamerlengo 
— rinkimų vadovas — paklausia iš
rinktąjį, ar jis sutinkąs būti popie-

•žium? Prieškarinė rusų studentų dai
nelė reiškia mintį, būk tasai klausi
mas esąs visiškai beprasmis ir nerei
kalingas. Kas gali atsisakyti tokios 
garbės ir laimės?! „Juk papai Romoje 
smagu gyventi, smagu gyventi." Taip 
niūniavo bent kiek įsikaušęs studio- 
sus. Bet istorija senesnė ir blaivesnė, 

r kaip tas žaliūkas, byloja kitokia fak
tų kalba. 1902 metų konkliavos metu 
absoliutiška kardinolų dauguma net 
dviem atvejais atidavė savo balsus už 
Juozapą Sarto. Ir tasai kuklus laiški
ninko ir skalbėjos sūnus abiem atve
jais atsisakė priimti tiarą. Tik kai per 
tretį balsavimą balsų skaičius dar la
biau padidėjo ir kai susijaudinę kar
dinolai ėmė jį balsu maldauti, kad 
nesipriešintų regimąją! Apvaizdos va
liai, Juozapas Sarto, nuo tos valandos 
įėjęs į istoriją ■ kaip Pius X, atsakė 
tragiškais Getsemano maldos žo
džiais: „Jei jau toji taurė nebegali 
manęs aplenkti, teįvyksta Viešpaties 
valia!"

3. Iš 252 Galilėjos Žvejo papėdinin- 
kų, berods — net 78 yra kanonizuo
ti... Bene pusė šitų šventais pripa
žintų yra mirę kankinio mirtimi.... 
Kuri profesija, kuri valdovų dinastija, 
kuri nežinau kaip garbinga žmonių 
bendruomenė gali pasigirti šitokią 
skaičių proporcija?! Bet kai sakytasai 
įstoiįninkas apibūdino popiežiją kaip 
inarryriumą, jis turėjo galvoje ne 
vien tik kruviną Koliziejaus areną. O, 
ne! Jis turėjo, be abejo, galvoje: ir 
niaurią šv. Angelo pilį, ir drėgnus 
kalėjimų požemius, ir saulės nepra
leidžiančius senovės vienuolynų mū
rus, ir tolimas, nesvetingas net šiau-

rinius Juodosios jūros krantus sie
kiančias ištrėmimo vietas ... Juk visa 
tai yra popiežijos kryžiaus kelio sto
tys! To kryžiaus, kurį ant popiežijos 
pečių istorijos bėgyje pakaitomis kro
vė: ir cezarių Romos absoliutizmas, 
ir šiaurės barbarų godumas bei nuo
tykių ieškojimo dvasia, ir rytų hefe- 
tikų aistros bei fanatizmas, ir Bizanti
jos valdovų bei jųjų egzarchų išdidu
mas, ir Romanijos baronų savivalia-
vimas bei palaidumas, ir neribotas 
valdžios bei kas kartą naujų žemių 
amžinai ištroškusių vokiečių impera
torių smurtas. Deja. Šis ilgas popieži
jos budelių katalogas nėra dar pilnas. 
Nevalia parmiršti, kad ir tyliosios 
„Vatikano Kalinio" privataus darbo 
kambario sienos yra taip pat nebylės 
liudininkės nekruvino popiežijos mar- 
tyriumo.

4. Kodėl taip yra? Kodėl tiara vai
nikuoti Romos pontifeksai turi būti ir 
yra — jei ne kraujo, tai bent dvasios' 
kankiniai? Kai kada klausimas duoda 
geriausią atsakymą į klausimą. Tad 
klausiu. Kodėl įvyko Golgotos trage
dija? Kodėl galilėjietis, kuris „perėjo 
gera darydamas", kuris galėjo net 
priekabingus ir smulkmeningus savo 
priešininkus fariziejus viešai paklaus
ti, ar jie gali jam prikišti nuodėmę 
— turėjo būti, to viso nepaisant, Kal
varijos viršūnėje nukryžiuotas? Argi 
Pilotas, nuplaudamas rankas, nepa
reiškė: „Aš nerandu jokios kaltės 
šiame Teisingajam!" Ir vis dėlto!... 
Tasai Teisingasai turėjo išgerti savo 
taurę ligi pat dugno ... Kol galėjo 
tarti: „Consummatum ėst — išsipil
dė!" Sykį jis yra pasakęs: „Tarnas 
nėra didesnis už savo viešpatį ir mo
kinys — už savo mokytoją"... Ro
mos popiežius yra Nukryžiuotojo Ga
lilėjiečio pirmutinis tarnas ir moki
nys. Jo uždavinys yra būti vyriausiu 
Kristaus mokslo skelbėju, ištikimu to 
mokslo saugotoju, neklaidingu jojo 
aiškintoju.

5. Ar tokio asmens ir tokios insti
tucijos šių dienųjpasaulis yra reika
lingas? Ar popiezija, kaip „gerosios 
naujienos" saugotoja ir aiškintoja, iš 
viso bet kuriuo laiku buvo reika
linga? Ar Kristus neįstengė savo min
tis patsai pakankamai aiškiai išreikš
ti? Ar evangelijos dieviška kilmė ir 
šventimas dar nėra pakankama jos 
nepaliečiamumo garantija? 

panašiais klausimais apkrauna savo 
kapelioną mieli, jauni gimnazistukai. 
Ir ne vien tik jie... Bet subrendęs 
žmogus, žiūrįs į gyvenimą atviromis 
akimis ir be ypatingų sofistiškų gu- 
dravojimų, negali nepastebėti, kad 
pasaulis yra pilnas įvairių ideologi
nių, griežtai viena nuo kitos atsiribo
jusiu bendruomenių, kurios vis dėlto 
vadinasi tuo pačiu krikščioniškos 
bažnyčios vardu ... Tos visos bažny
čios remiasi ta pačia Evangelija, ta
riasi esančios to paties Kristaus įsteig
tos ... Bet kaip jos viena su kita ne
sutinka! Kaip jos kovojai Kartais — 
labai aistringai... Kartais netgi (bent 
— praeityje!) — kruvinai... Argi ga
lėjo Kristus, kaip steigėjas, to viso 
siekti ir norėti? Ar jis tikrai įsteigė 
kelias bažnyčias ir kelias skirtingas 
krikščionybės? Argi ne per naivu bū
tų šitaip galvoti?! Antai, mūsų Min
daugas rado XIII šimtm., taip sakant, 
kelias Lietuvas. Jis tuoj įžiūrėjo tos 
padėties negerovę. Jis dėjo pastangų, 
kad iš kelių mažų, silpnų ir tarpu
savyje besipešančių Lietuvėlių pada
rytų vieną didelę, stiprią, taikią, kū

rybišką Lietuvą, kuri įstengtų suteik
ti savo piliečiams globą ir. saugumą 
ir patikrintų kultūrines pažangos są
lygas. Aš nematau jokių protingų su
metimų, dėl kurių Kristus Valdovas 
savo karalystėje (tegu sau ji būna 
ir kaži kaip „ne iš šio pasaulio"!) ne
turėtų siekti taikos, vienybės ir su
siklausymo idealo!

6. Tegu, jei kas nori, vadina tai ne
tolerancija. Aš laikau neabejotinu 
dalyku, kad Kristus skelbė tik vieną 
mokslą ir įkūrė —• ne kelias, bet tik 
vienų vieną Bažnyčią. Jis — Dievas. 
Bet pasirodė pasaulyje kaip žmogus. 
„Žmogaus sūnumi" mieliausiai save 
vadino. Žmonių žodžiais ir žmogišką
ja kalba reiškė jis savo mintis. Nė
ra tokio žmogiško žodžio ir tokios 
kalbos, kuri turėtų tik vienų vieną 
prasmę, kurios nebūtų galima klai
dingai suprasti, arba net, blogai valiai 
esant, — tyčia iškreipti. Tai yra ak
sioma. Tai- yra psichologiškas faktas, 
paaiškinąs tą keistą istorišką faktą, 
kad vietoje vienos krikščionybės at
sirado be galo krikščionybių ir vie
toje vienos Bažnyčios priviso eilės 
bažnyčių.

7. Kristus tai numatė. Jojo paskyri
mu popiežiją yra pašaukta būti ta 
„probe", vadinasi — ta atskiriamąja 

žyme, kuri parodo, argi yra auten
tiškas Kristaus mokslas, ar yra išsi
laikiusi neiškraipyta Jojo mintis. Ki
taip tariant, iš visų galimų ir kartais
— negalimų Evangelijos aiškinimų 
tikrasai yra tas, kurį „ex cathedra", 
iš šv. Petro Sesto aukštybių, skelbia 
pasauliui Romos vyskupas. Popiežijos 
ir katalikybės sąvokos yra taip ankš
tai susijusios, kad jos viena be kitos 
yra visiškai neįmanomos. Jos viena 
kitą paaiškina, įeina į viena kitos 
definiciją. Anot garsaus Tūbingeno 
profesoriaus Adamo žodžių, būti ka
taliku — reiškia taip suprasti krikš
čionybę, kaip jąją supranta Romos 
vyskupas. Asociacijos keliu prisimena 
iš III šimtm. kylanti šv. Kiprijono 
formulė: „Ūbi Petrus — Ibi ecclesia"
— „Bažnyčia yra ten, kame yra Pe
tras".

I
8. Iš pasakyto aiškėja milžiniška 

popiežijos reikšmė krikščionybei. Re
liginių vertybių tarpe ji yra didžiau
sia po Evangelijos ir Eucharistijos. 
Bažnyčia supranta popiežijos vaid
mens svarbą. Ji apsupa Kristaus vi- 
.karijų žemėje aukščiausia įmanoma 
pagarba. Negudriai, išties — negu
driai skamba Dr. Liuterio ir kitų an- 
tipapistų pikta insinuacija, būk kata
likai dievina popiežių. Šis pasakymas 
yra per daug persūdytas, kad galėtų 
būti teisingas. Popiežiaus Bažnyčia 
nedievina. Ji nelaiko jo net šventu, 
nors ir sako, kai ji kalbina: „Šventa
sis Tėve", arba „Jūsų Šventybe". Tie 
žodžiai išreiškia ne asmeninį bei indi
vidualinį šventumą, kaip kanonizuotų 
šventųjų, bet pareigų ir uždavinių 
šventumą. Popiežius yra Kristaus vie
tininkas. Ir tasai ypatingas santykis 
Romos vyskupo su dievišku Išganyto
jo asmeniu pagrindžia bei pateisina 
tą ypatingą pagarbą, kurią mes, ka
talikai, reiškiame šv. Tėvui. Bet — 
tik tol, kol atitinkamas asmuo atlieka 
Kristaus vikarijaus funkcijas. 19-os 
amžių bėgyje buvo ne kartą atsitikę, 
kad teisėtas popiežius dėl įvairių su
metimų patsai laisvu noru atsisako 
tiaros. Taip įvyko XI šimtm. su Gre- 
gorijumi VI, XV šimtm. pradžioje —‘ 
su Gregorijum XII. Tie pamaldūs vy
rai vedė vėliau vienuolynuose kuklų, 
užsidariusį gyvenimą. Tai buvo tie 
patys žmonės. Bet jie nebebuvo dau
giau Kristaus asmens reprezentantai 
ta prasme, kaip popiežius. Todėl ab- 
dikavuslam popiežiui nebetaikomoš
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tos liturgiškos pagarbos formos, ku
rios kai kada teikia progos retkar
čiais — naiviam, dažniau — farizie- 
jiškam pasipiktinimui kai kurių nekri
tiškų žmonių.

9. Sąmoningas katalikas nesibijo 
priklaupti prieš „Baltąjį Romos Sene
li’’- -Jis jam yra tarytumei — personi
fikuota, neklaidinga Evangelijos tiesav 
Ogi kiekviena tiesa, ypač — religinė 
tiesa, priklauso didžiausių dvasinių 
žmogaus vertybių. Katalikas turi ne 
tik pagarbos, bet taip pat ir dėkingu
mo pareigą popiežiaus atžvilgiu. Pas
tarasis pasiima ant savęs visą atsa
komybę už jojo „credo", už jojo ti
kybinių bei dorovinių įsitikinimų bei 
principų vertumą ir objektyvumą. Psi
chologai bei biografai gerai žino, 
kiek skaudžių kovų, kiek kankinan
čių abejonių tenka išgyventi kiekvie
nam tauriam ir sąžiningam religinės 
bei moralinės tiesos ieškotojui, kuris 
neturi laimės priklausyti didžiulei Ka
talikų Bažnyčios šeimai. Popiežijos in
stitucija yra tiesos ieškančiai ir išsi
ilgusiai dvasiai tas pat, kas pavargu
siam alpinistui staiga snieguotose 
aukštumose surastasai turistų name
lis, kas miške paklydusiam — kelia- 
rodis su rodykle ir aiškiu parašu, kas 
audros bangų daužomam laivui — 
uosto švyturys, kas legendos didvy
riui Tezęjui — Ariadnos siūlas, padė
jęs jam išbristi iš klaikaus labirinto.

10. Manau, būsime pakankamai aiš
kiai įžvelgę į aukščiausius popiežijos
uždavinius. Mūsų Atpirkėjas nenorėjo 
ir negalėjo palikti savo veikalo akla
jam likimui netikrai, nuo įvairių 
veiksnių pareinamai ir priklausančiai 
istorinei evolincijai. Jis ieškojo ga
rantijų, kad Jojo veikalas nežus. Ge
riausia garantija yra popiežija. Ji 
turi uždavinį Kristaus mokslą nepa
liaunamai skelbti, rūpestingai saugoti 
nuo klaidų ir iškraipymų autentiškai, 
vadinasi — neklaidingai aiškinti. Va
dinasi, esminiai popiežijos uždaviniai 
yra religiniai ir moraliniai. To niekad 
nevalia pamiršti Todėl didelį nesusi
pratimą tenka matyti tokiuose prie
kaištuose, kaip: kodėl popiežius ne
sutrukdo karų? Kodėl jis neišsprendžia 
visų politinių klausimų bei problemų? 
Kodėl jis nepraveda sienų tarp teri
torinių kivirčų turinčių tautų ir val
stybių? Kodėl jis ilgai pakentė 
baudžiavą ir vergiją? ir 1.1, ir.1.1. Kai 
man tenka girdėti šios rūšies prie
kaištai popiežijai, kiekvienu atveju 
kyla savaime klausimas: kas gi tai 
yra? Ar tai prasčiokėlio naivumas? 
Ar jaunuolio nesubrendimas? O gal 
tai iš viso piktas apsime,imas ir de
magogija?! Vienas tų prileidimų turi 
būti teisingas. Bet — kuris?

-«11. Katalikas turi niekad nepamiršti, 
kad popiežija ’ nėra nei politinė, nei 
Ūkinė, nei išimtinai kultūrinė institu
cija, bet tik — religinė. Šitai žinoda
mi, mes turime tačiau sutikti su ži
nomu Innsbruko profesoriumi Kurter, 
kuris sako: „Politinės, ūkiškos bei 
kultūrinės gerovės kūrimas nėra ir 
niekad nebuvo tiesioginis bažnyčios 
bei popiežijos uždavinys. Ęet ji yra 
ir tose srityse tiek gera padariusi, 
jog daugiau tikrai nebūtų galėjusi pa
daryti, jei tai ir būtų buvę jos tie
sioginis uždavinys" Visiškai teisingai! 
Prie šių prof. Hurterio žodžių būtų 
galima dar pridurti: „Bažnyčia būtų 
dar žymiai daugiau prisidėjusi prie 
laikinosios žmonių gerovės kūrimo bei 
užtikrinimo, jei šiandieniniai popie
žijos priešai ir pikti josios kritikai 
nebūtų turėję praeityje savo bendra- 
minčių",_j k

12. Kai 1929 metais Romoje buvo ■ 
pasirašyta Laterano sutartis, vienas 
žurnalistas, vieno įtakingo ir Lietu
voje labai plačiai skaitomo dienraš
čio lapuose patetiškai sušuko: „Vidu
ramžiai grįžta! Tamsūs, niūrūs vidu
ramžiai! Vėl popiežiaus valstybė at
statoma!" Atrodytų, kad, to nervingo 
vyruko manymu, popiežija bei v;-as 
jos rekvizitas yra niekas kitas, kaip 
tik kažkokia' viduramžio liekana, 
šiems laikams nebereikalinga ir ne
pritaikyta, gal net gėdą daranti pa
žangiam XX-am amžiui. Bet man, ir 
ne tik man, rodosi, kad yra visiškai 
atvirkščiai. Ne popiežija yra pasenu
si ir atgyvenusi, bet šių dienų žmoni
ja dar nėra pakankamai subrendusi, 
nėra priaugusi prie to kultūros, žino
ma — moralinės ir intelektualinės 
kultūros — laipsnio,, kad ji galėtų, 
pagalios, pilnai įvertinti ir vaisingai 
bei praktiškai panaudoti savo pačios 
gerovei tą puikią Dievo dovaną, tą 
instituciją, kurios daugelis be pa
grindo nekenčia ir puola ir kuri va
dinasi nopiežija.

13. Šv. Augustinas, genialusis K. 
Bažnyčios Tėvas, stovi senovės ir vi- 
dūriniųjų amžių persilaužime su sa
vo nuostabiu kūriniu „De civitate 
Dei" — „Apie Dievo valstybę". Tas 
dvasios gigantas atrodo man kaip 
kits naujoviškas Mozė su Dekalogo
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Giesmė kyla iš jo palies, Jis kuria 
hios garsų milijonus. Jis yra jų au
torius, todėl jis vienas juos ir tepa
žįsto. Iš jų sudaro akordus, posmus 
supina tarsi vaivorykštę ir" sviedžia į 
pasaulį tarsi žaibus. Tai yra ^sava
rankiško kūrėjo elgimasis. Ne žmo
nės duoda jam galios kurti. Ne žmo
nės todėl ir yra jo giesmės tikslas. 
Užsidarymas savyje, sėmimasis ga
lio? iš savęs, niekinimas žmonių yra 
pirmas būdingas bruožas, kurį mes 
sutinkame Konrado dvasioje. Kon
radas yra individualistas todėl, kad 
jis yra kūrėjas. Kūrybinė galybė čia 
yra tasai pagrindas, kuris nukreipia 
Konradą nuo žrųpnių ir atgręžia jį 
tiktai į savei Ir šitas nusikreipimas 
nuo kitų paliečia ne tik paprastos 
kasdieninius žmones, ne tik aną 
.Giesmės jaunystei' griaučių tautą, 
neturinčią nei dvasios nei širdies, bet 
ir kūrėjus tokius pat, kaip Konradas:

.Mindau jus, visi poetai, 
pranašai ir galvočiai, 
kiek jus pasaulis yra gerbęs (157).

Kodėl? Todėl, kad Konradas jau
čiasi kūrybos momentą aukštesnis ir 
galingesnis už juos visus:

.Jei jie tebūtų tarp savo ainių buvę, 
jei visus gyrimus ir visus plojimus 
būt girdėję, jutę ir teisingais laikę 
ir visus garsaus savo vardo

švytulius
ant savo vainikų spinduliais būt 

žibinę,
girdėdami visą gyrimo muziką, 
papuošti tiek amžių — kartų pin

tais vainikais —
nebūtų tiek jutę laimės ir galybės, 

kiek aš juntu pats vienas šią naktį,
kuomet savyje aš dainuoju,
pats sau kuomet aš dainuoju' (157). 

lentelėmis rankose! Tame epochiniam 
veikale kalba šv, Augustinas apie po- 
piežiją, kaip apie ateities instituciją. 
Ir tai — tolimos ateities. Tiesa, nuo 
to laiko praėjo pusantro tūkstančio 
metų. Bet ir šiandieną nestinga žmo
nių, dorų ir protingų vyrų, kurie ypa
tingai kritiškais istorijos momentais 
su viltimi kreipia savo akis į Petro 
Uolą, į „Baltąjį Romos Senelį".-Deja, 
jie toli gražu nesudaro galinčios nu
lemti daugumos. Savo didžiule dau
guma vis dar tebėra žmonija perdaug 
žiauri ir barbariška, kad ji galėtų ne
verčiama nusilenkti didžiuliam beša=- 
liškam, tarptautiniam autoritetui, ku
ris dargi su teise ir pagrindu remiasi 
vyriausiu Dievo, žmonijos Kūrėjo ir 
Atpirkėjo, autoritetu. Šios dienos 
žmonija, kad ir kupina pasididžiavi
mo, — vis dar tebėra suvaldoma tik 
su Iazdos bei botago pagalba. Argi 
netiesa, kad tarptautinėje plotmėje 
jei kas atsiekiama, tai beveik išimti
nai policinių'bei militarinių priemo
nių dėka? Argi ne toks yra šių dienų 
„homo sapiens"?!

14. O juk yra galimi ir kitokie ke
liat" bei metodai.' . Šių dienų gyve
nimas atrodytų visai kitaip, jei po
piežiaus tarptautiniam autoritetui bū
tų pripažįstama tokia reikšmė ir to
kia vieta, kurios tas autoritetas savo 
kilme ir savo siekimais nusipelno. Im-
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Konradas jaučia, kad kūryba aukš
čiausios laimės ir didžiausios galy
bės kūrėjui teikia tada, kai jis savyje 
ir sau dainuoja, visiškai nežiūrėda
mas aplinkui esančių žmonių. Visi 
kiti pasaulio „poetai, pranašai ir gal
vočiai', atrodo, Konrado supratimu, 
buvo atsikreipę į žmones; jie dainavo 
žmonėms ir todėl kūrybinių jėgų 
aukščiausio pakilimo, anos slaptingos 
kūrybinės galios negavo patirti viso:e 
jos' pilnumoje. Tuo tarpu Konradas 
atsikreipęs į save kūrybinę galią 
išvystė ligi aukščiausio laipsnio ir 
todėl savo dainos naktį patyrė nepa
prastos galybės.

Šita įsižiebusi kūrybinė galia kaip 
tik ir yra pagrindas, kodėl Konradas 
ryžtasi nusigrįžti net ir nuo Dievo. 
Dievas yra Kūrėjas. Konradas taip 
pat yra kūrė'as. Savo giesmės jis 
taip pat valdo, kaip Dievas valdo 
savo kūrinius. Todėl Dievas pasidaro 
tik jo. partneris, ne aukštesnis ir ne 
toks, kurio reiktų pražyli ar maldauti. 
Konradas atsistoja priešais Dievą, 
kaip lygus priešais lygų. Susilygini- 
mas su Dievu yra Konrado nusitei
kimo pagrindinis bruožas ir jo vėles
nės, kovos pagrindas. Jis taip pat yra 
pagrindas, kodėl Konradas, nusi
grįžęs nuo žmonių, paniekinęs net 
visus kitus kūrėjus, randa reikalo 
priminti, kad jo giesmę^yra veria, jog 
ją išgrįstų gamta ir Dievas:

.Klausykis, Dieve, ir tu, gamta, 
klausykis.

Štai jūs verti garsai, jūs verta 
daina*.

Verta yra ji dėl to, kad tai esanti 
.kūrybos giesmė“:

.Dievo, gamtos verta yra ta giesmė.
Didi tai giesmė kūrimo, 

kime konkretų pavyzdį. 1933 metais 
Pijus XI paskelbė encikliką prieš bol
ševizmą. Ar daug dėmesio atkreipė 
pasaulis į tą ispėjantį ir kaltinantį 
popiežiaus balsą? Po kelių mėnesių 
pasirodė to paties popiežiaus encikli
ka prieš nacionalsocializmą. Ir vėl 
tas „Baltojo Romos Senelio" balsas, 
tasai S.O.S. šauksmas praskambėjo 
pasauliui ir net pačiai pusiau katali- 

- kiškai Vokietijai, kaip „balsas šau
kiančio tyruose" ... Pasekmes mato
me. Matome, deja, „a posteriori". Ar 
bereikia aiškinti, kad ir šis kraštas, 
ir mūsų vargšė Tėvynė, ir visas pa
saulis, ir kiekvieno iš mūsų indivi
dualinis likimas kitaip, visiškai ki
taip atrodytų, jei savo laiku popie
žiaus šauksmas būtų buvęs iškirstas, 
jei į tą šauksmą būtų atsiliepta — 
tiek pavienių įtakingų asmenų, tiek 
plačių žmonijos masių? Deja!

15. Iš praeities-mokykimės ateičiai! 
Įsisąmoninkime^ kad nuo Petro uolos 
viršūnės- galima daug toliau matyti j 
priekį.., Niekad nepamirškime, kad 
pavienių žmonių bei grupių akiratį 
aprėžta ir susiaurina individualinis, 
klasių arba nacionalinis egoizmas. Tu
rėkime daugiau pagarbos ir daugiau 
pasitikėjimo tam, kuris Apvaizdos 
pastatytas virš tautų, valstybių ir ra
sių, kaip amžinų ir nekintamų verty
bių sargas.

A. Maceina

giesmė to — jėga ir šaunybė, 
giesmė to yra nemarybė.
Juntu nemarybę, nemarybę kuriu. 
Ką gi didesnio įstengei sukurt,

Dieve?' (155).

Susilyginimas su Dievu čia pasie
kia savo galą. Konradas yra ne tik 
paprastos kūrėjas, bet toks, kuris 
kuria nemirtingus kūrinius, kaip ir 
Dievas. Nieko didesnio už nemirtingą 
būtį Dievas nėra sukūręs. Jeigu tad 
Konrado giesmė yra nemarybė, tuo 
pačiu jis pasidaro lygus Dievui. Kūry
biškumas jam duoda teisės atsistoti 
priešais Dievą, kaip priešais savo 
partnerį ir jam dainuoti savo nemir
tingą dailią. Tiktai Dievas ir jo am
žinoji gamta pasidaro verti išgirsti 
šios dainos žodžius, nes tik Dievas 
ir gamta džiaugiasi nemirtingumo 
dovanomis. Žmogus kūrėjas čia sto
vi priešais Dievą Kūrėją ir didžiuo
jasi to pačia galia ir tais pačiais šios 
galios laimėjimas.

Būdinga yra tačiau tai, kad Kon
radas šitą savo turimą kūrybiškumą 
kildina iš to paties šelfinio; iš kurio 
yra kilęs ir dieviškasis kūrybiškumas. 
Kad žmogus yra kūrėjas, kad jo 
kūriniai iš esmės yra skirti nemirti, 
kad savo kūrybiškumu žmogus darosi 
panašus į Dievą — visa tai yra senos 
tiesos, kurių Mickevičius nekartoja. 
Jo Konradas yra būdingas ne tuo, 
kad jis kuria, bet tuo, kad jis savo 
kūrybiškumą ir metafiziniu atžvilgiu 
pastato lygiomis su kūrybine paties 
Dievo galia. Paprastai yra sakoma, 
kad žmogaus kūrybiškumas yra die
viškojo kūrybiškumo atšvaite, kad 
žmogus yra sukurtasis kūrėjas. Tuo 
tarpu Konradas kaip tik nusigrįžta 
nuo šitokios pažiūros. Jis teigia ne 
gautąį, bet pinnyštį kūrybiškumą!
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kylanti iš jo paties, niekeno nejkvėp- 
tą ir nesukurtą. Konrado kūrybišku
mas yra toks pat pradinis, kaip ir 
Dievo:

„Galios tos negavau nuo Edeno 
medžio,

iš jo vaisiaus geram-piktam pažinti, 
iš knygų negavau nei iš pasakojimų, 
nei iš uždavinių sprendimo, 
nei iš burtininko būrimo.
Esu kūrėjas gimęs" (159).'

Kūrybine galia yra pirmykštė, susi
jusi su pačia būtimi, todėl nepraranda
ma ir nepaneigiama. Konradas jaučia 
šitos galios pirmykštį pradinį pobūdį, 
jaučia jos susijimą su pagrindiniu 
žmogiškuoju principu, todėl ja di
džiuojasi ir joje mato dar vieną 
ženklą, kuris ji pastato lygiomis su 
Dievu:
„Iš ten paėjo mano jėgos, 
iš -kur ir tavosios pas tave atėjo, 
nes jų ieškot negi ėjai. .
Turi, nustoti nebijai; aš irgi nebi

jau" (ibd).
Kaip Dievas, taip ir Konradas, kūry
binės galios neieškojo. Ji yra susiju
si su pačia dieviškumo bei žmogišku
mo' esme. Dievas, kaip ir žmogus, 
kūrybinę galią paprastai turi. Jis ne- 

:gali jos prarasti, nes tai reikštų pra
rasti savo esmę. Todėl paskui kury, 
biškumą neina baimė jo nustoti. Kaip 
Dievas ar žmogus negali nustoti bu
vęs Dievu ar žmogumi, taip negali 
nustoti buvęs ir kūrėju. Šitas pir
mykštis, neprarandamas kūrybiškumo 
pobūdis kaip tik ir yra pagrindas, ku
ris Konradą pastato šalia Dievo ir 
pažadina jame lygybės pajautimą. 
Kūrybiškumo atžvilgiu žmogus susi
lygina su Dievu ir atsistoja priešajį 
Jį, ne kaip kūrinys, bet kaip lygia
teisis ir lygiareikšmis kūrėjas.

Nenuostabu todėl, kad šitoks per
gyvenimas pažadina žmogaus didybės 
jausmą. Žmogus tokiu atveju, ypatin
gai kūrybinės galios atsiskleidimo 
momentą, jaučiasi esąs milžinas, nu
sikalęs visu tuo, kas yra silpna, kas 
jį riša su žeme, su medžiaga. Kūry
biškumo pakilimas pažadina nepa
prastą sielos- lakumą. Dvasios jėgos 
išsiskleidžia visu pilnumu, ir žmogus 
manosi tikrai pergalėjęs savo susi- 

■jimą su gamta:
„Taip! Jautrus esu, stiprus esu Ir 

protingas.
Niekados taip nejutau, kaip dabar 

kad juntu.
Šiandien man skirta valanda.
Šiandien kuostipriausiai ištempsiu 

sielos sparnus.
Salin kūną, sielos tik plunksnomis 

puošiuos.
Skristi turiu.
Išskristu iš planetų ir žvaigždžių 

didračio,
pasieksiu, kur Dievas su gamta 

ribojas" (157).

Gamtos peržengimas, kaip jau anksčiau 
buvome minėję, veda į Dievą, Peržen
gus kūrini, randamas Kūrėjas. Taip 
yra ir su Konradu. Savo jausmo įtam
pa pasiekęs gamtos ribas, jis pakyla 
ligi dieviškosios Būties ir stengiasi 
pažvelgti į pačią josios esmę:
„Turiu, turiu tuodu sparnu: 
gana man jų, jšplėsiu juos nuo rytų 

lig vakarų,
kairiuoju praeitin, ateitin dešiniuo

ju trenksiu
ir jausmo spinduliais pakilsiu pas 

Tave
ir žvilgsniu žvelgsiu aš j Tavo 

jausmus.
Tu, apie kurį man sako, kad junti 

danguje.

Aš čia! Aš esu atėjęs. Matai, koks 
aš galingas!

Štai mano sparnas net jau čia 
siekia" (ibd.).

Žmogiškoji kūrėjo galybė įkvėpimo 
valandą pasidaro tokia, kad ji nesu
stoja n iekur, kol pasiekia patį Dievą. 
Tiedu sparnai, apie kuriuos kalba 
Konradas kaip tik ir yra šitos visuo
tinės jėgos simboliai. Jais jis apglė
bia visą kosmą. Dievas taip pat ne
gali pasislėpti nuo šitos jėgos. Kū
rėjo sparnas "net ir čia jau siekia". 
Kūrybinė valandą būtis tarsi susiau
rėja ir sumažėja. Ji pasidaro apglė
biama ir apimama kūrėjo jausmo 
galybe.

Konrado tad susilyginimas su Die
vu pereina trejetą tarpsnių. Visų pir
ma jis nusigrįžta nuo žmonių ir pa
silieka vienas su savo daina. Paskui 
jis šitoje vinatvėje paregi, kad savo

' j- J. Sakalas

VALIA VALUŽĖ
(Karžygei motinai)

Margi balandžiai burkavo. 
Kad močia dukrą maldavo: 
Oi neik, dukrele, netekėki,' 
Savęs ir mūs pasigailėki, 
Neteik tau tokio vyro.
Jau rengias velionę tau dėtų 
Tas man — kaip į kapus lydėti. 
Žiūrėk, kaip medžiai sviro. 
Darželis lieka vienas, verkia. 
Tave ir tavo rūtos smerkia... 
Bet išdardėjo, išvažiavo, 
Išgarbstė, išdainavo: 
Valio balti rugužėliai! 
Valio naujai grėbėjėleil

kūrybiškumu jis yra lygus Dievui, 
nes jis kuria nemirtingą būtį, kaip ir 
Dievas, ir sava kūryba valdo gamtinį 
pasaulį. Galop savo įtemptu jausmu 
jis,pakyla ligi dieviškosios būties ir 
žvelgia į pačią Dievo esmę. Siame 
pastarajame laipsnyj susilyginimas 
pasiekia savo galą. Žmogus, kuris 
sugeba pakilti ligi Dievo ir pažvelgti 
į Jo esmę, iš tikro yra dieviškas ir 
Dievui lygus. Kūrybinės galios jauti
mas išsivysto labai nuosekliai ir la
bai prasmingai.

Tačiau kaip tik šitoje vietoje tarsi 
koks simbolis pasirodo pirmas Kon
rado suklupimas. Tasai Konradas, ku
ris nusigrįžta nuo žmonių kuris 
mindo visus pranašus, poetus ir iš
minčius, kuris savo kūryba susilygi
na su Dievu, kuris turi galios švelgtš 
į Dievo jausmus, vis dėlto yra pri
verstas prisipažinti:
„Esu betgi žmogus, tenai ant žemės 

mano kūnas;
mylėjau ten,-tėvynėj likosi širdis."

Šitas prisipažinimas kaip tik ir yra 
tolimesnės Konrado tragikos šaltinis. 
Jau ir anksčiau, kalbėdamas apie 
kūrybinio savo jausmo įtampą ir 
galybę, Konradas buvo pastebėjęs, 

kad jis pakilimo metu patirsiąs, kas 
jis yra: „Patirsiu, kas aš: aukščiau
sias, o gal tik išdidęs" (157). Prisi 
pažindamas esąs žmogus ir negalįs 
savo mylinčios širdies atitraukti nuo 
žemės, jis dar labiau sustiprina savo 
abejonę ir parodo, kad žmogus savo 
konkrečioje egzistencijoje, savo kas
dienoje dar nėra toks, koks jis jau
čiasi esąs įkvėpimo momentą, kada 
iš jo dvasios veržiasi nemirtingi žo
džiai; kad visas tas pakilimas ligi 
dieviškosios būties ir žvelgimas į jos 
esmę vyksta greičiau kūrybinėje fan
tazijoje, o ne kasdieninėje tikrovėje. 
Tiesa, žmogus yra kūrėjas, ir kūry
biškumas, galimas daiktas, yra žmo
gaus dieviškumo pagrindas. Vis dėlto 
dabartinėje tikrovėje šitas kūrybišku
mas yra tiktai principinis, varžomas 
medžiagos ir priežastingumo dėsnių, 
negalįs apsireikšti visas kartu, turįs 
vykti laike ir todėl negalįs savimi

Purvyną brido balandėlė, 
Per gruodą ėjo, šaltis gėlė, 
Bet ėjo, darė, ramstė, lopė, 
Į žemę rausės, aukštan kopė. 
O kvepia žemė, prakaitu šlakstyta, 
Ir duoda vaisių nematytą. 
Aplinkui putinai žaliavo, 
Raudonom uogom marguliavo. 
Paukštyčiai lakstė ir čiulbėjo 
Simais balsių. Tik mirgėjo 
Plonučiai jų sparneliai 
Palinksminti širdelei.
Valio žali rugužėliai! 
Užaugs jauni klrtėjėliai valio!

išreikšti tobulai to, kas yra žmogus 
savo esmėje. Principinis žmogaus die
viškumas, tasai Dievo paveikslas ir 
panašumas, pagal kurį žmogus yra 
sukurtas, dėl šios tikrovės sąlygų ne
gali būti įvykdytas kasdieninėje eg
zistencijoje. Kasdieninė egzistencija 
yra sunki ir tamsi. Ji yra neperkeista, 
neišvaduota iš pasaulio ir paties žmo
gaus netobulybių, neapvalyta nuo 
gamtinių priemaišų it nepalenkta to
bulos dvasios reikalavimams. Todėl 
Konradas, nors iš esmės teisingai jau
čia savo dieviškąją galią, tačiau ne
pastebi arba nepaiso šitos kasdieninės 
būsenos ir tuo pačiu įkvėpimo polė
kius supainioja su realybe. Vis 
dėlto abejonė dėl savo tikrovinės 
galios glūdi ir jame pačiame. Prisi
pažindamas esąs žmogus, žemėje turis 
savo kūną ir ten palikęs savo širdį, jis 
tuo pačiu prisipažįšta esąs dar nepar- 
keistas ir todėl negalįs taip elgtis, 
kaip elgiasi Dievas. Žemė neleidžia 
apsireikšti žmogaus savarankiškumui 
visoje jo pilnatvėje. Žemės žmogus 
dar nėra visiškai autonominis. O jei
gu jis vis dėlto nori toks būti ne tik 
savo fantazijoje, bet ir kasdieninėje 
tikrovėje, jis pasirodo ne aukščiau
sias, bet tiktai Išdidęs.

Konrado prisipažinimas yra geriau
sia susilyginimo su Dievu kritika. Eg
zistencinių žmogaus santykių su Die
vu nereikia kritikuoti racionaliai. Vi
si jie išsiveržia iš proto ritu ir todėl 
proto logikai yra sunkiai prieinami. 
Bet juos visus kritikuoja ligi galo iš
vystyta žmogiškoji egzistencija. Ra
cionalios kritikos yra reikalingi tik 
racionalūs protavimai. Tačiau ten, 
kur žmogaus santykiai su Dievu kyla 
iš pačios jų būties, kur jie apsireiškia 
ne proto bendromis formulėmis, bet 
pačiu žmogiškuoju gyvenimu, ten 
racionali kritika neturi ką pasakyti. 
Tokiu atveju šitų santykių teisingumą 
ar neteisingumą, jų pagrįstumą ar 
nepagrįstumą parodo pats gyvenimas 
pati žmogiškoji egzistencija. Taip yra 
tuo atveju, kai žmogus Dievo ieško, 
kai jis yra sakalo tipo; taip yra ir 
tuo atveju, kai žmogus su Dievu ko
voja, kai jis puola, kaip audra Dieva 
ir Jo tvarką pasaulyje. Tas pat ga
lop yra ir tada, kai žmogus jaučia 
savo, kaip kūrėjo, galybę ir atsisto
ja priešais Dievą, kaip" lygus priešais 
lygų. Žmogaus susilyginimas su Die
vu Konrado atveju nėra teorinis, bet 
egzistencinis. Todėl ir jo teisingumas 
ar neteisingumas kyla ne iš to, kad 
mes vienaip ar kitaip teoriškai nagri
nėsime žmogaus esmę ir vienoje ar 
kitoje jo savybėje ieškosime die
viškųjų pradmenų, bet iš to, kaip 
Konradas bus nuoseklus savo teigime 
ir savo jutime. Jo susilyginimas su 
Dievu kyla iš giliausios jo jausmo 
įtampos. Eidamas savo teigime ligi 
galo, jis išsivysto konkrečioje žmo
giškojoje egzistencijoje ir pasirodo, 
kas jis buvo savo esmėje: tikroji 
galybė ar tik psichologinis išdidus 
mas.

Konradas yra kūrėjas ir-savo kų- 
rybiškume genijalus. įkvėpimo mo
mentą savo dvasios sparnais jis pa
kyla į -tokias sritis, kurios žmogaus 
paviršiui yra neprieinamos. Jis pa
siekia ten, „kur Dievas su gamta ri
bojas", vadinasi, kur būties gelmės 
atsiveria jų Viešpačiui ir Kūrėjui. 
Tačiau iš kitos pusės, jis apžvelgia 
ne tik antpasaulines sritis, bet ir 
žeme. Savo širdimi jis yra su šita 
žemė. suaugęs. Jis žemėje mylėjo, 
jis ir dabar tebemyli: ten pasiliko ne 
tik jo kūnas, bet ir jo širdis. Jis yra 
žmogus. Jis atsigrįžta Į žmogiškąją 
egzistenciją ir pastebi, kad ji anaip
tol nėra tokia, kad galėtų patenkinti 
visus Įkvėpimo momentą pasakytus 
žodžius ir išreikštus norus. Žemiško
sios egzistencijos švlosoje susilygini
mas su Dievu pasirodę tiktai kaip 
Išdidumas, o ne kaip reali didybė. 
Tiesa, šitas išdidumas yra pagrįstas. 
Tačiau jis yra pagristas tiktai po
tencialia žmogaus galia, tiktai poten
cialiu jo kūrybiškumu. Žmogus yra 
absoliutus, bet tik potencialiai. Jis 
tiktai eina begalybės linkui. Jis yra 
begalinis savo esmę, bet ne šios es
mės apraiškomis ir ne jos vykdymu 
konkrečioje tikrovėje. Čia kaip tik 
ir glūdi jo tragiką. Gyvulys, būdamas 
iš esmės dalis, jokio veržimosi J be
galybę neturi ir negali turėti. Tuo 
tarpu žmogus toki veržimąsi kaip tik 
turi. Dalis jo niekados nepatenkinai 
jis nori visumos. Tačiau tikrovėje 
šitie jo norai neįvyksta. Turėdamas 
absoliutinių norų, jis yra priverstas 
pats savo akimi regėti šitų norų su
dužimą. Siekdamas visumos Ir be
galybės, jis yra priverstas tikrovėje 
regėti tiktai dalis ir aprėžtybę. Abso
liutiniai norai reiškiasi nenumaldo
mai. Jie sudaro gražiausias ir kilniau
sias žmogaus egzistencijos valanda*
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SĄŽINĖ IR ĮSTATYMASMaurice Schumann' Jau pats faktas, kad Tautinis Konstitucinis Susirinkimas, rašo minimasis autorius. „L'Aube" laikrašty, diskutuoja*, „Žmogaus teisių deklaracija”, savaime parodo, jog prancūzų tauta gauna pasirinkti vieną iš dviejų demokratybės formų.Dar 1911 m. Duguit rašė savo Konstitucinės teisės traktate: „Tegu nemano niekas, kad demokratinės doktrinos visuomet yra liberališkos. Tai yra labai išplitusi klaida, kurios nėra lengva išsisaugoti. Mes vadiname demokratiškomis visas doktrinas, kurios išveda politinės valdžios kilmę iš bendruomenės kolektyvinės valios, subordinuotos tai valdžiai, ,ir kurios moko, kad politinė valdžia yra teisėta dėl to ir-tik dėl to, kad ji yra (kurta kolektyvo kurį ji valdo. Šitos doktrinos gali vesti iki viešosios galios visagališkumo ir iki visiško, be jokių ribų individo subordinavimo".Tad demokratybė gali atitikti dvi koncepcijas: vieną, kuri apriboja suverenumą, nors jis būtų ir liaudies, vardan individo teisių, ir antrą, kuri apkarpo individualines laisves tautos interesų ir valios vardu: viena iš jų akcentuoja asmeninę laisvę, antroji ►— kolektyvo suverenumą.Tačiau tuo momentu, kada tauta skelbia, kaip kad dabar prancūzų tauta ruošiasi tat daryti, jog „kiekviena žmogiškoji būtybė turi neliečiamų ir šventų teisių, j kurias neturi teisės kėsintis joks (statymas”, ji pasisako už pirmąją koncepciją, atsisakydama nuo antrosios.Locke’as savo Traktate apie civilinę valdžią betgi skiria „žmogaus teises" nuo „piliečio teisių". Jis iš tikro nustato teises, „kurios priklauso žmonėms kaip" tokiems, kaip žmonėms, bet ne kaip žmogiškosios bendruomenės nariams". Šitas proto pirmavimas prieš raidę, sąžinės prieš (statymą, žmogiškosios asmenybės prieš (statymų leidėjus, ir sudaro pačią civilizacijos esmę, kaip kad mes ją suprantame arba — jei tat būtų galima pabrėžtinai pažymėti — „sąžinės pažangos Vakarų filosofijoje" esminę išraišką kalbant Leono
Beį kai tik žmogus iš šitų valandų nuslysta ( kasdieninį gyvenimą, jis tuojau pamato, kad šios gražios svajonės buvo tik norai, kuriems realizuoti jis neturi nei pakankamai priemonių nei pakankamai jėgos. Todėl jis ir pradeda ieškoti pagalbos kaž kur kitur. Jos ieškosi net ir didžiausi genijai. Jos Ieškosi ir Konradas. Čia yra prasmė jo ano minėto suklupimo, kad jis, pakilęs savo fantazijoje ligi pat dieviškųjų jausmų, vis dėlto prisipažįsta esąs žmogus, suaugęs su žeme, kurioje likosi jo kūnas ir širdis. Šitas prisipažinimas, racionaliai galvojant, turėtų žmogui atidaryti akis ir paklupdytl jį prieš Viešpaties altorių. Giesmės tipo žmogus, kuris Dievą garbina ir jame gyvena, paprastai taip ir daro. Jis taip pat žino žmogaus ^-didybę ir Jo principinę galią. Jis žino, kad psalmės žodžiai „kas yra žmogus, kurj Tu atsimeni ir kurį pastatei maža ką mažesnį už save" (Ps. 8,6) yra ne poetinis vaizdas, bet 

Brunswicgo terminais, atsakant ( garsųjį Antigonos iššaukimą Crėonui.Todėl padėti „Žmogaus teisių deklaraciją" konstitucijos pagrindan reiškia — kaip tai graikų herojei — iš anksto deklaruoti visiems galimiems tironams, kad „nerašytieji (statymai“ yra aukštesni už rašytuosius.Todėl, iš kitos pusės, visai suprantama, kodėl Liaudies Respublikonų Sąjūdis jau iš pat pradžių kietai reikalauja naujos Teisių deklaracijos". Taip iš tikro yra dėl to, kad IV Respublika sustiprino jos pobūdi IT pasireiškia opozicija visokioms diktatūroms tiek pastovioms, tiek laikinėms, tiek asmeninėms, tiek kolektyvinėms.Ir po viso to kaip mes dar galime identifikuoti tikrąją demokratiją su

Kai tenka atsiskirti*) nuo savo artimųjų, mylimųjų, atsisveikinimo valandoje mes itin susijaudiname, ir nejučiomis kyla tuomet mums mintis, kada su jais vėl pasimatysime bei kaip jiems vyks vieniems be mūsų. Tą pat regime ir Jėzaus pasikalbėjime su apaštalais po Paskutinės Vakarienės, kurio dalis paduota šio sekmadienio evangelijoje. Be kita ko pareiškė tenai Jėzus savo mylimiesiems: — Valandėlė, ir jūs jau nebe- *matysite mane ... Jus verksite ir raudosite, pasaulis gi džiaugsis. Jūs būsite nuliūdę, bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu — (Jn. 16, 16.20). Šieji žodžiai tinka ir mums, nes taip pat esame Jėzaus artimieji bei nuo jo kol kas atsijkyrę.1. Sakydamas, — valandėlė, Ir jūs jau nebematysite manęs —, Jėzus turėjo galvoje tai, kad jau nebe- poilgo apleis jis š( pasaulį ir apaštalai liks jame patys vieni. Gi pridurdamas: — vėl valandėlė, ir matysite mane —, manė Jėzus apie tai, kad*) (Mintys n gegužės savaitei) 
metafizinė tikrovė. Tačiau jis gyvena ne šioje principinėje didybėje, bet konkrečioje ir realioje negalioje šią didybę realizuoti savame gyvenime. Todėl jis niekados nesiremia savo esmės išaukštinimu. Jo žvilgis yra nuolatos nukreiptas į kasdieninį žmogaus silpnumą. Jis dėl to meldžiasi ir ieško pagalbos Dievuje. Tuo tarpu kovojantis žmogus, kuris dažnai principinę savo galybę sumaišo ir sukeičia su realiu savo pajėgumu, šito tragiško skirtumo ryškiai nepergyvena ir todėl nekartą palūžta savo sumanymuose ir užsimojimuose. Pagalbos dažniausiai jis neieško, nes jis pasitiki savo galybe. Tačiau kadangi šita galybė yra tiktai principinė, todėl jis pasilieka vienas, paprastai rūstus ir karingas, tačiau pralaimįs, nes kova su kasdieninės egzistencijos kliūtimis prašoka konkrečias žmogaus jėgas. Teigdamas savo lygumą Dievui, jis nepastebi šito lygumo prasmės ir jo pagrindo, o norėdamas konkrečiai 

liberališkąja demokratybe, kaip kad tatai darė praeities režimai? Visai ne. Nes, kaip kad rašo Jo'sephas LeclercasStudijose, kaip tada „toks laisvės pabrėžimas galėtų būti taikomastiems, kurie neturi nei laimės, nėra kilę iš didikų, nei pasižymi klerikaliniu imunitetu? Ko verta, pagaliau, yra laisvė be „ekonominių garantijų"?Liberalinė demokratija — tatai reikia pripažinti — dažnai tenkinasi tiktai abstrakčia ir teorine laisve. Ji save (amžina klasiniu privilegijų standartu ir socialinėmis neteisybėmis".Štai kodėl šioji problema nėra jau tokia paprasta, bet priešingai — dvigubai sunkesnė.Todėl, kaip mes tatai supratome ir iš tikro reikia suprasti, tenka statyti žmogaus teises aukščiau už žmonių sukurtus (statymus.Taip pat reikia prie laisvių prijungti ir atitinkamas ekonomines garantijas.Prie visų laisvių!
P. B-us

VALANDĖLĖjie, pasibaigus jų žemės gyvenimui, ,vėl regės j( amžinybėje. Taigi, mūsų gyvenimą šiame pasaulyje pavadino Jėzus valandėlė. Ir ne veltui. Juk ką gi reiškia tos kelios dešimtys jojo metų, palyginus su niekuomet nesibaigiančia amžinybe? — Tai mėžiau negu vandens lašas prieš beribę ir bedugnę jūrą. Mums, tiesa, atrodo šisai gyvenimas gana ilgas. Bet, pasak švent. Augustino, tik dėl to, kad jis tebesitęsia. O, kai jis pasibaigs, mes aiškiai pajusime, koks jis buvo trumpas. Argi ne taip yra jau ir dabar su mūsų praeitimi? Juk, kai žvelgiame Į ją, atrodo, kad jos suvis nė nebuvo, kad mes vos vakar teatsira- dome šiame pasaulyje, nors ne vienas turime jau kelias dešimtis metų ant savo pečių. O beliko mums čia dar trumpiau būti. Taigi, iš tikro vos valandėlę’ tesame atskirti nuo Jėzaus. Praeis ji, ir mes kiekvienas, o kiekvienas neabejotinai išvysime jį, kaip Teisėją ir griežtą Atlygintoją tiek už gera, tiek ir už pikta.2. Žvelgdamas į tąją atsiskyrimo valandėlę, Jėzus pasakė, kas joje lau-
savo dieviškąją galią apreikšti, parodo savo silpnumą ir pradeda statyti Dievui tam tikrų reikalavimų, kurie yra ne malda, bet prievarta ir kova. Susilyginimas su Dievu audros tipo žmogų veda prie kovos ir tuo pačiu prie sudužimo. Tai yra tragiškas likimas. Tačiau jis išsivysto nuosekliai iš pagrindinio pergyvenimo. Kas save pergyvena, kaip Dievui lygų pirmykšte prasme, kaip turintį tą patį kūrybiškumo šaltinį — nesukurtą ir nedovanotą, — tas savaime yra priverstas nenusilenktl Dievui tol, kol pats savame gyvenime patiria šio pagrindinio pergyvenimo klaidą ir arba žūsta arba klaupia ir meldžiasi, prisipažindamas ęsąs kūrinys ir todėl reikalingas atpirkimo bei išvadavimo. Mickevičiaus Konradas visus šito pergyvenimo tarpsnius apreiškia savoje improvizacijoje. Jis pradeda, susilygindamas su Dievu, eina per tam tikrus reikalavimus Dievui žr baigia kova bei žlugimu. b. d. 

kia apaštalų bei apskritai visų jo mokinių. Jis, būtent, tarė: — Jūs verksite ir raudosite, pasaulis gi džiaugsis —. Vadinasi, jųjų likimas bus priešingas nekaip pasaulio.a) Jiems teks liūdėti, visų pirma, tąja prasme, kad jie turės susilaikyti nuo pasaulio džiaugsmų. Tieji džiaugsmai reiškiasi dažniausiai visokiais apsirijimais, girtavimais, ištvirkavimais bei kitokiais negerųjų polinkių nevaldymais. Savaime aišku, jog prikaltojo ant kryžiaus Mokytojo mokiniams juose ne vieta.b) Pasauliui besidžiaugiant, tenka liūdėti Jėzaus sekėjams ir dėl to, kad tuomet labai įžeidžiamas Dievas ir daugelis sielų galingai pastumiama ( pražūtį. Juk geri vaikai negali neatjausti savo tėvo paniekinimo, gi mylj broliai savo brolių skaudimo.c) Galop, pasaulis anaiptol nesilaiko abejingai. Jėzaus mokinių atžvilgiu. Ne! jų nekenčia, juos visaip puola ir persekioja. Ne veltui pareiškė Jėzus: — Jei mane persekiojo, persekios ir jus (Jn. 15, 20). Gi šv. Poyilas sako: — Visi, kurie nori gyventi maldingai Kristuje Jėzuje, kentės persekiojimų — (2 Tm. 3, 12). Bet tai visa jau savaime kelia tam tikro nuliūdimo.3. Tačiau anaiptol ne visuomet skirta Jėzaus mokiniams liūdėti. Die-: viškasis Mokytojas yra aiškiai čia pasakęs: — Jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu —. Ir iš tikro!a) Juk greitai prabėgs toji atsisky? rimo valandėlė, ir mes nueisime pas Jėzų, kaip jis pats pareiškė: — Aš vėl jus matysiu, tuomet jūsų širdis džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų neatims — (Jn. 16, 22). Mes regėsime Jį tuomet, pasak apaštalo,— ne atspindyje lyg mįsle, bet veidu ( veidą — (1 Kor. 13, 12) ir visa savo būtybe kartosime su šv. Petru:— Viešpatie, gera mums čia būti! —, Viešpatie, gera mums čia būti! —- (Mt. 17, 4). Tikrai, tuomet (vyk? mums, ką Jėzus paskelbė pamokslą nuo kalno: — Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti — Mt. 5, 5).b) Bet. jau ir šiame pasaulyje uolių Jėzaus mokinių nuliūdimas greitai. pavirsta džiaugsmu. Tai dėl to, kad, elgdamiesi pagal Dievo valią, jie turi ramią, patenkintą sąžinę. O, kaip josios priekaištai, graužimas apkartina, užnuodija didžiausius džiaugsmus, taip jos ramybė palengvina sunkiausius vargus. Tai viena. Antra, tenkant patirti dėl Jėzaus liūdesio, skausmų, savaime darosi džiugu, kadangi tuo galima bent kiek atsilyginti Išganytojui, kuris ne tiek už mus iškentėjo.yNe veltui pareiškiama šv. Rašte apie gavusius plakti dėl Jėzaus apaštalus:— Ėjo iš tarybos akivaizdos džiaugdamiesi, kadangi buvo rasti verti kentėti dėl Jėzaus vardo panieką — (Ap. D. 5, 41) Taigi jųjų nuliūdimas pavirto džiaugsmu.Būdami bet kur tiktai valandėlę, mes nepri sirišame nėi prie tos vietos, nėi prie joje esančiųjų daiktų, neš žinome gerai, kad tai būtų tiesiog nesąmonė. Ne kitaip reikia elgtis it šiojo pasaulio atžvilgiu. Ne veltui (spėja mus šv. Povilas. — liškokite, kas yra aukštai, kame Kristus yra Dievo dešinėje; paarėkite tai, kas yra, aukštai, ne kas žemėje — (Kol. 3, 2).— Mūsų gi elgesys yra danguje. Iš ten taip pat laukiame Išganytojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus (PU. 3, 20).
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Vietoj nuobodžios ir miegūstos 
krikščionybės kurkime naują, gie
drią, palaimingą krikščionybąl Šito 
mūsų naujo statinio pasisektimo 
laidas yra tas, kad ji yra ly
giai tokia pati, kaip pirminė krikš
čionybė, kaip krikščionybė šven
tųjų ir kankinių, apaštalų ir mokinių 
ir krikščionybė paties mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristausl Būtent, linksmoji 
naujienai Tai bus krikščionybė, pilna 
polėkio ir susižavėjimo, pilna karščio 
ir aistros!

Žinoma, tikėjimo srityje reikalas 
eina apie rimtus dalykus, net apie 
pačius rimčiausius dalykus pasaulyje, 
apie klausimą būti ar nebūti amžinai 
Palyginus su klausimu, kaip mes prieš 
Dievą stovime, visi likusieji jūsų 
klausimai (atleiskite man už žodį), yra 
menkas šlamštas. Tikėjime žmogus 
atsistoja prieš būties Jjedugnę, ir sa
vo maldoje jis — nori ar nenori, at
virai ar pridengtai — atsistoja prieš 
baugiausią klausimą, koks tik žmogui 
gali iškilti prieš akis, būtent: ar jis 
gali pateisinti savo egzistenciją prieš 
Dievą, ar ne. Tačiau patsai tikėjimas, 
kuris prasideda nuo šio baugaus klau
simo, nėra tas baugusis klausimas. 
Jis yra linksmas atsakymas j bau
gųjį klausimą.

Aš visiškai pasirašau po tuo, ką 
olandų teologas van de Pole savo 
knygoje apie ,,Bažnyčią Newmano 
mąstysenoje" (13 p.) rašo: ,,Žmogaus 
ieškojimas religinių tiesų kyla iš dva
sios vargo ... Pavienio žmogaus reli
gijos gimimo valanda išmuša tada, 
kai jo sąmonėje pabunda baimingas 
susirūpinimas savo paties likimu, kai 
iškyla reikalas apie amžinąjį gyveni
mą arba amžiną mirtį." Tas yra tiesa, 
tačiau dvasios vargas ir baimė yra 
tik religizos gimimo pradžioje, yra 
tik jos gimimo skausmai. Ir van de 
Pole turi sutikti, kad religija yra „da
lykas kietos rimties ir viską nušvie
čiančio giedrumo." Bravol O man 
atrodo, kad-juo religija yra aukščiau 
pakilusi, tuo labiau ji yra atitolusi 
nuo gimdymo skausmų. Ir juo labiau 
kas yra krikščionis, tuo labiau yra jo 
sielos „kieta rimtis" nuskaidrinta „vis
ką nušviečiančio giedrumo" ir Dievo 
Sūnaus džiaugsmo apsupta. Ir jeigu 
kartkartėmis tas baugusis klausimas 
apie būti ar nebūti vėl iškyla ir vėl 
iš naujo reikalauja atsakymo, dėl to 
žmogaus bruožai neprivalo būti visa
da šio klausimo iškreipti. Žmogaus 
veidas turi būti formuojamas ne klau
simo, bet atsakymo, ir nuo jo jis turi 
įgyti tipišką išraišką. Krikščionybei 
toną duoda ne Did. Penktadienis, bet 
Velykos. Pažymėtina, kad Did. Penk
tadienis Katalikų Bažnyčioje visai 
nėra privaloma šventė. Velykos yra 
didžioji bažnytinių metų šventė, į ku-‘ 
rią visos kitos orientuojasi.

Be abejo, krikščionis ras dar kai 
ką savo tikėjime, kas JI galėtų gąs
dinti ir kas galėtų atrodo pagrobti 
jo humorą. Pvz., {sakymai vargiai ar 

ką laimingai nuteikia, ir pragaro, ir 
teismo mes negalime panaikinti, ir 
mūsų katalikų tikėjime išpažintis bus 
vis kažkas pažeminančio ir prisle
giančio, nors ištisi tomai knygų ir 
brošiūrų apie palaimingą išpažintį bū
tų metama rinkon.

Bet visa šita: įstatymai, pragaras, 
teismas, išpažintis — visa tai yra tik 
tvora apie krikščionybąl Tvora, kuri 
yra geras dalykas, turi savo tikslą: 
joje mes negalime leisti atsirasti 
spragų ir ją reikia kartkartėmis pa
moksle ir mąstyme patikrinti. Tačiau 
mes esame ne iš tų, kurie nuolat tik 
patvoriais sukrnėtumės. Mes nesame 
jokie kriuklniukai, kurie pokylyje vi
sada viena koja stovi lauke. Kriuki
ninkas, be abejo negali būti visiškai 
linksmas. Kąs žino toks kriukininkas 
apie krikščionybės esmę ir jos Evan
gelijos grožį?

Ką žino, pvz.,. keleivis apie Vienos 
miesto grožį, kuris pro traukinio lan
gą tematė tik daržų sklypus, anglių' 
sandėlius, miltų išvežiojimo punktus 
ir kit. panašius dalykus? Kaip keis
ta biįtų, jei toks, kuris tik miesto 
periferijas tėra matęs, sakytų: Viena 
yra biauri! Norint sužinoti,, kokia yra 
Viena, reikia nueiti į jos centrą. Rei
kia pamatyti jos žiedą, šv. Stepono 
bažnyčią, Belvederį ir pan. dalykus. 
Bet yra nuostabus dalykas, kad kaip 
tik tie žmonės, kurie iš visos krikščio
nybės težino tik periferijas, labai 
drąsiai ir kartu labai nekompetetingai 
apie ją sprendžia.

Koks teisingas yra šitoks pasakoji
mas; už jo istoriškumą, tiesa, aš ne
sutikčiau ne tik savo rankos, bet ir 
nė vieno piršto į ugnį kišti; aš kartę 
ją išgirdau žmones pasakojant. Buvo 
taip. Kartą vienas vyskupas ir viena 
ponia įlipo J tą pačią trakinio kupė. 
Ilgainiui jie išsikalbėjo. Pagaliau po
nia pareiškė: „Žinote ką, aš esu ne
tikinti." — „Taip?" pasakė vyskupas, 
„bet sakyte ar jūs esate skaičiusi 
ką nors iš Gorres raštų?" — „Ne.” — 
„O gal būt jūs skaitėte Mohlerį?" —

BAŽNYČIOS VISUOTINUMAS IR PAPROČIU 
ĮVAIRUMAS

Kaip Kristus priėmė tikrą žmogaus 
prigimt), taip ir Bažnyčia savin {ima 
visą tikro žmogiškumo pilnumą ir jai 
suteikia antgamtinės jėgos visur, kur 
tik ir kaip tik ji ją sutinka. Ir taip 
vis labiau ir labiau išsipildo šiandie
ninėje Bažnyčioje tai- ką šv. Augusti
nas savo veikale ,J)e civiiate Dei“ 
šlovino. „Bažnyčia, jis rašė tada, savo 
narius šaukia iš visų tautų, ir iš visų 
kalbų ir juos suburia Į vieną milži

PIUS XII.
Konsistorijos kalba 1945 metų kūčiose.

„Deja, ne." — „O gal Schebeną?" — 
„Taip pat ne." Taip vyskupas išskai
čiavo dar keletą pagrindinių vokiečių 
autorių ir paaiškėjo, kad ponia yra 
skaičiusi tik porą antraeilių ar tre
čiaeilių knygelų. bet jokio vertingo 
ir gilaus katalikiško autoriaus. Tada 
vyskupas pareiškė: „Miela ponia, jūs 
esate ne netikinti, bet tik nėžinanti."

Bet kas sudaro tą krikščionybės gi
lumą?

Man atrodo, kad krikščionybėje iš 
tikrųjų yra tik dvi, daugiausia tiys 
dogmos, o visos kitos vadinamosios 
dogmos yra tik nuoseklios šių išva
dos. Taip pat ir visi goriniai krikščio
nybės nuostatai yra visiškai savaime 
suprantami dalykai tam, kas kartą 
įsigilino ir pasiėmė porą šių pagrindi
nių sakinių:

1. Dievas.»yra mano tėvas.
2. Viši žmonės yra mano broliai.
3.0 Kristus yra mano vyresnysis ir 

gerasis brolis.

Aš dar kartą pabrėžiu: visa mūsų 
dogmatikai ir visi mūsų stori mora
liniai vadovėliai, ir net tas gerokai 
nuobodus „Codex iuris canonięi" — 
Bažnyčios įstatymų knyga, — visa 
tai yra savaime suprantamos išvados 
iš šių trijų sakipių. Ko jūs įsižeidžiate 
pašaliniais dalykais^ Jūs bent kartą 
atkreipkite dėmesį į pagrindinius da
lykus, „o visa kita bus jums pridėta."

Taigi, prašau, nepasilikite patvory
je. Yra tikras dalykas, kad patvoryję 
galima ne tik drabužius, bet ir širdį 
susidraskyti. Kvieskite jūs visus tuos 
kriukininkus gilyn. Ką žino tie varg
šai apie Dievą Tėvą ir Jo didžiąją 
meilę mums, apie Kristų, mūsų brolį; 
ką žino jie apie mumyse esančios 
Dvasios laimę, apie giliąją pašven
čiamosios malonės prasmę, apie pa
laimą sakramentų? Krikščionys, kurie 
į Dievą žiūri kaip į piktą kaimyną, 
kurį teko užpykdyti^ ir dėl to dabar 

nišką maldininkų eiseną; ji nesidomi 
Įvairumu papročių, Įstatymų ir įstaigų, 
ji greičiau ią Įvairumą apsaugoja ir 
eina jam Į pagalbą. Ir tie Įvairių tau
tų skirtingumai yra pagaliau vienam 
ir tam pačiam tikslui: Įgyvendinimui 
žemėje taikos, kuri nesipriešina gar
binimui vieno aukščiausio ir tikro 
Dievo." / De civ. Dei 19 knyga 17 
skyrius/. 

geriausiai yra jam, kiek galima, 
trauktis iš kelio, nes su juo susitiki
mas yrąs nemalonus, — ar yra ką 
nors tokie krikšionys girdėję apie 
paklydusį sūnų?

*
Jeigu kas apie pašvenčamąją ma

lonę turi tik tokią juridinę .pažiūrą 
ir nežino, jog pašvenčiamoji malonė, 
giliausiai paėmus, yra Dievas, gyve
nąs mumyse, — tas gali manyti, kad 
jis labai gudriai pasako, kai krikščio
nybės išsižada dėl šitokio pagrindo: 
„Mums reikia Dievo, kuris kartu su 
mumis mūsų gretose žingsniuotų." Ar 
tas bernelis, kol jis dar buvo tikintis, 
iš tikrųjų manė, kad Dievas gyvena 
kur nors Sirijaus žvaigždyne ir ten 
sėdi auksiniame soste, apsuptas žėrin
čio ir psalmes giedančio dvasininkų 
būrio, kai tuo tarpu vargšai kūriniai 
čia, žemėje, vargą brenda? Mielas 
drauge, Dievas kartu su visu savo 
dangumi yra tavo paties sieloje, jei, 
žinoma, tu jo iš ten neišmetei. Tu 
matai, kad krikščionis nesitenkina to
kiu Dievu, kuris su jais kartu gretose 
žingsniuotų. Mes norime Dievą turėti 
daug arčiau: jis turi būti neapsako
mai arti mūsų, jeigu mes su juo no
rime ką nors pradėti. O mes viską su 
juo pradedame, taip, kaip ir viską su 
juo baigiame. Jis mums yra iš tikrųjų 
viskas. „Jame mes gyvename, jame 
krutame, jame esame!" Jis yra mums 
arčiau negu mes patys. Kur čia yra 
kas nors, kas būtų nuobodu ir liūdna?

Bet, gal būt, kas nors Įsiterps: Evan
gelijoje yra toks žodis: atgaila. Jis 
ten yra gana stambiai ir riebiai pata
šytas. Ir mes jo iš ten negalime iš
skusti. Jis yra pagrindinis tonas viso 
išganytojo mokslo! Tiesa. Tačiau at
gaila, kuri yra Evangelijoj, neturi nie
ko bendro su ašutine, su pelenais, su 
plakimosi Įrankiais ir pasninko val
giais. Žodis atgaila, toks, koks jis 
yra Evangelijoj, būtent graikiškai: 
Metanoia, žodiškai išvertus reiškia: 
„pasikeisti", — o tai yra aišku, kad 
mes savo perdaug žmogišką, tik šį 
gyvenimą branginančią būseną turi
me pakeisti į didžią, gražią ir nuos
tabią dievišką būseną. Aš nesakau, kad 
tai visada būtų lengva padaryti. At
gaila nėra mažų ir silpnų žmonių rei
kalas. Krikščionybė yra ne tokiems 
dejuojantiems pavidalams. Krikščio
nybė reikalauja drąsos ir pasiryžimo. 
Bet jokiu atveju atgaila nereiškia liū
desio. Visai priešingai. Gilinantis { 
Kristaus reikalavimus, liečiančius at
gailą, negalima praleisti to reikalavi
mo, kuris liepia atgailojant „galvą 
pasitepti su aliejumi", taigi išsiruošti 
kaip į šventę. Šventiška atgaila — 
koks tai nuostabiai puikus mokslas! 
O jis yra vienas iš charakteringiau
sių visai Evangelijai!

Lai būna leista čia parekomenduoti 
naują maldą: „Gerasis Dieve, apsau
gok mus nuo nuobodžios krikščiony
bės!" Jei aš būčiau popiežium, aš 
daug atlaidų už šią maldelę uždėčiau.
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Slinko neramios dienos, savaitės, 

mėnesiai, o dievadirbis vis dar ne
galėjo grįžti prie nebaigto kūrinio. 
Jis pats pasiklydo savo skausme ir, 
tartum, pametė skausmingo veido 
viziją.

Niekaip negalėjo priprasti prie 
ankšto darbininkų stovyklos kamba
rio kur nuolat triukšmavo vaikai ir 
beveik kas naktį reikėjo bėgti į slėp
tuvę nuo klykiančių orinio pavojaus 
sirenų.

Kai kiti pabėgėliai su savimi vilk
davo išgelbėto turto likučius, kai mo
tinos nešdavosi raudančius kūdikius, 
senelis dievadirbis imdavo į rankas 
Rūpintojėlį ir, glausdamas prie krū
tinės, gabendavosi į požemį.

— Jei ir numirsiu, tai kartu su Ta
vimi, Viešpatie! — sakydavo.

Tada, kai plieno milžinai berdavo 
ugnies ir trenksmo sroves, senelis ne 
tai melsdavosi, ne tai kalbėdavo su 
Rūpintojėliu:

— Matai, via žemė dega. Girdi, 
mūro namai griūva. Viešpatie, laikyk 
mane gyvą, gelbėk nuo staigios mir
ties, kad galėčiau Tavo atvaizdą pa
baigti ...

O rytą vėl eidavo j kiemą su šluota 
ir kastuvu rankose atlikti savo pa
reigą, — buvo per senas fabriko dar
bui, tad turėjo žiūrėti švaros stovy
kloje.

Sunkiausia seneliui buvo kruvinų 
sulėleidžių nudažytų vakarų metu.

Ilgai žiūrėjo į alksnių krūmus, į na
mų griuvėsius, sekė saulės nusilei
dimą ir laužė senas rankas.

— Kaip atrodo mano tėviškė šįva- 
karžl — pusbalsiu mąstė. — Ar vė
jas glamonėja Svyruoklius beržus, ar 
ramūs rengiasi miegui jurginų kerai, 
ar smilgos kužda maldą kryžkelėj 
paliktum Rūpintojėliui? Ar gyvena 
dar ten bent samelė mano žmonių? ..

Paskum jo akys staiga nukrypo į 
surinktas malkų pliauskas, ir jis pir
mą kartą susirado savo įrankius.

Ne, ne Rūpintojėlį rengėsi baigti. 
Jis jautė, kad audroj nedainuojama 
ir vėtrose neinama gėrėtis saulė
leidžiais.

Jam gimė staigi mintis padaryti 
naują šv. Jurgį, kovojantį su smaku, 
kad paliktos tėvynės vaizdas nusi
dažytų mažutės vilties kibirkštėlėmis. 
O gąl, o gal ir ji, šventoji Lietuva, 
nusmeigs devyngalvį...

Vėl užvirė darbas dievadirbio ker
telėje. Vėl raudojo peiliukai, dusliai

PAVASARIO NAKTIS
Henrikas Nagys

Ateis vieną naktis: tyli, bežvaigždė.
Tamsoj šnarės pavasario lietus.

/ Ir virpančia ranka pridengsi tu 
Numirusią svajonę širdyje, lyg žaizdą.

Kelionė tolimoji bus baigta.
Pailsę burlaiviai sustings ant vandenų.
Kvepės žiedais pavasario gamta.

1946. III. 4. Ir tavo lūpos tyliai tars: einu ..,

RŪPINTOJĖLIS
Jonas Gailius

kosėjo kalteliai, vėl senelio akys 
žibėjo, o pavargusi širdis smarkiau 
plakė.

Dar kaip reikiant neužbaigė Jurgio, 
jau pradėjo Sopulingosios kančią. Ją 
norėjo padaryt panašią į Lietuvą, 
netekusią vaikų, visų apleistą ir per
vertą septyniais skausmo kalavijais.

Kai Jurgis, įtempęs visas jėgas ko
vojo-su slibimu, kai Marija sopulingai 
spaudė rankas ir betrūko dar kelių 
skausmo brūkių jos viede, — žemė, 
kaip ir tada Lietuvoje, pradėjo nera
miai alsuoti, žvaigždės kristi iš dan
gaus, ir senelis su kitais sabėgėlais 
pasitraukė į ramesnę vietą.

Su savim nešėsi jau ne tik Rūpin
tojėlį, bet ir Jurgį karžygį ir Sopu
lingąją.

Bet dabar nesiskundė ir nenorėjo 
mirti. Priešingai, gyvenimo geismas 
buvb toks stiprus, kad jis, kaip jau
nuolis, žengė visų priekyje ir kalbė
jo su šventaisiais:

— Matai, Jurgi, karas baigiasi, ir 
greitai grįšime namo! Tada ir Tau, 
Sopulingoji, mano žemės džiaugsmas 
išims kalavijus iš širdies, ir aš pa
darysiu naują atvaizdą — Aušros 
žvaigždė: Tiktai būkime kantrūs. Rū
pintojėlis žino, ką sugalvoja ir daro ...

Žemė sunkiai dejavo ir ugnies ki
birkštys krito iš dangaus. Visos lėgos 
susijungė, kad staugdamas prasmeg
tų bedugnėje piktasis.

Dievadirbis ėjo su savo pažįstamais, 
o keliai tvino nepažįstamų žmonių 
bangomis.

Mirtis šėlo, rinko, paskutines aukas, 
nors niekas nenorjo suklupti laisvės 
priešaušryje. "

3.----------------
Karas pasibaigė, kaip negrįžtamas 

sapnas.
Žmonės išlindo iš slėptuvių, išsikap
stė iš griuvėsių, susirinko iš miškų ir 
nubraukė dulkes ir rūpestį nuo veido.

Duobėtais laukais, nusėtais šrap
neliais, vaikščiojo taika ir laidojo ne
laimingųjų palaikus. Žaliomis vilties 
šakelėmis apkaišiojo visus žemės ke
leivius, neužmiršdama ir . klajūnų, 
kurie, nenorėdami likti gimtosios že
mės išdavikais, fatališkai bėgo į sve
timą šalį.

Senas dievadirbis jau nebešlavė 
stovyklos kiemo. Kartu su juo gyveno 
šimtai tokių kaip jis. kurie rengėsi 
didingai procesijai į tėvynę ir savo 
šalies simboliniais ženklais — Vy

timi, skydu ir Gedimino stulpais — 
puošė nesvetingą žemę.

Vaikai lankė lietuviškas mokyklas, 
jaunimas dirbo, mokėsi, dainavo ir 
šoko, kūrėjai grįžo prie paliktų dar
bų, seneliai nekantriai lūkuriavo 
aušros.

Dievadirbis kurį laiką nieko ne
veikė. Jo vidaus įtampa atsileido, 
saldus ramybės jausmas apvaldė 
sielą, ir be rūpesčio džiaugėsi nauju 
pavasariu.

Kai vėl paėmė į rankas peiliukus, 
iš svetimo medžio pliauskos užgimė 
drovus jaunuolis su kukliai nuleisto
mis akimis. Jo veidas buvo ramus ir 
švietė dangiškais spinduliais.

— Sv. Kazimierai, — kalbėjo sene
lis, — aš Tave parnešiu į gimtąją 
žemę ir užkelsiu ant naujos bažnyčios 
altoriaus nes senoji mūsų šventovė 
susmuko po karo našta. .

O dienos jau nebeslinko pavar
gusių keleivių žingsniais, bet lėkte 
lėkė, kaip Vytauto karžygiai į Žalgirį.

Tylėdami pažvilgoio tremtiniai j 
vyresniųjų veidus, nerols klausėsi 
radijo pranešimų, nes svetimoji duona 
pradėjo apkarsti.

Susimąstę vaikščiojo ūkininkai apie 
svetimo krašto laukus ir rugių žel
muo peiliais varstė jų širdis. Moterys 

.. žiūrėjo į sodus ir daržus, ir rankos 
virpėjo iš nerimo ir savo žemės il
gesio.

Jaunimo dainos skambėjo vis liūd- 
nesniais fonais ir lūžo melancho
liškais disonansais.

Jau beveik visi pabėgėliai sugrįžo 
į laisvas tėvų šalis, diena po dienos 
etero bangomis aidėjo naujų darbų 
planai, o apie Lietuvą — nė balso.

Klaidžiojo tiktai gūdžios ir gąs
dinančios žinios apie naujų tremtinių 
mases, plaukiančias iš nuniokotos 
tėvynės į tolimus rytus, širdį grau
dino giriose pasislėpusių jaunuolių 
pagalbos šauksmas, o visas pasaulis 
kurtinančiai tylėjo, tartum nematyda
mas nei raudančios rūtų šalies, nei 
iš ilgesio mirštančių tremtinių.
* Ir tada, kai svetimo krašto gyven
tojai. norėdami atsikratyti tremtiniais, 
apmėtė juos melo ir apkalbos purvu, 
kai nekviesti gimtosios šalies atėjūnai 
šeimininkų varduišplūdo juos išdavikų 
vardais, — dievadirbis balta drobule 
uždengė Kazimierą ir paėmė į ran
kas Rūpintoiėlį.

— Vėl matau tavo veidą! — kalbė
jo nerimaudamas. — Matau jį ne tik 
pro savo sūnaus ir pačios skausmą, 
bet ir pro mano ilgesio kančią. Ma
tau tave savo brolių nuliūdusiose 
akyse, jaunuolių ilgesingose dainose.

Dabar jis dirbo, kaip aną paskutinę 
naktį gimtinėje pastogėje. Jo akys 
degė, kakta išrasojo prakaito lašais, 
plaukai buvo susivėlę, o veidas buvo 
panašus į gyvą Rūpintojėlį.

— Aš įrašysiu į Tavo veidą, — suš
nibždėjo senelis, — juodą tremtinių 
skausmą ir nenuraminamą ilgesį, ku
ris vis auga, didėja ir drasko krūtinę. 
Aš perversiu Tavo šoną mūsų skaus
mo kalaviju, kad ir Tu su mumis liū-. 
dėtum lygių Lietuvos laukų ir švokš
čiančių girių . . .

Ir nuostabu: Rūpintojėlio veidas 
niaukėsi, gilus skausmas spindėjo pri

merktose akyse, o kairiajame šone 
vėrėsi didžiulis žaizdos sopulys.

Dievadirbis dar kelis kartus pa
traukė peiliuku, paglostė raykšlėfą 
kaktą, ir keli prakaito lašai nukrito 
ant Rūpintojėlio veido.

Žiūrėjo plačiai atvertomis akimis j 
savo kūrinį, sekė skausmo brūkius ir 
nusišluostė akis.

Ašaros kastadomis biro vargo suar
tais skruostais. Krūtinėje susitvenkęs 
sopulys plyšo, ir dievadirbis apsika
bino pabaigtą Rūpintojėlį. Jis kukčio-

RUTH SCHAUMANN

jo kaip vaikas, pasistriūbaudamas 
raudojo, o ašaros krito ant medinio 
kenčiančiojo veido ir čiurlenus riedėjo 
žemyn.

Po kelerių dienų tremtiniai Rūpin
tojėlį, išnešė iš mažučio kambarėlio 
ir pasodino stovyklos kieme.

Pavasaris dvelkė ramybe ir dan
gaus palaima.

Nuo šilumos virpėjo smilgos, o balt- 
marškinis beržas beveik ligi pat že
mės nuleido šakas.

Pro šalį skrido juodi varnėnai ir 
klykaudamas šaudė mažos kregždės.

Kai jau visi žmonės išsiskirstė ir 
raudono saulėleidžio ugnys klaidžiojo 
Rūpintojėlio veidu, senelis dievadirbis 
patylom prisiartino prie savo kūrinio.

Stovėjo kukliai, kaip maldininkas, 
sudėjęs rankas, o vakarų vėjas glostė 
retus galvos plaukus ir glamonėjo 
laime šviečiantį veidą.

Tylus džiaugsmas, saldus pasiten
kinimas ir kūdikiškas nusižeminimas 
aureolės spinduliais skleidėsi iš ru
giagėlės mėlynumo akių. Suskirdusios 
lūpos trukčiojo, tartum maldą kalbė
damos.

— Dieve, aš Tave padariau, — klau
sėsi jo žodžių linguodamos smilgos 
ir glaudėsi prie kojų. — Padariau 
Tave iš rūpesčių vargelių, o širdį sa- • 
vo sielvarto kalaviju pervėriau. Pa
dariau Tave, kurs mane bedaliu sut
vėrei, kurs atėmei vaikus ir pačią ir 
audroms iš gimtojo lizdo, kaip silpną _ 
paukštytį, išmesti leidai . . .

Į liesą, vargų perlaužtą senelio lie
menį ir ašarotas akis žiūrėto skaus
mingas Rūpintojėlio žvilgsnis. Ir jo, 
kaip ir dievadirbio, akys buvo ašaro
tos, sielvarto ir ilgesio migla aptrauk
tos, o didelis rūpestis lenkė erškė
čiuotą galvą ligi sausgyslėmis ap
trauktos rankos.

Žemiau, kairiajame šone, buvo at
vira žaizda, garuojanti nenuraminamo 
skausmo sopuliu. , . . „„ ... , .Lehrte, 1946. III. 3.
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7
Kitos informacijos.

1917 m. spalio 11 d.
Dvi dienas prieš datą, kurią Ponia 

pažadėjo padaryti didelį stebuklą Vis- 
conde de Montelo grižo atgal į Alfie- 
trelį. Pakeliui Vila Nova de Oureme 
jis aplankė Goncalvesų šeimą, vieną 
iš žymiausių mieste; ten jis gavo to
kių informacijų:

Pranciškaus ir Jacintos tėvai abu 
yra labai geri, giliai religingi žmonės, 
apskritai, labai gerbiami. Tėvas lai
komas sąžiningiausiu kaimo vyru, vi
siškai nesugebąs ką nors pameluoti. 
Lucijos tėvas mažai matomas bažny
čioje, tačiau jis neturi jokio blogo nu
sistatymo. Motina yra teisinga mo
teris, patnaldi ir labai darbšti.

— Ką galvoja Fatimos gyventojai 
apie tai, ką vaikai pasakoja?

— Iš pradžių jais niekas netikėjo. 
Dabar daugelis tiki, kad vaikai sako 
tiesą. Aš pati esu tuo visiškai įsiti
kinusi.

— Pasirodymų dienomis buvę ma
tomi nepaprasti ženklai. Yra žmonių, 
kurie tvirtino tokius matę?

— Tokių ženklų yra daug. Rugpiū- 
čio mėnesį galėjo juos stebėti visi, 
kurie ten buvo. Debesėlis nusileido 
ant žiem. ąžuolo. Nebuvo ten jokių 
dulkių, oras atrodė debesies su
drumstas. Saulės šviesa neteko savo 
intensyvumo. Tiek liepos mėnesį, tiek 
ir rugpiūtį buvo girdimi dundėjimai...

— Gal yra įtarimas, kad vaikai yra 
pakurstyti komediją suvaidinti?

— Ne, tai visiškai neįtikima.
— Ar daug ateina iš kitur pama

tyti vaikų ir su jais pasikalbėti?

Marija kalba pasauliui

— Ateina nesuskaitomai iš visų 
apylinkių.

— Ima paikai pinigus, kai ' jiems 
duoda?

— Porą kartų jie paėmė truputį, 
kai jiems labai siūlė, bet labai ne
noriai ir droviai. Neverčiami jie nie
kad neima.
, — Ar šeimos neturtingos?

— Jos nėra neturtingos^ galima be
veik pasakyti, kad jos yra pasiturin
čios. Ir jeigu Lucijos šeimoje nėra 
geriau, tai yra tėvo kaltė, kuris ap
leidžia savo laukų įdirbimą.

— Ką daro Lucija pasirodymų me
tu?
'— Ji kalba rožančių. Kai ji krei

piasi į Pasirodžiusiąją, kalba gar
siai. Tai girdėjau aš pati birželio 
mėnesį, kadangi stovėjau arti Jos.

— Tai pasirodymų vieta, matyti, 
daug lankoma pamaldžiųjų ir smal
suolių?

— Labai daug, ypač sekmadieniais; 
didžiausias antplūdis esti prieš sau
lės nusileidimą. Ateina žmonių iš arti 
ir iš toli; daugumas iš svetimų pa
rapijų. Jie kalba rožančių ir gieda 
giesmes Svenčiausos Panelės garbei.

Regėtojų tėviškėje
-'Po šio pasikalbėjimo Visconde nu

važiavo į Alcutrebį ir tuoj pat nuėjo 
j Lucijos tėvų namus. Ponia Santos 
priėmė jį maloniai ir mielai leido 
apklausinėti jos dukterį; ir ji pati 
noriai atsakinėjo į klausimus, kuriuos 
svečias jai davė.

— Jūsų duktė yra giminės su ki
tais?

— Jie yra pusbroliai, nes mano 
vyras yra jų motinos brolis. — Kaip 
jūs sužinojot, kad Ponia pasirodė jū
sų dukteriai? Ji pati tai jums papasa
kojo?

— Dalyką aš sužinojau iš šeimos 
abiejų kitų, vaikų; Lucija jiems pa
tarė nieko nesakyti, nes, ji bijojo 
priekaištų. Tik kai aš ją paklausiau, 
ji man papasakojo, ką buvo mačiusi.

Ar leidote jai visada eiti į Cova 
da Iriją kiekvieno mėnesio 13 dieną?

— Aš jai niekad nedraudžiau ten 
eiti.

— Kaip vaikai apsitaiso, kai ten 
eina?

— Pirmą kartą jie buvo ne per 
gražiausiai apsitaisę, kaip kad atsi
tinka vargšams piemenims, kitais 
kartais jie buvo nuėję šviesiais dra
bužiais ir baltomis skarelėmis.

— Ar buvo kas nuėję į Vila Novą 
parvesti vaikų, kai jie buvo sulaikyti 
apskrities viršininko namuose?

— Vienas ' Pranciškaus ir Jacintos 
brolis buvo nuėjęs ten jų aplankyti, 
bet ne jų parvesti; juos namo parga
beno pats apskrities viršininkas.

— Ar daug žmonių atėjo pamatyti 
jūsų dukters?

— Nėra tokios dienos, kad nebūtų 
lankytojų.

Lucija vėl tardoma

Po šito pasikalbėjimo su motina po
nas kreipiasi į dukterį.

— Klausyk, Lucija, tu man tuomet 
sakai, kad pinigai, kuriuos žmonės 
suaukoja, turi būti ant dviejų altorių 
nunešti į parapijos bažnyčią. Kaip 
mes turime juos parūpinti ir kada tu
rime į bažnyčią nešti?

— Jie turi būti nupirkti iš suaukotų 
pinigų ir per rožančiaus šventę baž
nyčion įnešti.

— Ar tu tiksliai žinai, kurioje vie
toje Madona nori, kad būtų Jos gar
bei pastatyta koplytėlė?

— Visai tiksliai nežinau, -bet ma
nau, kad ji nori koplyčią turėti Cova 
da Irijoje.

— Ką ji tau pasakė, ką jį padary
sianti, kad pasirodymais tikėtų?

— Ji pasakė, kad padarys didelį 
stebuklą.

— Kada jinai šitai tau pasakė?
— Tai ji man sakė keletą kartų.
— Ar nebijai, kad tave apjuoks, jei 

tą dieną nieko nepaprasto neįvyks?
— Ne, nebijau.
— Ar 13-tą tu jautiesi vidaus jaus

mo verčiama eiti į Cova da Iriją?
— Aš jaučiu stiprų troškimą ten 

eiti ir būčiau labai nuliūdusi, jei to 
negalėčiau padaryti.

— Ar matei, kad Ponia kartais da
rytų kryžiaus ženklą, melstųsi ar ro
žančiaus perlus leistų per pirštus?

— Aš niekad nemačiau to, ką jūs 
sakote.

— Liepė ji tau melstis?
— Taip, daugelį kartų.

Ar sakė tau, kad tu privalėsi 
melstis už nusidėjėlių atsivertimą?

— To ji man nesakė. Ji tiktai liepė 
mums prašyti šv. Rožančiaus karalie
nę karo pabaigos.

— Ar tu matei, ką žmonės tariamai 
pastebėjo; žvaigždę ar rožes, kurios 
nukrito nuo Ponios suknios?

— Aš nemačiau nei žvaigždės, nei 
nepaprastų ženklų.

— Ar tu girdėjai bet kokį triukš
mą, griaustinį ar žemės drebėjimą?

— Niekad.
— Moki skaityti?
— Ne, pone.
— Nesimokei?
— Ne.
— Tokiu būdu nevykdai Madonos 

įsakymų?
' Regėtoja neatsakė.

— Ar tai vyksta pagal Ponios įsa
kymą, kai tu žmonėms sakai klauptis 
ir melstis?

— Ponia man to niekad nepavedė; 
aš pati taip noriu.

— Ar visados tu klūpai, kai ji tau 
pasirodo?

— Kai kada ir stoviu. Z
— Jos balsas minkštas ir malonus?
— Taip.
— Kiek amžiaus ji tau atrodo?
— Maždaug 15-kos metų.
— Ar uždengia kaklą šydas?
— Ne; kaklas matyti.
— Koks spindėjimas ją gaubia?
Jis yra gražesnis ir labiau šviečia, 

kaip saulės šviesa.
— Ar niekuomet ji tau neparodė pas

veikinimo ženklo galva ar rankomis?
— Niekuomet.
— Ar niekad ji tau nenusišypsojo?
— Ne, niekuomet

— Gal girdi žmonių pasikalbėjimą, 
trikšmą, riksmą, kai tu matai Ponią?

— Aš nieko negirdžiu. '
Dar kartą mažoji Jacintą

Visconde de Montelo nuo Lucijos 
tuoj nuėjo pas Jacintą jos apklausi
nėti. " •

— Ponia tau patarė kalbėti rožan
čių?

— Taip.
— Kada?
— Kai ji pirmą kartą pasirodė.
— Ar ir tu turi paslaptį, ar tik Lu

cija?
— Aš taip pat turiu vieną.

, — Kada ji tau ją pasakė?
— Antrą kartą, šy. Antano dieną.
— Gal ji jums pasakė, kaip jūs ga

lite pasidaryti garbingi?
— Ne.
— Ar tai reiškia, kaip tapti gerais 

ir laimingais?
— Taip, tai yra mūsų trijų labui.
— Ir kad į dangų patektumėte?
— Ne.
— Negali tu man pasakyti?
— To negaliu.
— Kodėl?
— Nes Ponia pasakė, kad mes ple

kam nesakytume.
— Ar turėtų žmonės pagrindo nu

liūsti, jei žinotų paslaptį?
— Taip.
— Kaip laiko Ponia rankas?
— Ji laiko jas pakėlusi.
— Ar turi ji šviesos aureolę apie 

galvą?
— Taip.
— Ar tu gali tiksliai stebėti jos 

veidą?
— To negaliu, nes man akys skau

dėtų.
— Ar tu visada gerai supranti tai, 

ką Ponia sako?
— Paskutinį kartą aš ne viską ge

rai supratau, nes žmonės kėlė didelį 
triukšmą.

Naujas Pranciškaus apklausinėji
mas neišaiškino daugiau kitų smulk
menų.

Šeštas ir paskutinis pasirodymas 
Šeštadienis, 1917 m. spalio 13 diena.

Dabar esame prie nuostabaus įvy
kio paskutinės pasirodymo dienos.

Maldininkų pasakojimai ir dar dau
giau liberališkų laikraščių praneši
mai, kurie įvykius referavo ironingai 
nušviesdami ir atkreipdami dėmesį į 
tai, kad Ponia spalio 13-tą dieną pa
žadėjusi, didelį stebuklą, sukėlė visa
me krašte aukščiausiai įtemptų lūkes
čių.

Aljutrely, regėtojų gimtinėje, susi
jaudinimas pasiekė aukščiausią laips
nį. Pasigirdo grasinimų vaikams: „Jei 
tada nieko neįvyks ... Tada pamaty
site! Tada jūs gailėsitės. Paplito gan
das, kad civilinės įstaigos manančios 
pasirodymo momentu šalia regėtojų 
susprogdinti bombą.

Abiejų šeimų giminės, priešingos 
žmonių nuotaikos prispausti, svyravo 
tarp baimės ir vilties; ir baimė juose 
kėlė abejonę: jeigu vaikai būtų apsi
rikę?

Kai kurie patarė ponams Marto leisti 
vaikams, eiti vieniems-į Cova da Iriją 
ir jų ten nelydėti: „Vaikams jie nie
ko blogo nedarys, nes jie yra per 
maži; bet tėvams galėtų blogai baig
tis, Jeigu minia būtų apvilta ir su
pyktų ... Lucijos motina visiškai ne
susigaudė, ką bedaryti; ji gyveno 
nuolatinėj nesantaikoje tarp noro ti
kėti dukteriai ir nuolatai augančios 
baimės, kad šioji tapusi pragaro vy
liaus auka.
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Reikšmingoji diena vis artėjo . . . Kai kurie jai patarė dukterį nugabenti į tolimesnę vietą, kur jos niekas negalėtu rasti — šiaip, be abejonės, būsianti užmušta ji, taip pat abu kiti vaikai, jeigu stebuklas neįvyksiąs ...12-tos rytą geroji moteris, rūpesčių iškankinta, atsikėlė labai anksti, pabudino mergaitę ir jai tarė:— Vaike, būtų gerai, jei mes šiandien eitume išpažinties. Sako, kad mes rytoj Cova da Irijoje turėsime mirti. Jeigu Madona pažadėto stebuklo nepadarys, žmonės mus užmuš; dėl to geriau, jei mes atliksime išpažintį, kad būtume bent mirčiai pasiruošę.Lucija, kurios pasitikėjimas Madonos žodžiu bebuvo nė vienai akimirkai susvyravęs, ramiai atsakė;Jei jūs, mama, norite eiti išpažinties, aš eisiu drauge, bet ne dėl tos priežasties, kurią jūs nurodote. Aš nebijau mirti. Aš esu visai tikra, kad Madona rytoj savo žodį tesės.Ir tokiu būdu apie išpažintį daugiau nebuvo kalbėta. vTrys vaikai vieninteliai liko visiškai ramūs. Jie neturėjo supratimo, kas per stebuklas įvyksiąs, bet jie buvo įsitikinę, kad vis dėlto jis būsiąs: o bombos ... „O, kokia laimė, jei mes su Madona galėtume į Rojų eiti!" sušuko jie.Jau nuo pat ankstyviausio 12-sios ryto prasidėjo antplūdis į Fatimą iš tolimiausių Portugalijos vietų. Po pietų gatvės, vedančios į Cova da Iriją, buvo perpildytos įvairiausių rūšių vežimų ir pėsčiųjų būrių, kurių daugelis žengė basi, rožančių kalbėdami. Nepaisydami drėgno sezono, jie buvo nutarę naktį praleisti lauke, kad sekančią dieną galėtų užimti geresnę vietą.Spalio 13-ji buvo šalta, apsiniaukusi ir lietinga. Tačiau tai nieko nereiškė, minia augo nuolatos. Žmonės rinkosi iš apylinkės ir iš tolo, iš tolimiausių provincijos miestų — iš Porto, Koimbros, Lisabonos, iš kur ir žymiausi laikraščiai pasiuntė savo reporterius.Nuolatinis lietus Cova da Iriją pavertė didžiuliu purvo klanu ir laukiančius permerkė iki kaulų. Tai nieko nereiškė. Apie pusę 12-tos toje vietoje buvo susirinkę daugiau kaip 50.000, o kitų žiniomis, per 70.000 asmenų, kurie kantriai laukė busimųjų įvykių.Prieš pat vidurdienį atėjo piemenėliai; šį kartą jie buvo apsivilkę šventadieniškai.Minia pagarbiai padarė jiems vietos, ir jie, lydimi baimės perimtų motinų, nuėjo prie medžio, kurio nieko daugiau nebebuvo likę, tik vienas kamienas. Žmonės grūdosi prie jų, kiekvienas norėdamas būti arčiau. Mažoji Jacintą, iš visų pusių stumdoma ir spaudžiama, pradėjo verkti ir suriko: „Nesistumdykite!" Tuomet abu didesnieji paėmė ją į vidų, kad apsaugotų.Dabar Lucija paragino žmones uždaryti skėčius. Visi paklausė ir ėmė kalbėti rožančių.Buvo lygiai vidurdienis, kai Lucija padarė netikėtą mostą; ji nutraukė maldą ir sušuko: „Dabar sužaibavo", paskum žvilgterėjo į aukštį: „Ten ji! Ten Ji!"—■ Stebėję, gerai, mano vaike, — perspėjo ją motina, — anksčiau apimta siaubo,.kaip iš tiesų toji drama baigsis, — žiūrėk, ar tu tik neklysti.Tačiau Lucija jos jau daugiau nebeklausė: jinai buvo jau ekstazės apimta. „Mažosios veidas pasidarė daug 

gražesnis negu šiaip būdavo, ji pasidarė rožinės spalvos, o lūpos susiaurėjo", paaiškino vienas liudininkas bylos metu (1917 m. lapkričio 13 d.).Madona pasirodė trims malone apdovanotiems vaikams įprastoje vieto-
F. B-us

ĮSPĖJIMAI pasauliui
Mintys III gegužės savaiteiAtsiskyrimas nuo brangių, mylimų asmenų visuomet būva sunkus ir skaudus. Ypač, jeigu jie mus globoja. Tuomet prie kitų nuliūdimo priežasčių prisideda dar ir susirūpinimas, kaip bus mums vieniems begyventi toliau. Ką panašaus pajuto ir apaštalai, kai patyrė, kad jų Mokytojas juos jau apleidžia. Jėzus guodė juos žadėdamas nepalikti našlaičiais, bet atsiųsti Ramintoją, šv. Dvasią. Kaip minima šio sekmadienio evangelijoje, kalbėjo jis jiems: — Jums geriau, kad aš einu. Nes, jei aš neeisiu, Ramintojas neateis pas jus; jeigu gi aš nueisiu, aš jį jums atsiųsiu — (Jn. 16, 7). Drauge jis nurodė, kad tojo Ramintojo bus taip pat uždavinys įspėti pasaulį del nuodėmės, del teisingumo ir dėl teismo. -1. Kaip pasakojama šv. Rašte, Dievas leido pasaulį labai gerą. Ne veltui po kiekvienos daiktų rūšies sukūrimo vis pažymima: — Ir matė Dievas, kad tai buvo labai gera — (1 Moz. 1, 10). Tačiau su pirmąja žmonių nuodėme įėjo į pasaulį pikta. Ir dabar "mes regime, kad tojo pikto jame yra labai daug, gal būt, net daugiau negu gero. Ne veltui apaštalas šv. Jonas pareiškia: — Visas pasaulis guli piktybėje ... Visa, kas yra pasaulyje', yra kūno pageidimas, akių pageidimas ir gyvenimo puikybė — (1 Jn. 5, 19; 2, 16). Bet didžiausia pasaulio nedorybė yra tai, kad jis nenori tikėti į Atpirkėją Jėzų Kristų. Tasai tikėjimas visais laikais buvo reikalingas: prieš Jėzui ateinant,— į jį ateisiantįjį, jam atėjus, —— J jį atėjusįjį. Tačiau, deja, tojo tikėjimo kaip tik visuomet trūko pasauliui. Juk, prieš Jėzui ateinant, vos maža Dievo išrinktoji tauta į jį tetikėjo, bet ir tai ne visi josios nariai; gi likusioji milžiniška žmonijos dalis buvo suvis jį užmiršusi. Jam atėjus, yra kiek geriau, bet vis tik dar labai daug kas jo nėra pažinęs, daug kas nenori jo pažinti, o netrūksta ir tokių, kurie, nors jį pažinę, bet nuo jo atsisakę. Netikėjimas į Jėzų yra, galima sakyti, visų pasaulio nedorybių priežastis. Todėl ypatingu būdu vadinamas jis nuodėme; ir Jėzus, pareikšdamas, jog šv. Dvasia įspės pasaulį dėl nuodėmės, pažymėjo: — kadangi jis netiki mane —.2. — Nėra pasaulyje teisybės '—, dažnai girdime besiskundžiant, o gal ne kartą ir patys esame prisidėję prie šio aimanavimo. Jį galima dvejopai suprasti: viena, jog nėra pasaulyje tiesos, ir, antra jog nėra teisingumo. Ir vienu, ir kitu atveju jis labai pagrįstas. Juk kiek įvairių įvairiausių melų knibžda pasaulyje, matome itin šiais laikais. Štniau dar buvo bent kiek drovimasi per akis skelbti netiesą, o dabar, deja, sukurta net ypatinga melams gaminti bei skleisti mašina (mat, mašinų laikai!) — įžūlioji propaganda,-kuri be 

je: Susirinkus ieji matė, kaip apie regėtojus susidarė baltas debesėlis, kuris tuomet pakilo iki 5—6 metrų aukščio; jis atrodė kaip smilkalas.Lucija pakartojo dar kartą savo klausimą:

mažiausios atodairos varo savo nešvankųjį darbą. Bet dar daugiau pasaulyje yra neteisingumo. Tiek atskirų asmenų, tiek valstybių, tiek tautų santykiuose. Nekalbant jau apie tai plačiau, užtenka tik mums prisiminti, kad ilgus laikus buvome svetimų pavergti, sunkiai slegiami, žiauriai persekiojami; kad, vos at-,, gavus mums laisvę, buvo klastingai išplėšta mūsų širdis — pagrobta sostinė; kad, nors nė manyte nemanėme kištis j pastarųjų metų tautų skerdynes, turėjome netekti nepriklausomybės, mūsų salelė baisiausiai nuniokota ir "viš tebemoko jama, mes patys atsidūrėme čia, kur nė sapnuoti nesapnavome kada nors būti, o mū- taisytis. Sv. Dvasia nuolat jį įspėja vaizduoti, ką kenčia raudonojo siaubūno naguose. Žodžiu sakant, neteisingumų neteisingumai yra mus užplūdę. Ne kas geriau nė kitiems. Ypač, kad ir pasaulio teisingumas dažnai vien tik tariamas, nes ne kartą didesnieji nedorėliai teisia mažesniuosius ir jiems skiria bausmes. Iš tikro reikalinga įspėti pasaulį dėl teisingumo.3. Juo labiau, kad jo laukia teismas. Tasai, kuris jį sukūrė, jį ir teis. Ir tai ko griežčiausiai, ko teisingiausiai. Jisai perkratys ne tik visas jo nedorybes, bet ir teisingumus. — Kai ateis laikas, aš teisiu teisingumus — (Ps.). Tai, gal būt, dar taip greitai neįvyks. Bet teismas tam tikra prasme jau pradėtas. Juk. į visokias nedorybes kurstytojas, piktoji dvasia, kuri mėgsta vadintis ir dėtis šio pasaulio kunigaikščiu, yra, kaip sako Jėzus, — jau nuteistas. — Pasauliui dar duota laiko susiprasti, grįžtis, taisytis. Sv. Dvasia nuolat ji įspėja per K. Bažnyčią ir savo kiekvienam asmeniškai teikiamosiomis malonėmis. Prievartos daryti ji niekam nedaro, tik stato prieš akis neabejotiną ateitį ir leidžia kiekvienam laisvai apsispręsti. O toji ateitis yra nuo atskirų asmenų visiškai netoli, daug arčiau, negu paprastai bet kas mano ar vaizduojasi. Todėl, kaip sako Jėzus, — budėkite ir būkite pasiruošę 
-Į (Mt. 24, 44).Savaime suprantama, jog, esant aplinkui dideliam purvynui, • reikia atsidėjus saugotis, kad nesusiter- štume. Pasaulis, kuris mus siaučia iš visų pusių, yra doroviniu atžvilgiu labai purvinas. Tad reikia mums didelio apdairumo bei atsargumo. Tiesa, tie jojo purvai mus traukia Į save, vilioja, ir, deja, ne vieną matome juose nirte panirusį. Tačiau negalimė užmiršti, jog, viena, pasaulių laukia smarkus teismas ir baisus pasmerkimas, o, antra, jog nuo to, kad ne mums vieniems teks patirti niekuomet nesibaigiančių bausmių, mums nė kiek nebus lengviau. Todėl reikia, kaip įspėja šv. Dvasia, — sergėtis savęs nesutepti šiuo pasauliu — (Jok. 1, 27).

— Kas jūs esate ir ko jūs norite?' Ir pasirodžiusioji dabar galų gale atsakė, kad ji esanti šv. Rožančiaus karalienė ir norinti, kad šioje vietoje jos garbei būtų pastatyta koplytėlė. Šeštą kartą ji patarė, kad reikia, ir toliau kiekvieną dieną kalbėti rožančių.Lucija, kuri vėl buvo įprašyta begalės asmenų perduoti jų vargus Madonai, tarė:— Aš turėčiau tiek daug prašyti...Švenčiausioji Panelė atsakė, kad kai kuriuo prašymus ji išpildysianti, o kai kuriuos ne. Paskum ji vėl grįžo tuoj prįe svambiausio savo misijos punkto:— Žmonės turi taisytis ir prašyti savo nuodėmių atleidimo.Liūdesys apgaubė jos bruožus, kai ji prašomu balsu kalbėjo:— Jie privalo Viešpaties daugiau neįžeidinėti, nes jis jau ir taip per daug įžeistas buvo.Tai buvo paskutinis žodis, Fatimos pranašystės branduolys.Regėtojai buvo įsitikinę, kad tai esąs paskutinis pasirodymas. Atsis- > vaikindama Dievo Motina atskleidė rankas, kurios skindėjo saulės šviesoje, ir parodė, kaip abu mažieji pastebėjo, pirštu į saulę.Saulės stebuklasŠiuo akimirksniu Lucija sušuko:— Žiūrėkite, saulė!Koks nematytas, nepaprastas vaizdas!Lietus staiga nustojo; debesys perplyšo, ir pasirodė saulė. Tačiau ji buvo sidabrinė, kaip mėnulis. Vienu kartu saulė pradėjo milžinišku greičiu, tarsi ugnies ratas, suktis apie save pačią, mesdama geltonus, žalius, raudonus, mėlynus ir violetinius spindulių pluoštus; debesys, medžiai, uolos, žemė ir milžiniška minia paskendo fantastinėse spalvose. Vieną akimirksnį ji sustojo, paskum ugnies rato šokis prasidėjo iš naujo. Dar kartą ji sustojo, kad galėtų parodyti trečią kartą nuostabųjį, vaizdą dar spalvingesni, dar skaitesnį, kaip pirma. Minia stovėjo sužavėta, sulaikiusi kvapą.Staiga visi gavo įspūdį, tartum saulė atitrūksta nuo firmamento ir skubą į juos. Suskambėjo drugelio tūkstančių balsų išgąsčio šauksmas. Be tvarkos tik ir aidėjo: „Stebuklas, stebuklas!" ‘— „Aš tikiu Dievą!" — „Sveiką Marijai" ...— Mano Dieve, pasigailėk! — Ir žmonės puolė į purvą ant kelių, garsiai kalbėdami atgailos aktą.Šis reginys truko kokias geras dešimtį minučių. Jį matė apie 70.000 asmenų, tikinčių ir netikinčių, paprastų ūkininkų ir išsilavinusių mieš- 'tiečių, mokslininkų ir žurnalistų: ir jie pergyveno stebuklą nė kiek nepasiruošę, be jokios kitos įtakos, tik mergaitei šūktelėjus: „Žiūrėkite, saulė!“Jie matė vienodus fenomenus vienodomis, aiškiai atskiriamomis fazėmis, tuo pat laiku, tą dieną ir valanda, kurią stebuklas prieš mėnesius pažadėtas ir paskelbtas buvo. Be to, iš bylos matoma, kad stebuklas buvo pastebėtas ir tų asmenų, kurie buvo penkis ir daugiau kilometrų nuo pasirodymu, vietos ir negalėjo pasiduoti jokiai sugestijai. Kiti liudijo, kad jie visą laiką nepaleido regėtojų iš akių, sekdami mažiausią jų judesį; ~tuo būdu jie galėjo konstatuoti nuostabų spalvų žaidimą viršum jų figūrų.
K A
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Kai ponia Albert Darias") pasuko iš Vaugirardo gatvės i Servandonio gatvę, atšiauri šio siauro senų namų koridoriaus išvaizda, kad ir taip artimo nuo Louxembourgo gatvės, kur ji pati gyveno, dar labiau sustiprino jos nuojautą. Darydama savo supirkimus, ji ten buvo išvaikščiojusi šimtus kartų, bet niekad nepastebėjo liūdnos šio Paryžiaus kampo išvaiz- ! dos, kuri ją, ypač dabar tokios sielos būsenos apimtą, nustebino. Ji sustojo valandėlę pasižiūrėti apšepusių, sugrupuotų, viens prie kito prilipusių namų, siauro be praeivių šaligatvio, beveik be parduotuvių, gilumoje aukštos ir pilkos Saint-Sulpice bažnyčios sienos, o viršum šios tylos styrojo juodas ir slogus kovo mėnesio dangus. Pasiryžusi imtis svarbaus žygio, kuris iš pagrindų turėjo pakeisti jos vidinę padėti, ši sujaudinta moteris jautė iš naujo silpnėjant nusistatymą, kurj per tiek dienų ir slaptų kankynių buvo apsvarsčiusi ir savyje skatinusi. Paskutinės abejonės ir kova iškreipė jos veidą, kuris ir keturiasdešimčiai metų praėjus pasiliko gražus išlikusių bruožų smulkumu, nepaliestu spalvos švelnumu ir kažkuo, kas iš jos trykšte tryško ir kas rodė ją išlaikius senąjį jautrumą. - Net ir rūpesčio graužiamas šis veidas neturėjo savo metų. Lieknas liemuo, lengvas žingsnis, grakštus laikymas galvos derinosi su ta jaunuoliška išvaizda, kurią šiek tiek sendino sidabriniai siūlai, įpinti į plaukų auksą, ir melsvi blakstienų ratai, lyg pažeisti nuovargio. Bet jei nemigo naktys ir rūpestis ir aptemdė šias dideles švelniai rudas akis, betgi tai. nesumažino kaip aksomas švelnaus skindėjirao, kuris šios moters šviesų grožį darė dar žavingesnį. Ji tai žinojo, ir jos rūbų elegancija, neryški ir kartu pabrėžta, dar labiau didino jos grožį. Matyti, ji tuo sąmoningai norėjo sudaryti kuklų ir šiltą įspūdį. Puokštelė Parmos žibuoklių puošė ūdros kailio kepuraitę; to paties kailio palaidinė krito ant tamsaus sijono. Savo smulkmenų išbaigimu ir visumos linija kai kurie rūbai Paryžiuje skiria moteris į klases lygiai taip tikrai, kain kurį nors karininką išskiria jo uniforma ir ženklai. Pradedant apyrankėms, kurios blizgėjo ant jos rankų rankogalių pabaigoje, baigiant smulkiais batukais,, pasirodančiais iš po ilgo klostyto sijono, visa tai išdavė Gabrielę Darras esant iš aukštosios Prancūzijos buržuazijos klasės, iš tos klasės, kuri yra kartu pasipūtusi ir diskretiška, kurioje, nepaisant egzotiškumo įtakos, kartojosi prancūzų tautos tradicinis skonis. Dejai Jei šio rūbo kiek puošnus charakteris išdavė toje, kuri jį pasirinko, norą patikti ir išlaikyti savo luomo reikalavimus, visai natūralu '— šio apsakymo tęsinys tai įrodys, — šitas noras patikti ir šis išdidumas jau priklausė praeičiai, lygai taip, kaip laimės metai, kurie tik vieni tegalėjo Jai taip Ilgai išlaikyti šitą jaunystės gėlę prasidedančiame jos rudenyje. Dabartis — tai buvo baimė, kuri ją Sulaikė ant senos gatvės grindinio.•) Ištrauka iš jo romano „Ištuoka** (,Un divorce").

PAUL BOURGET, PRANCŪZU AKADEMIJOS NARYS

Be IŠEITIES
ISVERTE ONA STRIMAITIENE

Tai buvo paskutinis abejojimas prieš apsilankymą, gal būt, neišvengiamą atgauti ramybei. Tai buvo moralinės agonijos baimė, pasiekusi aštriausią laipsnį, staiga padarius griežtą sprendimą. Ponia Darras padarė nekantrų mostą. Ji sau pusbalsiu kartojo, lyg norėdama palaikyti nykstančią energiją, šiuos žodžius:— Rytoj niekas nepasikeis, niekas, niekas, niekas... Tad ko dar laukti? — Ir sutvirtėjusiu žingsniu ji pradėjo eiti pakelta galva, žiūrėdama vienus paskui kitus numerius iki to namo, kurio ji ieškojo ir kurio senumo 

ji iš naujo išsigando. Šis pastatas, atsuktas į šiaurę ir prisisunkęs nesveikos drėgmės, buvo išsilikęs dar iš tų laikų, kada gatvė, kurioje gyveno Saint-Sulpice duobkasys, dar buvo vadinama Duobkasių gatve. Per šimtą metų niekas nepasikeitė šiuose pastatuose, atstatytuose du kartus, — Direktorijai valdant ir paskui Imperijos metu —, vieno tų pigių rangovų, kokių tuo laiku buvo apstu, ant kažkokio vienuolyno sodo palaikų. Visas šis namas susidėjo iš dviejų aukštų pastato, kurį jungė du 

priestatai prie kito ir kurį išdidžia! puošė eilė kopijuotų antikinių biustų: Antonijus, Apolonas ir Diana. Buvo matyti ištisai sutrūnėjusios mūro sienos geležiniai griaučiai, be kurių ji nesilaikė. Dabartinai pastatai sudarė lyg mažutį kvartalą, sujungtą aiškiai pastebimais laiptais. Jie prasidėjo grįstame kieme, kurio viduje sargas buvo užveisęs pasakišką darželį. Tokioje be saulės atmosferoje j kubilus susodinti krūmai sprogdino menkus lapus. Metaliniai indai, anksčiau buvusios žibalo skardinės ar konservų dėžutės, buvo pripildytos žemė*.

Ten tarėjo Išdygti vijokliai augalai, paskui pasiekti iš medinių kryžiokų ir vielų padarytą sodo7" namelį. Išradingoji asmenybė kaip tik buvo užsiėmusi šia kaimiška kūryba, kai ponia Darras, veltui barškinusi i sargo patalpos langą, pastūmė duris su langeliu, skyrusias tarpvartę nuo kiemo. Į skambučio garsą daržininkas mėgėjas atsuko galvą, betgi neatsitraukdamas nuo savo darbo; jo balsas skambėjo veik žiauriai, kai jis atsakė į atvykėlės klausimą: Ištartą prislopintu balsu:

— Ar kunigas Euyrard'as yra namie?— Nieko nežinau. Verčiau jūs pati užlipkite pasižiūrėti. Laiptai į kairę, antrame aukšte, durys dešinėje. Jūs negalite suklysti. Stipriai skambinkite. Tai, kaip sako, didelis moksli; ninkas, o dideli mokslininkai visados gyvena mėnulyje.Šis žmogaus šiurkštumas paprasčiau; šiai rodė, kad jis valdė namą, pilnų mažų nuomininkų, ir kad gaudavo per maža arbatpinigių. Ponia Darras dėl to užraudo, lyg nuo asmeninio įžeidimo. Kad ir kaip jos žygis pas seną dvasininką, maža jo sargo gerbiamą, nieku būdu jos nekompromitavo, jį išdrįso jo imtis be niekieno, net ir vyro, žinios. Dėl to slaptumo jai rodėsi, kad įžūlus sargo žvilgsnis jos atvykimą čia aiškina Įžeidžiančiu būdu. Todėl skubėdama ir nuleidusi galvą ji pasileido pro nurodytas duris į vargingus medinius laiptus, be kilimų, suteptomis pakopomis, labai apdėvėtus ir numintus. Jei ji būtų įstengusi ir čia panašiai samprotauti, šią minutę būtų buvusi nustebinta skirtumo tarp tos vargingos lindynės, į kurią buvo pasitraukęs tas, kurio JĮ ieškojo, ir tos aplinkumos, kur jį buvo nuėjusi jo klausti keletą dienų anksčiau. Jau dabar duokime tėvui Euvrard'ui vardą, Į kurį jam duoda teisę, jo, kaip kalbėtojo, ypatumai. Jis buvo šiuo titulu pavadintas instituto metiniame leidinyje, kaip laisvas Mokslų Akademijos narys, dar prieš baisias priemonės, kurių buvo imtasi prieš vienuolynus. Jo adresas tuomet buvo Celestinų krantas Nr. 4, tuose puikiuose Fiobet rūmų palaikuose, pastatytuose Mansart’o, kuriuose jo ordinas buvo įkūręs Massillono Kolegiją. Kad garsus matematikas savo senatvės angoje turi apleisti savo bendruomenę, savo ramų studijų kabinetą ir prisiglausti bute, kad jame gyventų skurdžiai iš savo skatikų ir blogai apmokamo dirbo, tas tik gerai parodo valstybės santvarką ir jos inteligenciją. Jei ponia Darras iš tikro ir būtų supratusi tą nedidelę dramą, kurią šiam kunigui sudarė su- jaukimas jo nekaltų įpročių, šitas būtinumas rūpintis medžiaginiu būviu, ypač šitas atsiskyrimas nuo savo brolių, gal būt, šis bandymas jai būtų pasirodęs dvasiškai lengvesnis, palyginus su jos šeimos židinio tragedija, kurios ji pasiryžo vakar imtis. Nuspręstas apsilankymas Servandonio gatvėje sudarė to viso tik epizodą. Ši tragedija buvo visai slapta, Ir jau baimė dėl būsimo konflikto taip stipriai jaudino moters nervus, kad ji. užlipusi į antrą aukštą ir paskambinus, pagal sargo nurodymus, prie dešinių durų, turėjo atsiremti l turėklus. Iš vidaus artėjo žingsniai. Jie tartum aidėjo jos širdyje. Tai buvo kunigo žingsniai, kuris, atidaręs duris, stovėjo sumišęs dėl tokio nelaukto vizito. Skambutis jį rado prie juodos lentos, kur jis dirbo. Jis dar tebelaikė rankoje gabalėlį baltos kreidos. Jo apnešiota sutana, tris dienas neskusta barzda, neapkirpti rusvi plaukai, vos žilstelėję jo šešiasdešimtaisiais metais, išdavė mokslininko apsileidimą, kuriam išorinis pasaulis ir jo paties asmuo neegzistuoja. Be to, mažas ūgis, menkas liemuo ir rausvas, beveik vaikiškas veidas jam būtų suteikęs neaiškiai komišką išvaizdą, jei ne jo aukšta, Ilga, pailgomis, tiesiomis raukšlėmis kakta — viena Iš tų kaktų, kurias Lavater vadindavo „scrutateurs", ir jei ne jo ypatingas mėlynų akių grožis. Jo' linksmos lėliukės buvo vaikiškai šviežios ir permatomos. Šiuo momenta
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jo lengvai nustebęs žvilgnis rodė mie
gūstą nustebimą geometro, kurį skai
čiavimo chimera savo galingais spar
nais buvo ką tik nunešusi kažko už 
tūkstančių mylių. Kadangi ponia Dar- 
ras, iš savo pusė3 išvesta iš pusiau
svyros nuo tokio pasirodymo, per
daug skirtingo nuo to vaizdo, kurį ji 
pati buvo susidariusi apie garsųjį pa
mokslininką, vis tylėjo, jis pirmas 
pertraukė tylą:

— Atrodo, jūs ne į tas duris patai
kėte, ponia, — tarė jis paprastai.
'— Ne, — atsakė ji, — jūs tikrai 

esate kun. Euvrard'as, gerbiamas tė- 
. vas Euvrard'as? ... — Ir, neduodama 

jam daugiau laiko, kaip tik ženklu 
atsakyti, pridūrė: — Mano tėve, — 
spyrė ji, — aš jus prašau mane pri
imti. Aš ateinu į jus niekieno nere
komenduota, nes aš esu tiek kartų 
girdėjusi giriant jūsų didelę išmintį ir 
jautrią širdį, o aš esu taip reikalinga 
paramos . .

Taip kalbėdama ji paėėjo į siaurą 
koridorių. Kunigas beveik mechaniš
kai pasekė šį įteigiantį judesį. Jis 
įvedė nepažįstamąją į patalpą, kuri 
jam tarnavo kaip biblioteka. Vis dėl
to jo veidas negalėjo nuslėpti to 
nesmagaus jausmo, kuris kilo ne vien 
dėl to, kad buvo paprasčiausiai per
traukti jo mąstymai. Šios moters rū
bai ir jos grožis, susinervinimas ir 
prisispyrimas jam rodė, kad jis turi 
prieš save aukštosios visuomenės as
menybę, apimtą kažkokios nuotykin
gos aistros. Studijų ir kabineto žmb- 
gus, tuoj po Politechnikumo įstojęs į 
Vienuolyną, numatydamas turėsiąs 
vaidinti visai svetimoje jo įprastam 
mintijimui istorijoje tam tikrą vaid
menį, visai sumišo. Kadangi iis buvo 
kunigas, ir ne bet koks, bet geras 
kunigas, dėl tokios artimo meilės 
stokos jis jautė gėdą. Savo vienintelę 
kėdę su atlošu jis nukraustė tiesiog 
nekantriai, nors tatai kaip galėdamas 
stengėsi pateisinti.. Šį sumišimą jis 
suvertė buvusiai kambaryje netvar
kai. Kunigas buvo persikraustęs prieš 
dvi savaites, — todėl nespėjo dar 
kaip reikiant sudėlioti knygų, popie
rių, suverstų krūvomis ant baltų me
dinių lentynų, puošusių sienas. Pigus 
kilimas dengė dalį grindų. Keturios 
šiaudinės kėdės, kampinis rašomasis 
stalas, klaupykla baigė šio kambario 
baldus. Būstą apšvietė du langai, ant 
kurių mokslininkas savo rankomis 
kreivai pritaisė užuolaidas, pirktas 
Įjatavas ir per trumpas. Ant nekūre
namo židinio marmuro prie spiritinės 
lempos stovėjo puodas, molinis kavos 
koštuvas ir pusryčių liekanos: du virti 
kiaušiniai ir puodelis kavos. Šios var
gingos būstinės šeimininkas pats ga
minosi sau maistą su tokiu ramumu, 
kurį rodė juoda lenta, pastatyta ant 
kojų tarp langų ir padengta kabalis- 
tiškais ženklais, jo dvasiniu opiumu. 
Jis parodė juos ranka, pastumdamas 
kėdę su atloša, ir tarė:

— Man beveik gėda jus priimti to
kioj lūšnoj, ponia... Bet kadangi 
jūs žinote, kas aš esu, tai turite taip 
pat žinoti, kad aš esu iš pasmerktų
jų. Atrodo, kad aš, išvedžiodamas, 
šias formules namuose, kuriuose kiti 
tėvai studijavo įstoriją, archeologi
ją ir herbrajų kalbą, sudariau vals
tybei pavojų. Tikėkime, kad ši vargšė 
valstybė dabar yra išgelbėta. — Jis 
nusijuokė iš šios nekaltos pašaipos, 
vienintelio keršto savo persekioto
jams. Paskui, pasinaudodamas savo 
įžodžių sudaryta asociacija, tęsė to
liau: — Kai kurie iš tų tėvų rūpinosi 
Sielų ganymu. Jie tai daro ir dabar. 
Ąr nebūtų geriau, kad aš jums duo
čiau bet kurio iš jų-adresą? Jei jūs

RUDUO KALNUOSE / Henrikas Nagys

’ Per akmenis upokšniai šniokščia slėnin.
Migla skaidriom, didžiulėm vėliavom plevena 
Ant medžių skeletų-svyruojančių, nuogų ... 
Ateina vaikas, supdamas žibintą vėjuj: 
Šešėliai medžių sverdi, supasi ir griūva žemėn... 
Tamsoj kažkur dainuoja liūdintis žmogus.
Ir man prisiminė ruduo pilkųjų Lietuvos laukų: 
Dangus toks sklidinas benamių paukščių klyksmol 
Tokia gėla ir keistas džiugesys kartu!
Ir rodos man, aš keldamas rankas dangun šaukiu, 
Ir mano balsas aidi, lyg benamio paukščio klyksmas 
Tuščiam ir svetimam danguj — pavargęs ir nykus.

1945, XI. 14.

norite praktiško patarimo, geometras 
nelabai yra pasiruošęs tokį jums 
duoti. Mūsų mokslas ...

— Kaip tik jūsų, kaip mokslininko, 
vardas, — pertraukė jį ponia Darras,
— ir nulėmė imtis šio žygio. Aš jums
sakiau, kad esu daug kartų girdėjusi 
apie jus — pirmiausia iš savo vyro. 
Jis yra buvęs, atrodo, kaip ir jūs. 
Politechnikumo mokinys. Supranta
ma, jis neapsivilko apdaro, kurį jūs 
nešiojate. Dėl tos priežasties aš jus 
prašau leisti nepasakyti jo vardo. Jo 
draugai ir jis' laiko jūsų darbus di
džiausioje pagarboje. Be to, jūs esate 
turėję mokinį vienos mano draugės 
sūnų. Per savo vyrą pažinau jūsų 
didelę inteligenciją. Per ją aš pama
čiau jūsų didelį gerumą... Kai aš 
ieškojau kunigo, į kurį šią svarbią 
savo gyvenimo valandą galėčiau 
kreiptis, jūsų vardas dėl šio dvigubo 
motyvo man atėjo J galvą. Mano pa
dėtis yra tokia specifiška, jog aš'iš- 
sigandau paprasto dvasininko ir jo 
dvasinio siaurumo. O jų yra tiek 
daug, tų visų, kurie, atrodo, neturi 
kito idealo, kaip tik sielas atitolinti 
nuo Dievo! — ' '

— Aš esu jūsų paslaugoms, ponia,
— atsakė oratorionas. — Jums nėra 
reikalo sakyti savo pavardę. Aš net 
mieliau noriu jos nežinoti. — Pasku
tinis paslaptingas jo keistos kalbė
tojos sakinys patvirtino jo įtarimą. 
Įsitikinus tuoj išgirsiant atgailojan- 
čios sąžinės prisipažinimą, jame bai
gė atbusti kunigai matematike . . . 
Gilus Apaštalo posakis ,,Omnibus om
nia factum sum" pasiliks visuomet 
tikrai ganytojiškos sielos šūkiu. Po
nia Darras pamatė šio staiga -persi
mainiusio veido kiek kvailoką sumi
šimą, kuris jai kėlė nerimą, pasikei
čiant rimtu susidomėjimu. Šios mėly
nos akys, kurias ką tik dengė išsi
blaškymo migla, įsmigo į ją ypatingu 
aiškumu, ir kunigo balsas įgavo griež
tumo, atlaidaus ir kartu įsakomo,' kaip 
daktaro prie ligonio lovos, kuris 
pridėjo: — aš tačiau jums kartoju, 
kad esu mažiau pasiruošęs už bet 
kurį iš tų dvasininkų, kuriuos vadin
dama prastais jūs klystate, nes jie 
yra seni gyvenimo praktikai. Bet ka
dangi jūs reikalaujate mano menkos 

šviesos, — tad prašom sakyti: kas 
yra?...

— Matote, mano tėve, — ir šitame 
moters balse suvirpėjo skausmingas 

i atvirumas būtybės, kuri rengiasi ap
nuoginti savo sąžinės žaizdą, per il
gai laikytą slaptoj, ■— matote, mane 
jau kelios savaitės ir gal net mėne
siai kankina būtinumas prisiartinti 
prie Dievo, o tai šiuo metu man yra 
virtę tikra kančia. Aš esu buvusi la
bai pamaldi, kai buvau jauna. Vėliau 
aš nustojau tokia buvusi. Man kilo 
abejonių. Man net rodėsi, jog aš vi
sai nebetikiu. Štai .jau dvylika metų, 
kai aš nepraktikuoju... Aš sakau: 
man atrodė, nes visuomet pripažinau 
ir pripažįstu, kad tikėjimas žmogui 
yra reikalingas ir duoda daug gero. 
Tai įrodo, kad, sulaukusi dukters, aš 
norėjau, kad ji būtų pakrikštyta. Ir 
tai neįvyko taip lengvai... be ko
vos .. . Mergaitė užaugo. Ji jau vie
nuolikos metų. Ir ji ruošiasi eiti prie 
pirmosios komunijos. —

Ji stabtelėjo, lyg, palietusi vidaus 
mintis, nesurastų tinkamų žodžių 
Tas drovumas, toji mizgi ir kupina 
abjonių pradžia, tas ryšys tarp kūdi
kio gimimo ir datos, kada motina nu
tolo nuo sakramentų, — kiek čia 
ženklų, kurie net per gerai derinosi 
su tėvo Euvrard galvoje susidariusio
mis prielaidomis, kad šita moteris bu
vo ištekėjusi. Tai ji pati pasakė. Ji 
padarė nusikaltimą. Jos vaikas, vadi
nasi, nebuvo jos tikrojo vyro vaikas. 
Jos užuomina apie kunigus, kurie ati
tolina sielas nuo Dievo, be abejonės, 
kilo dėl to, kad ji sutiko perdaug 
griežtą nuodėmklausį. Kunigas Eu
vrard'as tikėjosi būsiąs sumanus, 
stengdamasis jai palengvinti varginan
tį prisipažinimą:

— Jūsų duktė bus jums dėdinga už 
jos sielos išganymą, — pasakė jis, —- 
o sielos išgelbėjimas atleidžia daug 
nusikaltimų, ypač kai šie nusikalti
mai gali būti turėję patraukimą, jei 
ne atleidimu, tai bent, mažių mažiau
sia pateisinimu. Prašome atgauti drą
są, ponia...

Jam bekalbant, nuraudimas užtvin
dė nepažįstamosios veidą. Vargšas 
oratorionas jautėsi pats raustąs. Jo

lankytojos žvilgsnyje vėl blykstelėjo 
išdidumas: ir jis suprato, kad klydo, 
spėliodamas apie jos vizito pobūdį. 
Ne, tai nebus atgailojanti didvyrė ku
rios nors paprastos svetimoterystės 
istorijos, ir jis klausėsi jos, kai ši tę
sė savo prisipažinimą dabar jau tvir
tu balsu: .

— Ne, mano tėve, ne. Aš neturiu 
sau prikišti to, ką jūs manote. Aš esu 
padori moteris. Jei aš nustojau prak
tikavusi, tai visai neturiu ko rausti, 
kai eina kalba dėl ko. Aš nepadariau 
nusikaltimo. Aš visuomet buvau išti
kima. Aš nesu turėjusi sąžinės prie
kaištų, kad būčiau atskirta iš. Bažny
čios. Aš buvau rami dėl savo sąžinės 
ir esu tai jums pasakiusi: aš'netekau 
tikėjimo. Sis tikėjimą? miegojo. Jis 
dabar net nubudo — ryšium su mano 
dukters tikėjimu. Štai, kas mane čia 
pas jus atvedė Kaip visa tat įvyko? 
Aš ir pati gerai nežinau. Tai buvo 
visai paprastai — paprastų įvykių eilė. 
Kai Žana turėjo eiti į katekizmo pa
mokas, aš ją pa'lydėdavau į tą mažą 
požeminę Saint-Sulpice koplyčią, gale 
gatvės, kurion savo laiku aš esu ėju
si. Savo dukters jausmuose aš pergy
venau savo tuolaikinius jausmus. Aš 
ją mačiau taip pat liepsnojančią, kaip 
ir aš kadaise degiau įkarščiu, jos są
monę atsiduodant tikybinėms mintims, 
kaip ir manoji tuomet. Dievo meilę 
ją apimant, kaip ir mane kitados. Apr 
tai buvo mano vaikystė, kuri man su
grįžo į širdi? Ar tai kitas dalykai? 
Aš jums kartoju: aš to nežinau.. 
Dėl Žanos aš vėl pradėjau eiti į mi
šias — dėl akių ... paskum pradėjau 
per jas melstis. Tat mane iš pradžių 
paveikė lyg gailestis. Aš pasidaviau 
tam praeį.ties jausmui, kuris mus ska
tina išvysti aplinką, kurioje mes gy
venome jauni, pamirštus gimines, se
nus draugus. Ir vėl ėmiau justi Dievą. 
Aš ėmiau justi savo sielą. Taip, yra 
Dievas, kuris mus išgirsta. Mes tu
rime sielą, kuri yra kilusi iš jo, ku
ri iš jo gyvena .. . Bemokant savo 
dukterį kas rytas ir kas vakaras mel
stis, šie du dalykai strigo manin vis 
aiškiau, vis galingiau. Aš klausiau, . 
kaip ji kalba Tėve Mūsų; ir jaučiau, 
kaip ji viską pergyvena sielos gilu
moje. Joje mačiau visišką pasitikėji
mą šio dangaus tėvo gerumu. Aš tuo
met sau sakiau, gėriau sakant, buvau 
priversta sakyti: jei ši širdis tokia ty
ra, tokia atvira, būtų šio pasitikėjimo 
apgauta, niekas neturėtų prasmės šio
je žemėje. Ar tai galima? Gyvenimas 
būtų baisus košmaras, jei toks ver
žimasis, kaip šito kūdikio į savo kū
rėją, būtų tik melagystė. Tikroji mo
tina pasireiškė manyje šioje šviesojp.

b. d.
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TRUMPA APYSAKA APIE ANTIKRISTĄ 
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Išvertė Dr. P. Mačiulis

Panmangolizmasl Kaip keistai 
skamba

Pats vardas jo, nors ausiai švelnus, 
Tartum jis neštų didį gandą, 
Lemties Dieviškosios pilną ...

Dvidešimtasis amžius po Kristaus 
gimimo buvo paskutinė didžiųjų karų, 
perversmų ir nesantaikos epocha. 
Paties didžiausiojo iš paskutiniųjų 
karų tolima priežastis. buvo devy
nioliktojo šimtrpečio gale atsiradęs 
Japonijoje teorinis panmangolizmo 
sąjūdis. Būdami gabūs pamėgdžioti, 
nepaprastu spartumu ir sėkme pasi
savinę europinės kultūros medžiagi
nes formas, japonai pasisavino taip 
pat ir kai kurias žemesnio laipsnio 
europines idėjas. Iš laikraščių ir 
istorijos vadovėlių patyrę, kad Va
karuose esama panelenizmo, panger
manizmo, panšlavizmo, panislamizmo, 
jie paskelbė didingą panmangolizmo 
idėją, atseit, patiems vadovaujant, 
sutelkti visas ir Rytų Azijos tautas 
krūvon lemiamos kovos prieš svetim
šalius, t. y. europiečius. Pasinaudoję 
tuo, kad Europa buvo įsivėlusi į pas
kutinę lemiamą kovą su musulmoniš
kuoju pasauliu dvidešimtojo amžiaus 
pradžioje, jie pradėjo vykdyti didin
gą planą — pirma užimdami Korėją, 
o vėliau ir Pekiną, kur jie pažangio
sios kinų partijos pagalba nuvertė 
senąją Mandžūrijos dinastiją ir jo
sios vieton pasodino japonišką. Su 
tuo greit apsiprato ir kinų konserva
toriai. Jie suprato, kad iš dviejų 
blogybių geriau pasirinkti mažesnę, 
ir, nori ar nenori, savas savam yra 
brolis.

Valstybinis senosios Kinijos sava
rankiškumas vis tiek nepajėgus buvo 
Išsilaikyti, tad buvo nebeišvengiamas 
reikalas nusilenkti arba europiečiams, 
arba japonams. Bet to, buvo aišku, 
kad japonų viešpatavimas, panaiki
nąs kinų valstybingumo išorines for
mas, kurios, pasirodo, jau niekam 
nebebuvo tikusios, nelietė tautinio 
gyvenimo vidaus dėsnių tuo tarpu 
kad europinių valstybių pirmavimas, 
palaikąs politikos dėlei krikščionių 
misionorius, grėsė Kinijos giliausiems 
dvasiniams ramsčiams. Pirmykštė ki
nų tautinė neapykanta japonams Iš
augo tada, kai nei vieni, nei kiti 
eurvpiečių nepažinojo, su kuriais su
sidūrus, ši dviejų giminingų tautų 
nesantaika virto ginču, neturinčiu 
prasmės. Europiečiai buvo visiškai 
svetimi, tiktai priešai, tad jųjų įsi
vyravimas negalėjo būti malonus 
gentiškai savimylai, kai tuo tarpu 
japonų rankose kinai matė saldžią 
panmangolizmo vilionę, kuri tuo pa
čiu jų akyse pateisino liūdną išorinio 
sueuronėjimo neišvengiamumą. „Su
praskite, broliai užsispyrėliai, — teigė 
japonai. — kad mes imame iš vaka
riečių šunų jų ginklus nepataikau
dami jiems, bet tam, kad tais pačiais 
ginklais galėtume juos sumušti. Jeigu 
jūs susijungsite su mumis ir priim
site mūsų praktišką vadovavimą, tai 
greitu laiku mes ne tiktai išvysime 
lauk iš mūsosios Azijos baltuosius 
velnius, bet ir jųjų kraštus užkariau
sime ir sukursime tikrąją centrinę 
viso pasaulio viešpatiją. Dėl savo 
tautinio išdidumo ir dėl neapykantos 

europiečiams jūs esate teisūs, tačiau 
veltui jūs puoselėjat šituos jausmus 
vien tiktai svajonėmis, o ne protin
gu veiksmu. Juo mes jus pralenkėme 
ir privalome rodyti jums bendrosios 
naudos kelius. Tik ne tą, pažiūrėkite 
patys, jums davė jūsų savimi pasiti
kinti politika ir politika nepasitikė
jimo mumis— jūsų natūraliems drau
gams ir gynėjams: Rusija ir Anglija, 
Germanija ir Prancūzija ką tik jūsų 
nepasidalino tarp savęs be likučio, ir 
visos jūsų tigriškos užmačios tepa
rodė bejėgį galiuką gyvatės uodegos. 
„Protaują kinai tokius posakius lai
kydavo pagrįstais, ir japonų dinastija 
tvirtai prigijo. Savaime suprantama,

kad pirmasis jos rūpestis buvo su
kurti galingą armiją * ir laivyną. Di
desnioji Japonijos karinių pajėgų da
lis buvo perkelta Kinijon, kur sudarė 
naujos didžiulės armijos kadrus. Ja
ponų karininkai, moką kinų kalbą, 
veikė kaip instruktoriai daug sėkmin
giau už pašalintuosius europiečius, o 
begaliniame Kinijos su Mandžūrija, 
Mongolija ir Tibetu gyventojų skai
čiuje atsirado pakankamai tinkamos 
kovinės medžiagos. Jau pirmajam 
bogdichanui iš japonų dinastijos pa
vyko padaryti sėkmingą atnaujintos 
imperijos ginklo bandymą, išstumti 
prancūzus iš Tonkino ir Siamo, o 
anglus iš Bunnos, įjungiant, be to. 
Į vidurinę imperiją Indokiniją. Jo 
įpėdinis, iš motinos kinės paveldėjęs 
kinų klastingumą ir lankstumą su ja
poniška energija, savo judrumo ir su
manumo dėka kinų Turkestane su
mobilizuoja keturių milijonų armiją 
ir, tuo metu, kai Cun-li-ja- myntas 
konfidencialiai pranešė rusų pasiun
tiniui, kėd ši armija yra skiriama In
dijai užkariauti. — bogdichanas įsi
veržia į rusų vidurinę Aziją, sukelia 
visus jos gyventojus, slenka skubiai 
per Uralo kalnus ir savo kariuomene 

užtvindo visą rytinę ir centrinę Rusi
ją, kai tuo tarpu greitosiomis mobi
lizuojama kariuomenė skuba dalimis 
iš Lenkijos, ir Lietuvos, Kijevo .ir 
Volynės, Petrapilio ir Suomijos. Ne
sant paruošto karo plano ir. iš kitos 
pusės, turint galvoje priešo kariuo
menės didelę persvarą skaičiumi, ru
sų kariuomenės daliniai ir jų kovin
gumo dvasia teikia galimybės tik 
garbingai žūti. Užpuolimo staigumas 
neduoda laiko tinkamai Susitelkti, ir 
vienas po kito armijų korpai išnai
kinami atkakliose beviltiškose kauty
nėse. Ir mongolams tat brangiai at
sieina, bet jie lengvai papildo savo 
nuostolius, užgrobę visus azijinius 
geležinkelius, kai tuo metu prie Man- 
džūriios sienos seniai surinkta dvie
jų šimtų tūkstančių rusų armija daro 
nenavvkusį žygi Įsibrauti į gerai an- 
saugotą Kiniją. Dalį savo pajėgų pa
likę Rusijoje, kad neleistų sudaryti 
naujų kariuomenės dalinių, o kartu 
kad užkirstų kelią pagausėjusiems 
krašte nartizaniniams būriams veikti, 
su trimis armijomis bondichanas pe
reina Vokietijos sieną. Čia buvo su
skubta pasiruošti, viena armija sunai
kinama iki paskutinio kario. Bet tuo 
pat laiku Prancūzijoje įsigali pavė
luoto revanšo partija, ir nepoiloo vo
kiečių užnugary: atsiranda milijonas 
priešo durtuvu. Patekusi tarp kūjo ir 
priekalo, vokiečiu armija yra pri
versta priimti garbingas nusioinkla- 
vimo sąlygas, kurias jai pateikė bon
dichanas. Pamėtė iš džiauosmo gal
vas, prancūzai, broliaudamies su gel- 
tonodžiais, išsisklaido no Vokietiją 
ir greit netenka nuovokos apie ka
rine discipliną. Foodichanas įsako, 
savo kariuomenei išniauti nebereika
lingus saiunninfrikus. kas ir jvvkdo- 
ma su kinišku tikslumu. Paryžiuje 
įvvksta dabininkų „sans nafrie“ su
kilimas, ir vakaru kultūros sostinė 
džiauosminaai atkelia Rvtų valdovui 
vartus. Patenkinęs savo smalsumą, 
boodichanas išvvksta i pamario Bou- 
loone, kur. atvykusio iš Ramiojo 
vandenyno laivvno priedanaoje. ruo
šiami transporto laivai, kad jo ka
riuomene perkeltų i Didžiąją Brita
nija. Tačiau iąm reikalingi pinigai, ir 
annlai atsiperka mitiiardu svarų ster
lingų. Metu būvyje visos europinės 
valstvbės pripažįsta savo vasaline 
nriklausomvbę boodichanui, ir, pali
kęs pakankamą kariuomenės kieki, 
jis grižta i Rvtus ir pradeda jūrų žy
gius Amerikon ir Australijon. Pusę 
amžiaus tęsiasi naujasis mongolų 
jungas Europoje. Išvidinė pusė šitos 
epochos' pasižymi visur panlitusiu 
europinių ir rytu idėių susinlakimu 
fr giliu tomis įdėtomis persiėmimu, 
atsieit pasikartoiimu en grand seno
vinio aleksandrinio sinkretizmo, o 
nraktiškose gyvenimo srityse išrvš- 
kėia trvs būdingi duomenys: plūdi
mas dideliu mastu kinu ir japonu 
darbininkų Europon, dėl to smarkiai 
paaštrėja socialinis-ekonominis klau
simas ir užsitęsęs mėginimas ta klau
sima Išsnręsti eile paliatyvinių prie
monių iš valdomųjų organų nusės: 
veik lygiagrečiai veikė paspartintu 
temnu tarptautinės euroninių tautų 
slantos organizacijos, sudariusios pla
tų europini sąmokslą, tikslu išvyti 
mongolus iš Europos ir atstatyti jos 
nenriklausomvbę. Šis kolosalinis są
mokslas, i kuri buvo isįtraukusios ir 
vietinės tautinės vyriausybės,' kiek 
tat joms leido sąlygos aneiti bogdi- 
chano paliktų vietininkų budrumą, 
labai sėkmingai paruoštas.

Skirtu laiku prasideda mongoliškų 
karių skerdynės, išvarymas ir Išmu
šimas azijiečiu darbininkų^ Visose 
vietose pasireiškia slaptieji europi

nių kariuomenių kadrai ir pagal se
niai paruoštą planą vyksta visuotinė 
mobilizacija. Didžiojo užkariautojo 
vaikaitis naujasis bogdichanas skuba 
iš Kinijos į Rusiją, bet čia jo be galo 
didelės kariuomenės masės europinės 
armijos sunaikinamos iki paskutinio 
kario. Išblaškytieji jos likučiai grįžta 
į Azijos gilumą, ir Europa vėl pasi
daro laisva. Jeigu pusę amžiaus tru
kęs nusilenkimas azijatams barbarams 
buvo įvykęs dėka valstybių tarpusa
vio nesutarimų,, nes jų siekimai 
anksčiau tesiekė tautinių interesų 
apsaugą, tai didingas ir garbingas 
išsilaisvinimas buvo pasiektas visų 
europinių tautų jungtinėmis tarptau
tinės organizacijos pajėgomis. Šito 
natūralaus fakto išdava buvo ta, kad 
sena paskirų tautų tradicijomis pa
grista santvarka visur netenka reikš 
mės. ir veik visur išnyksta paskuti
niai senų monarchinių įstaigų liku
čiai. Dvidešimt pirmame amžiuje 
Europa sudaro sąjungą maždaug de
mokratinių valstybių, — europines 
jungtines valstijas. Išorinės kultūros 
pažanga, šiek tiek sutrukdyta mon
golų užolūdimo ir -išsilaisvinimo ko
vų, pradėjo iš naujo spartėti.' Vidinio 
gi susipratimo dalvkai — klausimai 
apie gyvenimą ir mirti, apie galutinį 
žmboaus ir pasaulio likimą, daugelių 
naujų fiziologinių psichologinių tyri
nėjimų ir atidengimų supainioti Ir 
sukomplikuoti, kaip ir anksčiau lie
kasi be sprendimo. Tiktai vienas 
svarbus neigiamas rezultatas išryš
kėja: tai galutinis teorinio materia
lizmo žlugimas. Pasaulio vaizdavima- 
sis, kain kokios šokančių atomų sis
temos, ir gyvenimo, kaip mechaninio 
smulkiausių daikto kitimų susitelki
mo išdavos — tokiuo vaizdavimuosl 
nę vienas galvojąs protas daugiau 
nebositenkina. 2moniia jau peraugo 
ši filosofinės jaunatvės laiptą visiems » 
laikams. "Bet iš kitos pusės aiškėja, 
kad ji tain pat perauao ir vaikišką 
naivu beatodairini tikėjimą. Tokias 
mintis, kain kad Dievas sutvėręs pa
sauli iš nieko ir 1.1., jau nustoja dės
tyti ir pradinėse mokyklose. Apie 

.tokius dalvkus nekalba iau nusisto- 
vėles tam tikras aukštenis vaizdavi- 
mosi laipsnis, už kurį žemiau joks 
doopnati’mas negali nusileisti. Ir jei- 
nu didžioji dauguma galvojančių 
žmonių vra visai netikinti, tai nedau
gelis tikinčijųjų visi iš būtino reikalo 
darosi ir galvojančiais, vykdydami 
apaštalo įsakmų nuostatą: būkite vai
kai širdimi bet ne protu.

Tuo metu tarp nedaugelio tikin
čiųjų spiritualistu buvo vienas įsta
bus žmogus — daugelis jį laikė ant
žmogiu. — kuris buvo vienodai. to
limas tiek nroto. tiek ir širdies vai
kystei. Jis dar tebebuvo jaunas, bet, 
aukšto savo oenialumo dėka pasiekęs 
trišdesimt trejų amžiaus metų, pla
čiai nraoarsėio kaip didelis išminčius, 
rašvtoias ir visuomeninis veikėjas. 
Jausdamasis turis savyje nepaprastai 
didele sielos galia, jis buvo visuomet 
įsitikinės sniritualistas, ir aiškus pro
tas visuomet nurodvdavo esmę to. 
ką reikia tikėti: oėri, Dieva, Mesiją. 
Visa šitai iis tikėto- bet mylėjo jis 
tiktai nats save. Jis tikė’O Dievą, ta
čiau sielos gelmėse savaimingai ir be 
atodairos save sta’ė aukščiau už ji. 
Jis tikėjo Gėri, bet Amžinybės viską 
matanti akis žinojo, kad šis žmogus 
nusilenks niktaiai iėoai. jei tik ji pa 
pirks iį — ne iaūsmu ir žemu aistrų 
apgaule ir aukšta valdžios vilionė, o 
tik beribe savimyla. Kas be ko, ši 
savimvla nebuvo koks savaimingas 
instinktas nei beprotiškas jos savlni- 
masis. Be nepaprasto genialumo, gro
žio ir kilnumo, aukščiausi savitvar-
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dos, nesavanaudiškumo ir veiklios 
labdaros pasireiškimai, atrodo, pa
kankamai pateisindavo begalinę di
džiojo spiritualisto, asketo ir filan
tropo savimylą, ir argi tenka kaltinti 
jĮ už tai, kad, taip gausiai Dievo do
vanomis apdovanotas, jis pamatė 
jose ypatingą sau palankumą iš aukš
čiau ir palaikė save antruoju po Die
vo, savotišku vieninteliu Dievo sū
numi. Žodžiu, jis palaikė save tuo, 
kuo iš tikro buvo Kristus. Bet šis sa
vo aukščiausio vertingumo suprati
mas jame subrendo ne kaip jo doro
vinė prievolė Dievui ir pasauliui, 
bet kaip jo teisė ir pirmenybė prieš 
kitus, pirmoj eilėj prieš Kristų. Pat 
pradžioje jis neparodė ir Jėzui savo 
priešginumo. Jis pripažino Jo mesi- 
jišką reikšmę ir vertingumą tačiau 
jis nuoširdžiai matė jame tik didžiau
sią savo pirmtaką, — dorovinis Kris
taus žygdarbis ir absoliutus vienin
gumas šitam savimylos užtemdytam 
protui buvo nesuprantami. Jis taip 
samprotavo: „Kristus ankščiau už 
mane atėjo; aš esu antrasis; tačiau 
tai, kas laiko dėsniuose pasireiškia 
vėliau, iš esmės yra pirmiau. Aš atei
nu paskutinysis istorijos pabaigoje 
tiktai dėl to, kad aš tobulas, galuti
nis išgelbėtojas. Ansai Kristus — 
mano pirmtakas. Jo pašaukimas buvo 
— {spėti ir paruošti mano pasireiški
mą"! Ir šita mintimi didysis dvide
šimt pirmojo amžiaus žmogus taikvs 
sau visa tai. kas pasakyta Evangeli
joje apie antrąjį atėjimą, aiškindamas 
tą atėjimą ne kaip to paties Kristaus 
grįžimą, o kaip tariamojo Kristaus 
galutinį atstovavimą per jį patį.

Šitoje laiko aplinkoje ateities žmo
gus dar neberodo daug charakteringo 
ir originalaus, nes panašiu būdu žiū
rėjo į Kristą, pvz., ir Mahometas, 
žmogus teisingas, kurio negalima pa
kaltinti jokia pikta užmačia.

Dar ir tokiu samprotavimu savimy
liškas savęs statymas aukščiau už 
Kristą šiam žmogui eis pasiteisinimu: 
„Kristus, skelbdamas ir savo gyve
nime reikšdamas moralinį gėrį, buvo 
žmonijos perauklėtojas, aš gi pašauk
tas būti šitos iš dalies perauklėtos, iš 
dalies nepataisomos žmonijos gera
dariu. Aš duosiu visiems žmonėms 
visa, ko reikia. Kristus, kaip dorovi- 
ninkas, skirstė žmones gėriu ir blo
giu, aš sujungsiu juos geradarystė
mis, kurios reikalingos lygiai ge
riems ir blogiems. Aš būsiu tikras 
atstovas to Dievo, kurio saulė šviečia 
geriems ir blogiems ir kurio lietus 
lyja ant išrinktųjų ir neteisiųjų. Kris
tus atnešė kardą, as atnešiu taiką. Jis 
grasino žemei baisiu Paskutiniuoju 
Teismu. Betgi paskutinys teisėjas aš 
būsiu, ir mano teismas bus ne vien 
tiktai teisybės teismas, o malonės 
teismas. Bus ir teisybė mano teisme, 
bet ne atpildo teisybė, o paskirsto
moji teisybė. Aš visus pramatysiu ir 
duosiu kiekvienam tai, ko jam reikia."

Ir su tokia puikiausia nuotaika jis 
laukia kokio nors aiškaus Dievo 
pašaukimo į naują žmonijos išgelbė
jimo darbą, kokio nors ryškaus ir 
apstulbinančio ženklo, kad jis yra 
Vyresnysis sūnus, pirmgimis Dievo 
bumylėtinis. Laukia ir pats save mai
tina savo antžmogišku dorybių ir 
dovanų nusivokimu, — nes jis, kaip 
jau minėta, žmogus be priekaištų do
rovingas ir nepaprasto genialumo.

Laukia išdidusis teisingasis aukščiau
sios sankcijos, kad galėtų pradėti savo 
žmonijos gelbėjimo darbą, ir nesu
laukia. Jau jam suėjo trisdešimt me
tų amžiaus, praeina dac.Jreji metai, 
ir štai jo prote blykstelia, iki kaulų 
Smegenų karštu drebuliu perskros- 

dama, mintis: ,O jeigu?.,. Ne aš, o 
ans... galilėjietis... Jeigu Jis ne 
pirmtakas, o tikrasis, pirmas ir pasku
tinysis? Bet tuomet jis turėtų būti 
gyvas... Kur gi Jis?... Staiga jis 
ateina pas mane... tuojau, šičia.. . 
Ką aš jam pasakysiu? Juk aš priva
lėsiu nusilenkti prieš Jį, kaip pasku
tinis kvailas krikščionis, kaip rusų 
koks kaimietis, kurs nesąmoningai 
murma: Viešpatie, Jėzau Kristau, pasi
gailėk manęs nusidėjėlio, arba kaip 
katalikė moteris parpulti kryžium 
kniūbsčia? Aš, šviesusis genijus, 
antžmogis. Ne, niekuomet!' Ir čia 
vietoj pirmykščios protingos ir šaltos 
pagarbos Dievui ir Kristui jo širdyje 
užsimezga ir auga pradžioje kažkoks 
klaikumas, vėliau svilinantis, visą jo 
esimą slegiantis ir smaugiantis pavy
das ir atšiauri, užgniaužianti kvapą 
neapykanta. „Aš, aš, bet ne Jis! 
Nėra jų gyvųjų tarpe, nėra ir nebus.

monės šiandien taip ištobulino techniką, kad Jos pagelba mašinai su

geba suteikti žmogaus panašumą, 

tačiau
pats žmogus savo paties gyvybės nesirįžta toliau perduoti ir taip ilgai
niui kapai grasina užversti visą žemę, likusią laisvą nuo lopšių.

Pijus xn

Neprisikėlė, neprisikėlė, neprisikėlė! 
Supuvo, supuvo kape, supuvo, kaip 
paskutinė'... Ir su drimbančiomis iš 
burnos putomis, virpančiais šuoliais 
iššoka iš namų, iš sodo ir tamsią 
juodą naktį bėga kalno atbrailos 
siauru takeliu... įtūžimas atslūgo ir 
pavirto sausu ir sunkiu, kaip šitos 
uolos, klaikiu, kaip šita naktis, nusi
minimu. Jis stabterėjo ties stačia 
praraja ir nugirdo toli apačioje tekan
čio akmenuotu dugnu upelio neaiškų 
garsą. Nepaprastas ilgesys slėgė jo 
širdį. Staiga kažkas jame suvirpėjo. 
„Pašaukt Jį, — paklausti, ką aš turiu 
daryti?' Ir šitoje nakties glūdumoje 
pasivaidino jam nuolankus ir liūdnas 
paveikslas. .Jis gailis, manęs... Ne, 
niekados! Neprisikėlė, neprisikėlė!' 
Ir šoko jis į prarają. Tačiau kažkas, 
tartum standrus vandens stulpas, su
laikė jį ore, jis pajuto lyg elektros 
srovės padirginimą, ir kažkokia jėga 
atstūmė jį atgal. Akimirksniui jis ne
teko nuovokos ir atsipeikėjo beklū- 
pąs tik per kelis žingsnius nuo prara
jos. Priešais jį pradėjo ryškęti kažko
kia miglota, fosforine šviesa švitinti 
figūra, ir dvi akys iŠ jos nepakeliamai 
aštriu žvilgsniu skverbėsi jo sielon...

Jis mato šitas dvi pervedančias 
akis ir girdi lyg savo viduje, lyg 
išorėje kažkokį keistą balsą, kurtų, 
lyg užgniaužtą, betgi tuo pat metu 
suprantamą, metalinį ir visiškai ne
gyvą, tartum iš kokio fonografo. Ir 
šitas balsas jam sako: .Mano numy
lėtasis sūnau, tavyje visos mano ma
lonės. Kodėl iu neieškojai manęs? 
Kodėl gerbei aną piktąjį ir jo tėvą? 
Aš dievas ir tavo tėvas. 'O ansai el
geta, nukryžiuotas — man ir tau sve
timas. Aš kito sūnaus, be tavęs, ne
turiu. Tu vienintelis pirmgimis, lygus 
man. Aš myliu tave ir nieko iš tavęs 
nereikalauju. Tu ir taip esi puikus, 

didis, galingas. Daryk savo darbą 
savo, ne mano varau. Aš tau nepa
vydžiu. Aš myliu tave. Iš tavęs man 
nieko nereikia. Tas, kurį tu laikei 
dievu, iš savo sūnaus reikalavo beri
bio paklusnumo — iki mirties ant 
kryžiaus, — ir ant kryžiaus Jis jam 
nepadėjo. Aš nieko iš tavęs nerei
kalauju, ir aš tau padėsiu. Dėl tavęs 
paties, dėl- tavo paties kilnumo ir 
pirmavimo ir dėl mano grynos, be 
savanaudiškumo meilės tau aš tau 
padėsiu. Priimki mano dvasią. Kaip 
ankščiau mano dvasia pagimdė tave 
grožiu, taip dabar ji gimdo tave jė
ga'. Situos žodžius betariant, nežino
mojo antžmogio lūpos nejučiomis 
prasivėrė, dvi perveriančios akys 
visai priartėjo prie jo veido, ir jis pa
juto, kaip aštri ledinė srovė įsiskver
bė j jį, pripildydama visą jo būtybę. 
Ir tuo pat metu jis panjuto nepaprastą 
jėgą, lankstumą, lengvumą ir susiža

vėjimą. Tuo pat akimirksniu švitėięs 
vaizdas ir dvi akys pradingo, kažkas 
pakėlė antžmogį nuo žemės ir kartu 
nuleido jo sode, prie namo durų.

Kitą dieną ne vien tiktai didžiojo 
žmogau? lankytojai, bet net jo tar
nai buvo nustebinti jo ypatingos 
kažkokios įkvėptos išvaizdos. Bet jie 
dar labiau būtų nustebę, jeigu būtų 
galėję pamatyti, su kokiu antgam
tiniu greičiu ir lengvumu jis rašė, 
užsidaręs savo kabinete, pagarsėjusį 
savo veikalą tokia antrašte: .Atviras 
kelias į pasaulinę taiką ir gerovę'.

Ankstyvesnės antžmogio knygos ir 
visuomeniniai veiksmai susilaukdavo 
aštrių kritikų, nors tai daugiausia bu
vo žmonės ypačiai religingi ir dėl to 
jieturj jokio autoriteto, — nes aš kal
bu apie antikristo atėjimo laiką, — 
tad nedaugelis jų teklausę, kai jie 
visur, kur ką tik .Ateities žmogus' 
rašė ir kalbėjo, nurodinėdavo į ypa-

ŽEMES DREBĖJIMAS PILYPUOSE
Prof. Dr. Jozeph Holzner

Ir vėl') moteris Evangelijos istori
jos raidą Pilypuose pakreipė nauja 
vaga. Tik šį kartą tatai buvo jau ne 
išmintingoji, prityrusi Lidiju, bet 
smarkiai histeriška mergaitė, tikras spi- 
ritistinis medijus. Pakeliui į malda- 
vietę, kur misionieriai dažnai vykda
vo mokyti naujai priėmusiųjų krikštą 
arba atversti naujų prozelitų, gyveno 
jauna vergė, palaikiusi tamprius san
tykius su dvasių pasauliu. Kaip buvo 
tvirtinama, ji turėjo pitinę, arba 
aiškiaregės, dvasią, vadinasi, buvo

•) Vertimas ištraukos iš Jo veikalo 
„Povilas". 

tingos savimylos ir tik savimi pasi
tikėjimo-reiškinius be jokio tiesos pa
prastumo, atvirumo ir nuoširdumo.

Tačiau naujuoju savo veikalu jis 
patrauks prie savęs dargi kai 
kuriuos savo ankstyvesnius kritikus 
ir priešininkus. Si knyga, parašyta po 
nuotykio ties praraja, parodys jame 
anksčiau nebuvusią genijaus jėgą. Tai 
bus kažkas visaapimąs ir visas prie
šingybes derinąs. Čia susijungs kilni 
pagarba senovės padavimams ir 
simboliams su plačiu ir drąsiu radi
kalizmu visuomeninių, politinių rei
kalavimų ir nurodymų, neribota min
ties laisvė su giliausiu visko mistiniu 
supratimu, besąlyginis individualiz
mas su karštu atsidėjimu bendrai 
gerovei, pats aukščiausias vadovau
jančių pradų idealizmas su visišku 
praktišku sprendimų ribotumu ir gy
vybingumu. Ir visa bus sujungta ir 
susieta tokiu geniališku meniškumu, 
jog kiekvienam vienašališkam gal- 
votojui arba veikėjui lengva bus ma
tyti ir priimti visa tik ią^savo pri
vataus požiūrio taško, nieko neauko
jant pačiai tiesai, nepasikeliant 
dėl josios tikrai viršum savojo .aš*, 
nė kiek neatsisakant veiksmu savo 
vienašališkumo, niekur savo pažiūrų 
ir polėkių klaidingumo neišlyginant ir 
niekuo nepapildant jų trūkumų. Si 
įsidėmėtina knyga tuojau bus išvers
ta į visų kultūringų ir kai kurių ne
kultūringų tautų kalbas. Tūkstančiai 
dienraščių visose pasaulio dalyse 
visus metus bus pripildyti knygos 
leidėjų skelbimų ir kritikų susižavė
jimo. Pigiosios laidos su autoriaus 
portretais išsiplatins milijonais eg
zempliorių, ir visas kultūringasis pa
saulis — o tuo metu reikš tą pat, 
kaip ir visas pasaulis, — prisipildys 
nepalyginamojo, didžiojo, vienintelio 
garbės! Niekas tai knygai ne
prieštaraus, kiekvienam ji pasirodys 
kaip visiškos tiesos išryškinimas. 
Visai praeičiai joje bus atiduota tiek 
pilnas teisingumas, visa dabartis įver
tinta tiek bešališkai ir vispusiškai ir 
geresnė ateitis tiek vaizdžiai ir ap
čiuopiamai sugretinta su dabartimi, 
jog kiekvienas pasakys: .Štai tat, 
ko mums kaiptik ir reikia; štai 
idealas, kuris nėra utopija, štai min
tis, kuri nėra vaiduoklis'. Ir įstabusis 
rašytojas ne tiktai visus sužavės, bet 
jis bus visiems malonus, ir išsipildys 
Kristaus žodžiai:

„Aš atėjau Tėvo vardan, ir manęs 
nepriimate, ateis kitas savo vardu, — 
ta priimsite'. Nes tam, kad tave 
priimtų, reikia būti maloniam'. (B. d J 

tam tikros rūšies „pitija" arba oraku
las, saugojamas ir globojamas Apolo
no, pranašysčių dievo. Pagauto tran
so, mergaitė imdavo kalbėti pilvu ir 
sugebėdavo įvairiausiais garsais pa
vaizduoti įvairiausių požeminio pa
saulio dvasių balsus. Sugebėdavo 
skaityti kitų mintis ir įžvelgti į ateitį, 
ji galėdavo žmonėms atspėti jų slap
čiausias mintis ir nusakyti jų būsimą, 
jį likimą. Tokia aiškaregė ir tais lai
kais turėjo didelį klientų būrį. Ka
dangi ji buvo vergė, tad ir jos savi
ninkai susilaukdavo puikių pajamų. 
Už tokią vergę buvo mokoma, paly
ginti, aukšta kaina. Šiuo atveju, ma*
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tyti, vergė buvo įtraukta į tarnybą pagonų dvasininkų bendruomenės, kurie tuo būdu nesveikos dvasios mergaitę kiek įmanydami eksploafa- vo. Kai pro šalį eidavo Povilas, atrodydavo, kad jis savo tvirta, galingą dvasia vargšę mergaitę ypačiai jaudindavo. Ji visuomet bėgdavo paskum tikėjimo skelbėją, šaukdama: Šitie žmonės yra Dievo tarnai, visų . Aukščiausiojo, kuris jiems rodo kelią j amžinąją laimę!" Tačiau tuo dar nieks nenori tvirtinti, kad mergaitė apie krikščioniškąją tiesą būtų turėjus aiškų supratimą. Kaip piktų dvasių apsėsta, ji jautė tam tikrą dvasi-; nę prievartą, tam tikrą būtinumą ir prieš savo valią turėjo byloti apie aukštesnę jėgą, kurią jautė Povile ir Šile. Senasis pirmykštis žydų Dievo vardas Hypsistos (= Aukščiausiasis- Jehova) buvo tuo metu Mažosios Azijos, būtent Ponto, pagonų kulto perkeltas Dzeuzui, Apiui ir Sabacios (= Viešpats Sabaoth), ir tai, palyginti, labai dažnai. Tatai įgalina aiškiai nustatyti mergaitės kilmę ir religiją. Į v orfių ir dionizinių misterijų pynę, turėjusių čia, Makedonijoje, iš senų• senoės laikų didelę įtaką, buvo taip ■ pat įregzta mintis, kad tam tikri žmo- —> nes yra skilti arba subordinuoti tam tikriems dievams, kurių jie yra globojami ir kurių laikomi pasiuntiniais ir su kuriais jie turi stengtis sueiti į magiškus, išganymą nešančius santykius. Tačiau krikščionių apreikštoji religija, kuri su savo antracionaliniu aiškumu sudaro didžiausią priešpriešą visokiam demonų kultui ir tamsios kilmės iracionaliniam pasauliui, nėra reikalinga jokios požeminio pasaulio ir nesąmoningųjų sferų reklamos. Taip pat ir Jėzui nereikėjo jokių liudininkų iš demonų pusės, kurie visur, kur tiktai pasirodydavo jo pėda, imdavo stūgauti iš apsėstųjų kūnų ir sielų. Povilas tučtuojau pajuto, kad tos visos pranašystės ir liudijimai nieko bendro neturi su tikruoju Dievu, bet yra jo priežų pasėti, todėl neleido Evangelijos tuo būdu kompromituoti. Jis turėjo pašalinti kiekvieną įtarimą, kad Jėzaus skelbiamas mokslas turįs kažką bendro su juodąja magija. Apaštalas aiškiai žinojo, jog čia tpri įrodyti, kad krikščionybė stovi aukščiau už visokius demonų kultus su ją tamsiais pasauliais, nors tuo būdu užsitraukdamas savo pamokslais viso Acherono ir viso požeminio pasaulio neapykantą. Tačiau pati mergaitė buvo nusipelniusi užuojau-\fos ir pagarbos. Ji nėjo kovą su tiesa, kaip kad apakėlis Elymas Kipre. Povilas įsakė Jėzaus vardu piktajai dvasiai pasišalinti. Ir štai jos nejudąs, sustingęs veidas atlyžo, sielą apėmu- sios konvulsijos dingo; mergaitė vėl pajuto, kaip tartum iš toli, toli, už devynių marių, už vandenynų jai vėl grįžta proto šviesumos ir laisva valia. O jos dvasią užlieja saldi Kristaus galia, ir ji pajutusi tą dievišką dvasios jėgą, su ašaromis akyse ėmėsi dėkoti savo išgelbėtojui. Ji juto, kad yra išvaduota iš demonų valdžios ir vėl grąžinta pati sau, todėl, reikia manyti, ji tuo pat pasišventė Die vo tarnybai,, panašiai, kaip tas Evangelijoj minimas velnio apsėstas žmogus, kuris, išvaduotas iš piktosios dvasios valdžios, atsisėdo protingas ir ramus prie dieviškojo Mokytojo kojų arba. kaip toji Mariji Magdalena, iš kurios Jėzus išvarė septynias piktąsias dvasias ir kuriai tuo būdu buvo lemta tapti pirmąja prisikėlimo . skelbėja Mork. 16, 9—10).Čia Povilas, kaip kad anksčiau 

Kipre ir Listroje, vėl susidūrė su tomis galingomis požemių pajėgomis, kurios terorizavo visa antikinį pasaulį, visą neišganytąją žmoniją, aiškiai parodydamas visą pagonybės veidą. Tai buvo demoniškųjų jėgų įsiveržimas i žmogiškąją sferą. Jei minimoji vergė turėjo tarnauti godžiai pinigų pagonų kunigijai, galimas dalykas, net Apolono šventykloje, tai visai darosi suprantama, kad jos viešpačiai prieš apaštalus galėjo sumobilizavę paleisti visus vietos gyventojus pagonis ir visas miesto įstaigas. Ligi to laiko jų priešai buvo beveik išimtinai vieni žydai. Tie apaštalą puldavo tiktai tada, kai jis kokiu nors būdu paliesdavo jų religiją, tuo tarpu stabmeldžiai pradėdavo puolimą, kai reikalas eidavo apie pinigus. Vėliau lygiai taip išėjo ir Efeze. Pranašavimas ir būrimai nbuvo apsaugoti įstatymų. Todėl vargu ką galima buvo tikėti laimėjus, pvz., tokiu atveju įteikus teisme skundą ir pareikalavus už padarytąją žalą atsilyginti. Todėl teko puolimus remti politiniais ir tautiniais sumetimais, Štai, šie žmonės kelia mūsų mieste sąmyšį. Jie yra žydai ir įrodinėja reikiant taip gyventi, kaip mes, romėnai, nesame pratę ir negalime gyventi. Reikia pripažinti, jog tokiame tvirtinime buvo šiek tiek ir tiesos. Povilas su Šilu tikrai skelbė tokią religiją, kuri smarkiai žalojo romėnų kolonijos papročius ir įprastinį gyvenimo būdą. Krikščionybė nėra tiktai paprasta galvojimo forma, kuri nieko neįpareigotų, bet gyvenimo forma — tai pats gyvenimas. Todėl nė kiek nereikia stebėtis, kad ir pilypų gyvenime ne kartą būdavo tokių atsitikimų, jog vyras dėl to nesutardavo su žmona, o vaikai imdavo kilti prieš tėvus. Tokiame sąmyšyje net ir miesto teisėjams (pretoriams) buvo nelengva aišlai- kytl aiškią galvą ir padaryti teisingą sprendimą, o juo sunkiau kaltinamiesiems gauti žodį ir įtikinti, jog tiesa yra jų pusėje. Todėl ir šiuo atveju įdu minimieji iš kažkur atsibastę neaiškios kilmės žydeliai buvo be jokių didesnių ceremonijų, ilgiau nesigilinant, nei kas jie tokie, nei iš kur ir ko atvyko, miesto teisėjų paprasčiausiai. nebausti įprastine bausme: nutarta įkrėsti jiems į kailį. Per salę aštriai praskrido garsiai šūktelta romėnų komanda: „Lictor, expedivirgas — ad verberal — Atrišti virves! — įkreėsti rykštėmis!" Kaip matote, su garsiąją romėnų justicija provincijos miestuose per daug girtis nėra ko. Ciceronas ne be. reikalo taip kietai kaltino imperatoriaus pavaduotoją Verres (In Verrem 2, I, 9).Bet čia iškyla vienas klausimas. Mes niekur neradome parašyta, kad Povilas ir Silas, kaip Romos piliečiai būtų dėl bausmės įvykdymo pareiškę protestą. Mes žinome tiek, kad Romos miestų žemesnieji valdininkai kurie turėdavo liktorių, dažnai romėnų piliečių teisių visai nepaisydavo ir su jomis nesiskaitydavo. Tačiau vis dėlto jie galėjo bent pamėginti savo teises atstatyti! Į šį klausimą duoti patenkinamą, atsakymą nėra lengva. Rasi, būtę galima ir taip galvoti, kad tokio sąmyšio metu tai būtų buvęs bergždžias darbas. Iš Apg. 16,'37 aiškėja, kad jiems žodis apsiginti ar pasiteisinti nebuvo suteiktas. O gal Povilas su Šilu buvo sisai bejausmiai, kuriems nieko nereiškė nei garbė, nei jų vardo plėšimas, taip sakant, nereaguoją J žmogaus vertingumo „aristokratiškus" jausmus? Ta

čiau, iš kitos pusės, ar taip būtų galima tvirtinti apie vyra, kuris iš išdidumo atsisakė primti išmaldą, manydamas, jog tatai žemina .žmogaus garbė ir jo didybę? Čia atrodo, visoks mūsų matas sugniūžta, jei mes į reikalą nenorėsime pažiūrėti iš esmės pro antgamtinę prizmę. Povilas imdavo ginti savo pilietines teises tiktai tada, jeigu tatai jam rodydavosi esant reikalinga .Evangelijai skelbti. Todėl ir čia, reikia manyti, kad jam pasirodė būsiant reikalinga tikėjimo skelbėjams sudėti šią kruviną auką, nes tokiu nežmonišku elgesiu, kur nebuvo pravesta tardymo, pagal Lex Valeria buvo padarytas sunkus nusikaltimas. Taigi, dabar Povilas turėjo savo rankose minimąsias įstaigas, kurios turės atsižvelgti i Jo pasekėjus. Todėl jau rytojaus dieną vyresnybė pradėjo baimintis.Tai buvo žiaurus ir kietas pasaulis, kuriame teko apaštalui gyventi, kaip jis kad vėliau ir pats pastebėjo savo laiške romėnams, skųsdamasis neturėjimu širdies ir meilės, tokiais būdingais pagonybės ženklais. Senasis pasaulis ėjo į pražūtį tikrai dėl meilės stokos. Sį pasaulį buvo galima nugalėti tiktai pačia didžiausia meile, reikalaujančia kančios. Povilas nebuvo iš tų, kurie kęsti gali tiktai žodžiais, o kančią išvydę išsigąsta, kaip paprastai kad daro vidurkiniai žmogiūkščiai, kurie tokiais atvejais stengiasi į savo-likimo vežimą pasikinkyti visą šešetą arklių ir nuo Viešpaties valios ištrūkti, pasukdami visai kita kryptimi. Ir šitokiame reikale Povilas buvo didelis realistas. Jis jau buvo pratęs parodyti taip pat nepaprastąi didelį savo kūno tvirtumą: „Visokio skausmo man teko iškęsti net perdaug, kalėjimo bausmių net per gausiai, aš buvau net su kaupu mušamas, dažnai turėdavau žiūrėti mirčiai į akis, tris kartus buvau išplaktas rykštėmis" (2 Kor. 11, 23).Jis J savo gyvenimą žiūrėjo kaip į varžybas olimpiadoje, stadione, ir nesibijodavo jokio vargo, jokio skausmo, kad tiktai turėtų kietesnę ir geriau užgrūdintą valią, įgalinančią gauti pergalės vainiką: „Juk kas čia tokio, kad išviršaus žmogus prispaudžiamas, užtat kasdien jis vis atsinaujina viduje." (2 Kor. 4 16). O to, kuris tokiomis akimis į viską žvelgia, negali nugalėti net visas pasaulis.Agoroje, žemutinėje Pilypų miesto dalyje, dar ir dabar galima 'matyti riogsant išlikusias keturių stulpų liekanas, kadaise buvusių nebyliais liudininkais apaštalo kančios. Timotiejus ir Lukas, paprasti misijų pagalbininkai, kaip neatsakingi, egzekucijos buvo nepaliesti; jų greičiausiai tuo metu iš viso Pilypuose nebuvo, ir jie apie visą tą reikalą sužinojo tik vėliau. Tačiau vienu išplakimu kentėjimai dar nesibaigė. Povilas ir Silas buvo įmesti i tamsią ir dvokiančią vienutę kalėjime, aukštutiname miesto pilies kalne, kurio celės buvo iš dalies įkastos į kalną, o iš lauko uždarytos medinėmis durimis ir užsklęstos medinėmis stūmomis. Kojos buvo tvirtai įveržtos į medžio bloką, riešai ir kaklas apkalti geležiniais žiedais, tam tikra grandimi sujungtais su įmūrytu i mūrą kabliu. Todėl jie turėjo sėdėti tiesiai. Nuo tokio sėdėjimo skaudėjo pečius, atviros žaizdos ir suveržtos vietos degte degė ir dūrė, kaip įkaitintos adatos. Įš gretimų celių buvo girdėti visokie plūdimai, keismai dejavimai ir aimanos. Bet 

kas čia? Ką tai turėtų reikšti? Kai sargybiniai, pasakę sutartą slaptažo dį, pakeitė trečiąją, nakties sargybą, netikėtai pasigirdo tyli giesmė irgar- bininmas, kokio Pilypų kalėjimas dar niekad nebuvo girdėjęs: išsyk ji kilo iš lėto lyg tyli aimana, paskum vis ėmė ryškėti ir šviesėti, kol galiausiai suskambo taip galingai, jog net mūrai pradėjo drebėti. Keikę bendros kančios draugai vienas po kito nutilo. Jie tylėdami ir stebėdamies klausėsi: si:Kai Viešpats baigė mūsų nelaimę, Mes buvome panašūs į tuos, kurie sapnuoja,Bet pagonys šaukė:Kiek daug jų Viešpats jiems padarė (Ps. 125).Kritika šią sceną laiko negalima ir. neįtikima. Tačiau toji apaštalų vidurnakčio giesmė atsiskleidžia su visu savo pilnumu ir grožiu tada, kai mes į ją žvelgiame ankstyvosios krikščionybės akimis. Pagal bendrą antrojo šimtmečio bažnytinę tvarką, kuri žinovų tvirtinimu siekė apaštalų laikus, buvo įšįgalėjęs krikščioniškas paprotys tikintiesiems pačiu vidurnakčio metu keltis ir eiti melstis. „Atėjus vidurnakčiui, atsikelk, nusiplauk rankas ir melskis! Jei tavo žmona pagonė, tai išeik į kitą kambarį ir ten melskis! Tokios maldos prasmė yra nepaprastai gili: „Ir tai mums paliko mūsų protėviai, nes šiuo metu visokie tvariniai vienai akimirkai susitelkia, norėdami tuo būdu pagarbinti savo Kūrėją: žvaigždynai ir medžiai upės ir angelai, ir teisiųjų sielos. Tai gražiai reikšmei apibūdinti gal geriausiai tinka žodis iš „Saliamono išminties" (18, 14): „Kai visata paskendo vidurnakčio tyloj ir diena sustodavo įsibėgėjusi, tavo visagalis žodis nužengė nuo karališko sosto!" Taip ir Kristaus atėjimo buvo laukiama apie vidurnaktį — štai kur toji pagrindinė viso reikalo mintis, kuri mūsų belaisviams buvo kur kas artimesnė. Taip krikščionybė sukūrė naują religinį pasaulio jausmą ir laiko sąvoką, eoną, kurią senieji vaizdavo kaip 'gy-s vačių apjuostą liūtagalvę likimo deivę, padarė įmanomą, suprantamą, žmonišką. Tai buvo kažkas naujo, neįprasto, nesuprantamo-girdėti suimtuosius, užuot staugus ir keikus, šventas giesmes giedant. Koks tad turi būti Dievas, kuris duoda jiems jėgos tiek i/ stiprybės? \Mątyti, tatai turi būti naujojo Dievo skelbėjai ir tarnai. Tai buvo nauja melodija, kokios pasaulis dar nebuvo girdėjęs. Ir tą melodiją į pasaulį atnešė krikščionybė: Tai šventojo iš Asyžiaus giesmė apie „Tikrąjį džiaugsmą." . Tikra saulės giesmė: „Būk pasveikintas ir pašlovintas, Viešpatie, — dėl mūsų brolio, kūninės mirtięs!" Povilas ir Silas savo reikalą puikiai žinojo. Viešpats, kurs išvedė Petrą iš kalėjimo, nepaliks vienų nė jų. Ir kaip tą naktį Marijos, Morkaus motinos, namuose tikintieji susirinko melstis, taip dabar ištikimieji Pilypų krikščionys Lidijos namuose susispietė melsdamiesi aplink Timotiejų ir Luką. Ir Viešpats, kurio žingsnius skelbia angelai, audros ir ugnis, savo valios pranašu pasirinko žemės drebėjimą. Tačiau kritikai nepatiko ir šis „stebuklas": ką tik paskelbtas pranešimas žmogaus, paties viską mačiusio savo akimis, netikėtai aptemdomas troškimo visur matyti tik stebuklus ir nelauktą malonės veikimą. Tačiau Viduržemio jūros erdvėje, Egėjaus salose ir Makedonijoj?
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žemės drbėjimas nėra jau toks retas 
svečias. O į jo sutapimą su apaštalų 
malda mes galime žiūrėti kaip j iš
klausytą maldą, į Apvaizdos ženklą. 
Visa kita vyko paprasčiausiai ir na
tūraliausiai savaime toliau. Puikus 
turkų kalėjimų žinovas tuo reikalu 
taip rašo: „kam teko nors kartą savo 
akimis išvysti turkų kalėjimą, tas 
niekad nesistebės, kad gali atšokti 
durys. Kai kurios durys buvo už
sklęstos tiktai paprasčiausiomis sklen- 
dėmis, ir kai drebėjimas išilgai sklido 
žeme, durų stulpai išvirto ,ir durys 
atšoko. Grandinės ir visokie varžtai 
atšoko nuo mūrų, kurie taip buvo 
sukrėsti, jog tarp akmenų prasivėrė 
skylės ir plyšiai. Balkanuose šios rū
šies reikale per du tūkstančius metų 
iš esmės veik nieko nepakito.

b. d.

Misija atomines bombos ugny.
„Miinchener Kirchenzeitung“ 
paskelbė vienuolės misionorės 
Marijos Xaverius iš Hiroshimos 
laiškų, kuriame ia aprašo, kaip 
jai ir kitiems misijos nariams 
teko išgyventi atominės bom
bos sprogimą.

1945 metų rugpiūčio 6 — ji. Bai
giantis mišioms, būtent 7.15 vai., vėl 
oro pavojus. Viršum mūs? galvų 9.000 
metrų aukštyje praskrido vienas vie
nintelis lėktuvas. Po dešimt minučių 
radijo pranešė, kad pavojus jau praė
jęs. Iš tikro taip betgi nebuvo — la
kūnas buvo išmetęs 1 svaro atominę 
bombą, kuri tol kabėjo ore, kol ją 
Įšildė ir privertė sprogti saulės spin
duliai.

Rugpiūčio mėnesį po mišių mes 
paprastai eidavome į sodą atlikti sa
vo mąstymų. 8 vai. 5 min. susyk dan
gus pažaliavo. lyg fotografuojant su 
magnezija, bet sprogimo trenksmas 
buvo ne per didžiausias, nes bomba 
sprogo, palyginti, gana aukštai ore. 
Paskum iš sprogimo centro pasipylė 
j visas puses ugnies spinduliai, kurie 
viską aplinkui 35 km spinduliu žudė 
ir naikino. Nuo oro spaudimo po orą 
lakstė stogai, durys, langai. Man į 
petį atsimušė kielikas, išneštas 
iš zakristijos ir 10 letrų nusviestas į 
šalį. Dangus kokioms penkioms mi
nutėms visiškai aptemo, namai aplin
kui ėmė griūti vienas po kito, viską 
užliejo neįsivaizduojama karščio ban
ga. Medis, po kuriuo aš buvau ką tik 
stovėjusi, bematant visas suanglėjo. 
Mums, Dievo saugojamiems, kažkaip 
pasisekė spėti lig laiku nubėgti į na
mą — ir tai buvo mūsų išgelbėjimas. 
Jei būtume buvę ten ankščiau, bū
tume buvę užversti griūvančių mūro 
sienų. Jei būtume ilgiau pasilikę lauke 
— būtume neišvengiamai žuvę nuo 
viską naikinančių spindulių. Jie išli- 
kusiems gyviems žmonėms buvo pa
darę neapsokomų žaizdų. Po kelių 
minučių vėl susiradę, visi nepapras
tai stebėjomės, kaip dar iš viso liko
me gyvi. Tėvą Hopą, kuris buvo lai
kęs mišias ir kalbėjosi su motina An
tonija, pagavęs oro spaudimas, lyg 

^šiaudų kūlį, sviedė laukan. Jam iš- 
*mušė akį ir apdegino ranką. Mums 
beliko tik dvidešimt minučių laiko, kol 
spėjome į zakristijono lagaminėlį su
sidėti pačius reikalingiausius daiktus, 

■ patekusius tuo metu po ranka, — tru
putį baltinių, šį tą iš drabužių ir vieną 
kitą knygą. Aš šokinėjau per sijas, 
šukes ir mūruose prasiveržusias pra
rajas visai apie save negalvodama ir 
nieko nebijodama — kai reikia, pa
prastai Dievas atsiunčia savo ma
lonę.

Tuo tarpu gaisro sukelta ugnis vis 
artėjo ir artėjo. Baisybė sužeistųjų, 
Apdegusių, žuvusių — vargą ir siau

bą tiesiog neįmanoma aprašyti! Mums 
į gaivą mušė viena mintis — ko grei
čiausiai iš miesto, įuo toliau nuo tos 
pragariškos ugnies! lą dieną suskai
čiavo tik apie 200.000 žuvusių! Iš liku
sių gyvų 6.000 buvo sužeisti. Mes kuo 
galėaamos siengėmės visiems pa- 
oėii, aprišti sužeistuosius ir suteikti 
kitą būtinąją pagalbą, bei visko trū
ko. Galiausiai nuvykome į NagucKą, 
jėzuitų rezidenciją, tačiau ir ten buvo 
išdaužyti visi-langai ir išnešiotos vi
sos durys. Daugumas tėvų buvo leng
vai sužeiti, trys, dirbę parapijoje, pus
gyviai, bet juos išgabenti toliau te
buvo įmanoma tiktai naktį. Beveik 
visi, kurie buvo spindulių apdeginti, 
mirė kentėdami pragariškas kančias. 
Mes, seserys, plušėjome dieną ir nak
tį, o tėvas rektorius, kuris, prieš įsto
damas į jėzuitus, buvo gydytojas, per- 
rišinėjo sužeistųjų žžizoas. Tat stab
meldžiams padarė didelį ispūdį. Nuo 
to laiko daug jų apsikrikštijo, dabar 
konvertitų skaičius nė kiek nemažėja. 
Rugpiūčio 15 d. išgirdome gerą nau
jieną — apie taiką.

Viršum buvusiųjų misijos namų į 
viršų stiepiasi naujas barakas — ir 
ant senųjų griuvėsių vėl pražys nau
jas apaštalinės veiklos žiedas.

Kard. Griffinas apie tarptautine 
padėti

Kardinolas Griffinas, Westminsterio 
arkivyskupas, per vieną iš pastarųjų 
savo aficialių pasisakymų pažymėjo, 
kad šiuo metu tarptautinė padėtis 
yra daug pavojingesnė negu prieš 
žinomuosius pasitarimus Mūnchene.

Gal nėra jau visai be reikšmės, 
kaip pastebėjo kardinolas, kad šv. 
Sostas ir Anglija būtų puolamos klai
dingos propagandos per spaudą, vie
no krašto, kuris didingai kovojo per 
šį karą ir i kurį mes demame viltis 
dėl taikos išlaikymo. Kat. Bažnyčia 
ir britų tauta yra. pasiryžusios' ginti 
individo lasvę. Jos abi yra pasiry
žusios ginti žmogiškąją didybę, jos 
nori, kad pasaulinė politika būtų 
grindžiama teisingumu, tiesos ir kitų 
meile. Tačiau mes negalime sėdėti 
nuleidę rankas ir nieko neveikti, ma
tydami, kaip taiki šalis už tą taikos 

.meilę yra puolama svetimų pajėgų, 
ateinančių iš užsienio.

Tačiau mums sąžinė neleidžia ty
lėti, kai gauname pranešimus iš vi
sos eilės kraštų, kovojusių mūsų pu
sėje, dabar sukaustytų lyg grandinė
mis ir valdomų vienos svetimos val
stybės. Ir mes visais galimais būdais 
reikalaujame, kad šitie nelaimingi 
kraštai nenustotų laisvės-Ir neprik
lausomybės, už kuriuos jie yra ko
voję ir už kuriuos jų karžygiai yra 
paaukoję savo gyvybę, bet ja galėtų 
ir toliau džiaugtis. Mes reikalaujame, 
kadangi tatai sudaro taikos interesą, 
kad tie nuolatiniai puolimai,, nu
kreipti prieš įvairias vyriausybes, li
autųsi sėję nesantaiką tarp įvairių, 
taiką mylinčių tautų. Aš esu tikras, 
kad visi mūsų krašto gyventojai, tiek 
vyrai, tiek moterys, tiek vaikai, nori, 
kad taika ir saugumas įsiviešpatautų 
visame pasaulyje. Aš esu tikras, kad 
mes visi norime, jog laisvė ir nepri
klausomybė būtų vėl atstatytos Ry
tų Europos kraštuose. Tuo būdu no
risi pasakyti, kad tiems kraštams 
būtų sudarytas galimumas ir surasta 
būdų įvykdyti laisvus, be jokio spau
dimo iš svetur rinkimus, kad slap
toji policija būtų panaikinta ir kad 
būtų pašalinta geležinė uždanga, kuri 
kkiria Rytų Europą nuo Vakarų,

Paskum kardinolas prisiminė apie 
savo susitikimą Romoje buvimo metu 
su gen. Andersu, lenkų dalinių Ita
lijoje vadu.

Jis ir jo lenkų armija, kaip pažy
mėjo kardinolas, kartu kovojo petis 
į petį su mūsų vyrais; jie kovojo 
ryžtingai ir narsiai ne tiktai už savo 
žalį, bet ir už mūsų krašto laisvę.

Aš esu tikras,-kad mūsų tauta ne
liks už tai garbingai neatsidėkojusi. 
Mes visi trokštame, kad visos tautos 
galėtų džiaugtis religine laisve. Ta- 
čiau mes turime iš tikrų šaltinių ži
nių, kad didelėj Europos daly be 
jokios atodairos persekiojami tiek 
vyskupai, tiek kunigai ir katalikai 
pasaulininkai. Mums teko kalbėtis su 
daugybe tų, kurie nuo tų persekio
jimų pabėgo. Aš žinau, kad mes ga
lime pasitikėti geros valios žmonė
mis, jog jie padarys visa, kad tiems 
baisiems persekiojimams būtų pada
rytas galas.

Aš niekad nenustoju vilties, kad 
teisė visuomet nugalės neteisybę, 
gėris — bogį; aš pasitikiu savo tau
tos tiesumu. Tačiau taip pat manau, 
kad pašaliijimas iš pasaulio nesan
taikos ir visokių ginču nepriklauso 
tiktai nuo vienos D. Britanijos. Vi- 

• sos tautos turi eiti išvien, kad galėtų 
laiduoti taiką ir užtikrinti pasauliui 
saugumą. Šitame dideliame darbe 
mums į pagalbą turi ateiti visi geros 
valios žmonės. Tačiau vienų norų 
neužtenka: reikia, kad mes visi veik
tume drauge, bet taip pat kiekvienas 
skyrium atlikdamas jam skirtąją pa
reiga,

Velykų papročiai Bavarijoje.
Bažnyčia jau iš seno mėgo įvairias 

tikėjimo paslaptis pavaizduoti tam ti
kru išoriniu būdu. Buvo laikų, kada 
Verbų sekmadienį jokios staigmenos 
nesudarydavo pasirodymas gatvėse 
jojančio asilu Išganytojo, kuriam po 
kojų tikintieji mesdavo žalumynus ar
ba palmių šakas. Tokie papročiai nė
ra visiškai išnykę dar šiandien Bava
rijoje. Panašios rūšies procesijos te
bėra praktikuojamos Metheno apylin
kėse, kur yra garsus benediktinų vie-

TRUMPOS ŽINIOS

Šv. Tėvas apie šeimas.
Sv. Tėvas Pijus XII. priėmė audi- 

jencijoje Italijos Katalikų Akcijos 
atstovus. Ta proga savo pasakytoje 
kalboje jis iškėlė šeimos ir tėvų 
namų didelę auklėjančią reikšmę.

Pabaltijo Universitetas
Amerikiečių Okupacinės Valdžios 

organas „Die neue Zeitung“ iš Ham
burgo praneša, kad paremiant Britų 
karinei Valdžiai ir UNRRA'i čia yra 
atidaromas Pabaltijo Universitetas, 
kuriame bus dėstoma lietuviškai, lat
viškai ir estiškai. Iki šiol yra jsi- 
matrikuliavę 2700 studentų. Paskai
tas skaitys 125 Pabaltijo profesoriai 
ir asistentai. ,
Kryžiaus karas prieš nepadorumus 

mene
„Anglijos Lygos Meno Apsaugai* 

valdyba susirinko slapto posėdžio, 
kad išdirbtų planą, kaip apsaugoti 
pasaulį nuo nedorovės, kuri yra Pab
lo Picassos kūriniuose. 

nuolynas, Vinzeryje ir spalvingajame 
Kosslarne, kur dar ir šiandien derliaus 
šventė švenčiama pagal rokoko stik
lių. Verbų sekmadieniui skirtą asilą 
galite rasti turtingoje įvairiais meno 
šedevrais Erlacho bažnyčioje prie 
Juno, tik jis veltui laukia, kada vėl 
galės pasirodyti prieš tikinčiųjų mi
nią iškilmingai žygiuodamas gat
vėmis.

Jį ištiko panašus likimas, kaip ir jo 
bendrininką Visų šventųjų koplyčioje 
Landshųte — jis anksčiau buvojo ka
tedroje ir kas met iškilmingai Verbų 
sekmadienį pasirodydavo mieste. Tos 
iškilmės 18 amžiaus gale įgavo visai 
pasaulinį pobūdį ir imtos piktam 
naudoti. Todėl atitinkamos įstaigos 
su laiku visai jas uždraudė, nors mi
nimasis paprotys buvo tiesiog augte 
suaugęs su liaudžia ir ypač vaikams 
suteikdavo daug džiaugsmo.

Verbų sekmadienį asilas, puikus 
medžio drožinys iš 1500 metų, turė
davo palikti šv. Martyno katedrą. 
Minislranfai tempdavo asilą gatvėmią, 
giedodami Pueri Hebraeorum. Zakri
stijonas su kitais bažnyčios tarnais 
sudarydavo Išganytojo ir asilo gar
bės palydą. Iš visų namų prie jų sku
bėdavo motinos su mažais vaikais, 
norėdamos nors trumpam laikui pa
sodinti mažutėlius asilui ant nugaros. 
Tie tvirtai įsikibdavo į Išganytoją, ku
ris švelniai J juos žvelgdavo.

Suaugė landshutiečiai Išganytoją ir 
asilą papuošdavo gėlėmis, kepėjai ir 
jų žmonos apipindavo riestainių vir
tinėmis ir iš kiaušinių sudarytais vai
nikais. Galiausiai vaikų ir dovanų tiek 
prisirinkdavo, jog Išganytojo visai ne
būdavo už jų matyti. Pročesininkai 
sustodavo prie kiekvienos smukles, 
alinės ar svetainės, kurių šeimininkai 
laukdavo jau su dovanomis ir juoS 
puikiai pavaišindavo. . Negirti būdavo 
tiktai „Išganytojas ir asilas".

Tatai pastebėjusios, atitinkamo^ 
įstaigos visiškai uždraudė minimosios 
rūšies iškilmes, o asilą pastatė vi
siems laikams į bažnyčią. Veltui 
prašė zakristijonas vėl leisti jomis 
žmonėms pasidžiaugti, žadėdamas 
pasitaisyti ir visaip girdamas asilo 
gražumą, — nieks nepadėjo: jis am
žinai liko kaip senų gražių papročių 
atminimas stūksoti iškilmingoj kate
dros tyloj.

Kardinolas Griffinas — prieš kietas 
taikos sąlygas

Westminsterio Arkivyskupas Kar
dinolas Griffinas savo Velykų pa
moksle pasisakė dėl bėsiartinačios 
Taikos konferencijos. Jis pabrėžė, 
kad delegacijos pastangos be Dievo 
pagalbos bus tuščios. Kietos taikos 
sąlygos visiškai neveda nei prie 
krašto atstatymo, nei prie pasaulinės 
taikos suorganizavimo. Reikia gerb
ti kiekviėno krašto laisvę. Kiekviena 
tauta turi turėti teisę gyventi savo 
nuosavą gyvenimą ir kelti savo ūki
nę pažangą.

Pranūzijoje panaikinami ištvirkavimo 
namai

Prancūzų Konstitucinis Susirinki
mas vienu balsu priėmė įstatymą, 
kuriuo Prancūzijoje yra uždraudžia
ma prostitucija ir mrgaičių prekyba. 
Įstatymo projektą paruošė šeimai, 
tautai ir viešąja! sveikatai globoti 
įstaiga. Įstatymas reikalauja, kad iš
tvirkavimo vietos būtų uždarytos
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visur per 6 mėnesius, o miestai, kurie 
turi mažiau kaip 5000 gyventojų tu
ri šiuos namus likviduoti per mėnesį 
laiko. Kavinėms barams ir viešbu
čiams pramatytos, didelės bausmės, 
jeigu jie leistų savo patalpose vers
tis nešvariais darbais. Bus įsteigtos 
specialios prieglaudos, kuriose mer
gaitės bus perauklėjamos ir joms pa
lengvinama grįžti į normalų socialinį 
gyvenimą.

Prancūzų prieauglio sumažėjimas ir 
išviėtinti asmenys.

Laikraštis „Temoignage Chretien”, 
svarstydamas Prancūzų tautos prie
auglio sumažėjimą, mano, kad ne
bus galima jo greitu laikų vėl pa
kelti natūraliu būdu dėl to Prancūzi
jai reikia leisti imigruoti žmonių iš 
svetur. Ješkant imigracijai tinkamų, 
žmonių laikraštis siųlo valdžiai at
kreipti dėmesį į šimtus tūkstančių 
išvietintų asmenų, kurie dabar yra 
Vokietijoje ir nenori grįžti į savo 
kraštus. Daugelis iš jų savo akis 
kreipia Prancūzijos linkui, čia tikė
damiesi sau rasti tėvynę. Laikraštis 
siųlo ištirti tuos asmenis, jų suge
bėjimus bei jų sveikatą ir tokiu bū
du laimėti Prancūzijai naujų žmonių.

— Pirmą karią Japonijos istorijoje 
buvo per Tokio radiją transliuojamos 
iš Otakos krikščionių mišios. Jas at
laikė Otakos vyskupas Taguchis. Jų 
klausėsi 1800 amerikiečių karių.

— Japanų imperatorius priėmė 
apaštalinį delegatą Japonijai arkiv. 
Marella ir padėkojo per jį šv. Tėvui 
už atsiųstą paramą ir kat. Bažnyčios 
parodytą rūpestingumą vykdant ja
ponų tautos atstatymo darbą. Ta pro
ga imperatorius ypač pareiškė savo 
dėkfhgumą-už pagalbą, suteiktą japo
nams internuotųjų stovyklose Ameri
koje, Brazilijoje ir Australijoje ir per 
arkv. Marella kvietė visus katalikus 
ko aktyviausiai prisidėti prie dvasinio 
ir fizinio japonų tautos rehabilitacijos 
darbo. —

„Stebuklų rūmai".
Prancūzų spauda vis labiau prade

da domėtis be tėvynės likusių žmo
nių būkle. Tėvas Chaillet S. J.- lai
kraštyje „Temoignage Chretien” 
plačiai apie tai rašo savo per du 
numerius ėjusiame straipsnyje. Tie 
žmones, sako jis, .be paso, be maisto 
kortelės, be reguliaraus darbo gali
mybės, savo pastangomis visur su
sikūrė mažus „stebuklų rūmus”, kur 
jie gyvena, kaip gali. Jie yra nekar
tą apšaukiami karo nusikaltėliais ir 
reikalaujama jų išdąvimo. Savo 
kraštus jie apleido ne kaip žmonės 
neramios sąžinės bet kaip žmonės, 
kurie protestuoja prieš neteisėtą sa
vo kraštų valdymą ir gina savo gar
bę bei laisvę. Jie nenori tokio liki
mo, koks ištiko Pabaltiečius, kuriuos 
Švedai išdavė Rusams ir kurie sau
sio 25 d. iš Trelleburgo uosto Rusų 
laivu „Beloostrov”. buvo išvežti. - Au
torius savo straipsnį baigia reikalau
damas šiems žmonėms suteikti Pran
cūzijoje prieglaudą. Reikia supra
stinti dokumentų išdavimo formalu
mus, reikia jiems garantuoti, tas pa
čias darbo ir atlyginimo teises kaip 
ir prancūzams, reikia sudaryti gali
mybę jiems prisiderinti prie Pran
cūzų ūkio ir po kurio laiko leisti 
norintiems priimti Prancūzų piliety
bę. Prancūzija tokiu savo žestu paro
dytų, kad ji yra ištikimą savo hu
maniškoms tradicijoms.

„Jus asyli.”

Naujosios Prancūzų konstitucijos 6 
paragrafas garantuoją visiems perse
kiojamiems už žmogaus laisves ir 
teises Prancūzijos žemėje asylio 
teisę. Tai reiškia, kad persekiojama
sis nebus išduotas savo priešams.

Asylio teisė savo kilmę veda iš 
Bažnyčios. Yra sena Bažnyčios teisė, 
kad nusikaltėlis, ątbėgęs į bažnyčią 
nfegali būtį iš jos prievarta išveda
mas. Tokį žmogų Bažnyčia ima savo 
globon Šios teisės ir pareigos Bažny
čia ir šiandien nėra atsisakiusi. 1179 
Kanonas Bažnyčios Teisių Knygoje ir 
šiandien tą teisę nusikaltusiam žmo
gui pripažįsta. Jis iš bažnyčios gali 
būti paimtas tik vyskupui ar bent 
klebonui sutikus. Šiuo nuostatu Baž-' 
nyčia rodo įpatingą meilę ir rūpestį 
nusikaltusiam žmogui. Kitas klausi
mas, kiek ta teisė yra kur nors civi
linės valdžios respektuojama.

— Uždrausta įvažiuoti į rusų užim
tą šiaurinę Korėjos dalį tiek amerikie
čių žurnalistams, tiek katalikų kuni
gams. Tuo būdu vyskupai ir misijų va
dovybės atskirtos nuo misijų stočių 
ir parapijų.

— Generalissimus Ciangkaišekas 
neseniai paskelbė į Kinijos kat. vys
kupus atsišaukimą, kuriame, be kita 
ko, sako: „Aš per daug myliu savo 
kraštą, jog galėčiau pritarti tam keliui, 
kuriuo eina kitos tautos, apgautos 
pražūtingo materialinių gėrybių troš
kimo. Be dvasinio atsinaujinimo vien 
tiktai medžiaginis atstatymo darbas 
būtų greičiau žalingas negu naudin
gas. Tada Kiniją virstų besieliu kūnu.”

— Kaip skelbia Vatikano sekreto
riatas, dabar Vatikane veikia 41 di
plomatinė atstovybė, iš jų 14 amba
sadų, 25. pasiuntinybės, du specialūs 
pasiuntiniai ambasadoriaus titulu (bū
tent JAV ir Japonijos pasiuntiniai] ir 
Airijos atstovas ministerio laipsniu.

— Konsistorijos proga, Italų Kat. 
Veikimo pirmininko iniciatyva, Vati
kane buvo sukviestas įvairių kraštų 
Kat. Veikimo atstovų suvažiavimas. 
Ir čia pasirodė ypatingas Kat. Bažny
čios universalumas.

— 1342 amerikiečių karo kapelio
nai už pasižymėjimą karo metu apdo
vanoti ordinais. Vienas jėzuitų tėvas 
laivyno kapelionas gavo patį aukš
čiausią ordiną — auksinį kongreso 
medalį.

■ Westminsterio vysk. Matthew 
britų radijo BBC (British Broadcasting 
Corporation) pakviestas oficialiu ka
talikų atstovu radijo reikalams.

— Anglų karalius su karaliene 
priėmė oficialioj audiencijoj, kurioj 
dalyvavo ir visa eilė princesių, 'West
minsterio kardinolą Griffiną, taip pat 
Toronto ir Sidnėjaus kardinolus, kurie 
jam ta proga perdavė popiežiaus 
laišką.

— Į kunigų seminariją Osterlejuje, 
Anglijoje, įstojo 126 anglų karo daly
viai, pradedant paprasčiausių eilinių, 
baigiant majorų, kovoje įvairiausiuose 
frontuose. Per šiuos šešerius karo 
metus jie įsitikino, kaip skelbia anglų 
spauda, - kad tiktai gyvas tikėjimas 
gali žmonijai atnešti išganymą ir iš
vaduoti ją iš įvairių blogybių.

Mirė -kunigas Kriščiukaitis
Sm. vasario m. 9 d. Romoje mirė 

kun. Jonas Kriščiukaitis M. I. C., ei
damas 80 metus; velionis buvo Ar
kivyskupo Matulevičiaus sekretorius 

Vilniuje, Marijonų provincijolas Lie
tuvoje, prieš karą vice-generalvika- 
ras Romoje. Paskutiniu laiku velio
nis buvo Generalinės Kurijos Archy
vo vedėju bei jo tvarkytoju. Palai
dotas vasario 12 d. Campo Vęrano, 
Marijona kapuose, Romoje.

— Tėvų Marijonų namų Romoje 
via Corsica 1, vyresniuoju dabar yra 
Tėvas Grišans, latvis. Tėvas vyres
nysis moka lietuvišsai.

— Kun. J. Sakevičius M. I. C. da
bar gyvenąs Romoje, yra kviečiamas 
pastoraciniam darbui į Londoną. Jam 
viza yra jau pažadėta.

— Mūnchene gyveną bažnytinės 
muzikos vadovai ir vargonininkai bu
vo susirinkę Fūrstenriede į specialų 
susirinkimą, kurio darbotvarkę su - 
darė trys svarbiausios temos: „Li
turgija ir tikėjimas," „Liturgija kaip 
forma" ir „Liturgija ir siela". Tai bu
vo tikra religinė bažnytinių muzikų 
atsinaujinimo diena.

— Šv. Tėvas, atsižvelgdamas į tai, 
kad nepaprastai daug žmonių ištre
miama iš savo tėvynės, ar jos yra 
netekę dėl kurių kitų priežasčių, krei
pėsi į atitinkamas Amerikos įstaigas 
prašydamas atšaukti, ar bent gerokai 
palengvinti įvažiavimo suvaržymus.

— Popiežius Pijus XII kreipėsi per 
radiją ispanų kalba j eucharistinio 
kongreso dalyvius, susirinkusius Bar- 
celonoje. Ten jų iš viso buvo apie 
80.000. Popiežiaus kreipimasis kon
greso dalyviams buvo transliuotas 
per specialius garsintuvus.

— Iš Vatikano sluoksnių pranešama, 
kad Motiną Francis Cabrini paskelbti 
šventąja (J. A. Valstybės) numatoma 
birželio pabaigoje ar liepos pradžioje.

— Valstybės sekretorius Montini 
šiomis dienomis įteikė Šv. Tėvui pir
mąją 1946 m. popiežiaus metraščio, 
kopiją. Iš jos matyti, kad su Šv. sostu 
diplomatinius santykius palaiko 42 
valstybės. Tarp jų yra Vokietija ir 
Japonija, nors jos šiuo metu savo 
atstovų Romoje neturi. Šv. Sostas pri
pažįsta ir Lietuvos atstovą. Kaip iš 
metraščio toliau matyti, daug die
cezijų geografiškai dar nepaskirstytos, 
nes dar nėra nustatytų naujų valsty
bių sienų.

— Libanono valstybė paprašė Šv. 
Sostą pripažinti jos respubliką ir už- 
megsti su ja normalius diplomatinius 
santykius. Tai pirmoji valstybė iš 
arabų krapštų, paprašiusi iš Šv. Sosto 
diplomatinių santykių ir tokį sutikimą 
jau gavusi.

— Italijos žydų bendruomenių at
stovų suvažiavimas nutar* pareikšti 
Šv. Tėvui ir katalikų kunigams di
džiausią savo padėka už parodymą 
žydų persekiojimo metu jiems žmogiš
kumo bei pagelbos. 2ydų suvažiavi
mas tikina, to niekados neužmiršiąs.

— Romoj išėjo iš spaudos išsamus 
veikalas apie šv. Pranciškų Ksaverą, 
parašytas dviejų jėzuitų tėvų. Jis tu
ri du tomus ir pavadintas antruoju 
titulu „Monumentą Missionum". Tre
čiasis tomas dar tebėšpausdinamas. 
Jame aprašoma misijų darbai Florido
je (Š. Amerikoje). Tuo būdu norima 
duoti modernią jėzuitų vestų misijos 
darbų apžvalgą.

— Šiuo metu J. A Valstybėse eina 
367 katalikų laikraščiai ir žurnalai. 

kurių tiražas siekia daugiau kaip 
vienuolikė milijonų egzempliorių. Ten 
beveik kiekviena draugija turi po 
laikraštį.

— Vatikano mozaikos mokykla vėl 
gali pradėti savo darbą, nes jau pa
šalinti karo metu padaryti sužalo
jimai. Išsyk ji buvo įkurta tiktai spe
cialiai šv. Petro bakilikos reikalams, 
bet vėliau jos apimtis buvo praplėsta. 
Iš pradžių joje buvo tiktai dailinin
kai venecijiečiai. Dabar ji pati iš
silaiko. .

-— Prezidentas Trumanas davė Ame
rikos katalikų labdaringoms draugi
joms leidimą pasiųsti kas mėnesį 
įvairioms katalikų labdaringoms drau
gijoms Vokietijoje po 2.000 tonų 
maisto ir drabužių. Tai būsianti tiktai 
pati pradžia didelės katalikų organi
zuojamos Amerikoje pagelbos akcijos. 
Amerikos katalikai projektuoja į Vo
kietiją pasiųsti pagelbos reikalingiems 
iš viso apie milijoną tonų maisto pro
duktų.

— Prieš karą Romoje įsisteigusi są
junga „Unitas", kuriai vadovauja Gre- 
goriano universiteto rektorius, pakeitė 
savo įstatus. Dabar „Unitas" nori apim
ti visas tautas, jungdama jas į dvasinį 
bendravimą ir. puoselėdama krikš
čionišką kultūrą. „Unitas" priima ka
talikus tikrais nariais, o nekatalikus 
bičiuliais į savo organizaciją. Organi
zacijos tikslas yra susipratimo kėli
mas, tarp katalikų ir visų kitų krikš
čioniškų konfesijų žmonių.

— 1947 metais Sao Paulo mieste 
(Brazilijoje) numatoma atidaryti ka
talikų universitetą.

— Pax Romanos pirmininkas išvykų 
į Limą (Peru), norėdamas tuo būdu 
pats pakviesti Lotynų Amerikos stu
dentus į šaukiamą kitais metais Pax 
Romanos tarptautinį kongresą.

— Čikagos arkivyskupas kardinolas 
Stritchas, Amerikos vyskupų komisi
jos nukentėjusiems nuo karo šelpti 
pirmininkas, kreipėsi į visus Amerikos 
tikinčiuosius, ragindamas dar kartą 
parodyti visą- savo krikščionišką ge
raširdiškumą. Kardinolas pažymėjo, 
kad šiuo metu milijonai žmonių ken
čia tikriausią skurdą. Pagalbos, tei
kimo nukentėjusiems nuo karo ir ba
daujantiems akcija plačiai varoma vi
soje ■ Amerikoje per bažnyčias.

— Australijos katalikai įteikė savo 
naujajam kardinolui Gilroy 10.000 
svarų čekį. Minimąją pinigų sumą 
kardinolas pervedė Marijos katedros 
Sidnėjuje reikalams.

— Arijos vyskupai savo ganyto- 
jiniame laiške ragina tikinčiuosius dė
koti Aukščiausiajam, kad apsaugojo 
jų šalį nuo karo, skurdo ir sunaiki
nimo. Ta pačia proga iškeliamas so
cialinio teisingumo reikalas, rodant 
daugiau meilės visiems darbo žmo
nėms ir raginama šelpti maisto stoko
jančius, taip pat pasisakoma prieš di
dėjančią emigraciją ir šventadienio 
negerbimą rengiant visokias šunų 
lenktynes ir t. t.

— Prancūžų katalikų „Socialinė 
1946 m. savaitė“ numatoma suruošti 
Strasburge liepos mėnensį. Joje nori
ma ypač akcentuoti bendruomeninio 
gyvenimo reikšmę.
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— Naujai įsteigta Vatikane insti
tucija, vad. „Documentatione Cino- 
matigrafiche Vahcane", nufilmavo 
visas Vatikane įvykusias konsistorijos 
iškilmes. įstaigai vadovavo grafas 
Galeazzas ir mons. Primo Principe iš 
valstybės sekratonato. Minimoji or
ganizacija iuri išimtinę teisę sukti fil
mas Vatikano teritorijoje.

— Jauni vokiečių kunigai Romoje, 
vadovaujami Kurijos, kat. vokiečiams 
karo belaisviams Italijoje leidžia sa
vaitraštį „Christophoras".

— Pranciškonų konvento žemuti
nei.bažnyčioj Asyžiuj vokiečių okupa
cijos metu buvo įrengta slaptai 
Asyžiuj gyvenantiems žydams sina
goga. „Kai katalikai viršuje klausėsi 
mišių, sako Rabinas B. Riczmkas, 
„Tuo pačiu laiku apačioj linko keliai 
maldoj taip pat jų persekiojatnų bro
lių. Persekiojamuosius rėmė visi, pra
dedant kardinolu, baigiant paprastu 
kunigu, slėpdami juos vienuolynuose 
ir įvairiose bažnytinėse įstaigose. 
Tuo būdu tūkstančiams žydų Italijoje 
pavyko išvengti tikros mirties.".

— Pirmą kartą žmonijos istorijoje 
parijų kartos narys Vid. Indijoie 
priėmė kunigo šventimus. Parija, In
dijoje laikomi iš žmonių bendruomenės 
išmestais žmonėmis, kuriais visi turi 
šlykštėtis ir jų neapkęsti. Baidomasi 
net jų šešėlio. O dabar tos visų nie
kinamos kartos narys, nuo 1931 m. 
prieėmęs kai. tikėjimą, įšvęstas net ku
nigu. Į kunigus stoti nori jo brolis. 
Parijai tą įvykį prieėmė su dideliu 
džiaugsmu. O kai po iškilmingų cere
monijų naujajam Dievo tarnui net 
pats vyskupas pabučiavo ranką, pa
rijai tarėsi stebuklą išvydę. Tuo būdu 
krikščionybei išmušė tūkstantametėj 
indų tradicijoj naują spragą.

— Westminstcrio katedroj kardino
las arkivyskupas Dr. Griffinas at
laikė pamaldas už persekiojamą Ry
tų Bažnyčią. „Internationale New Ser- 
wice" žiniomis, du Amerikos vysku
pai oficialiai užprotestavo dėl tikin
čiųjų persekiojimo Ukrainoje. Jie sa
kėsi nenori skelbti jokio karo Rusijai, 
tačiau negali tylėti, kai dėl ištikimy
bės savo Bažnyčiai siunčiami vyrai- į 
Rusiją, o moters išvežamos į Tur
kestaną. Rusija tuo būdu siekia visai 
likviduoti katalikybę.

— Amerikoje didelį susidomėjimą 
sukėlė žinia, kad Jugoslavijoje Tito 
slaptoji policija „Ozna" padarė kra
tą pas Zagrebo arkivyskupą Dr. Ste- 
panica. Zagrebe įvykusi vyskupų 
konferencija 13 vyskupų ir 4 gene
ralvikarų pasirašytame rašte nušvie
čia katalikų padėtį Jugoslavijoje. Ja
me pažymima, kad. šiandien katalikai 
Jugoslavijoje yra nepersekiojami ne
bent tik žodžiu. Daug kunigų buvo 
nužudyta. Turimais duomenimis, iš 
viso nužudytų kunigų skaičius siekia 
412, dingusių be žinios yra 89, tuo bū
du bendras aukų skaičius siekia 501. 
Tarp jų yra 19 nužudytų teologų, 3 
vienuoliai ir 4 vienuolės. Ne vienam 
iš jų nebuvo leista prieš mirtį-priimti 
sakramentus.

Siroki-Bricge be jokio teismo iššau
dyti visi ten vienuolyne buvę pran
ciškonai, iš viso 28 žmonės. Graikų 
katalikų vyskupas s. Janko Simrakas 
yra kalėjime. Vyskupo Carevico tiki
mas dar ir šiandien tebėra nežino
mas. Suimtiems ir koncentracijos sto
vyklose laikomiems kunigams ne tik 
neleidžiama patiems mišių laikyti, bet 
ir ių klausyti. Pastoracijos darbas dėl 
netekimo tokio didelio skaičiaus ku
nigų yra žymiai pasunkėjęs. Visoj eilėj- 
parapijų nebėra likusio nė vieno ku
nigo. Iš beveik šimto katalikų lai

kraščių, ėjusių prieš karą, šiandien 
nė vienas negali pasirodyti.

— Gautosiomis iš Slovakijos ži
niomis, ten sukurta vad. slovakų tau
tos taryba yra pasidavusi komunistų 
įtakai, nors % krašto gyventojų yra 
katalikai. Leista veikti tiktai dviem 
partijoms, būtent — protestantų de
mokratinei partijai ir komunistų par- 
tiiai. Nors katalikų spaudai oficialiai 
ir nedraudžiama veikti, bet faktiškai 
minimasis galimumas atimamas, nes 
neduodama tam tikslui popieriaus. Iš 
32 prieš karą ėjusių katalikų lai
kraščių dabar nepasirodo nė vienas. 
Katalikų net grynai religinės organi
zacijos yra uždraustos. Jų turtas kon
fiskuotas. Panaikintos ir katalikų 
mokyklos, kat. kunigai suiminėjami 
tiesiog masiškai. Vienas jėzuitų Tėvas 
buvo apkaltintas, kad atvyko į Slo
vakiją ruošti sukilimo^ Vatikanas 
prieš tokius apsurdiškus tvirkinimus 
griežtai protestuoja.

— Škotijoje pirmą kartą po 400. me
tų netoli Edirburgo vėl airių vienuo
liai įsteigė cistersų vienuolyną. Dabar 
yra apie 30 vienuolių.

— Amerikoje didelę sensaciją kėlė 
katalikų laikraščio „Daily Worker" 
leidėjo perėjimąjį katalikybę. Dabar 
pranešama, kad į katalikų tikėjimą 
perėjo ir prof. Antonio Montana, Ko
munistų Paryžiaus laikraščio „ L'Hu- 
manite" bendradarbis. Jis įstojo j jė
zuitų ordiną.

— Nors katalikų Graikijoje yra, pa
lyginti, visai nedaug, vos 35.000 arba 
0,6 gyventojų procento, tačiau ir jie 
savitarpinės pagalbos darbe yra su
vaidinę žymų vaidmenį. Jiems į pa
galbą atėio Vatikano ir Šveicarų 
įstaigos. Badaujantiems gyventojams 
vien iš katalikų aukų buvo išduota 
1.289 tonos maisto produktų, kasdien 
pagaminta po 17.000 šiltų pietų. Ka
talikai nacių okupacijos metu paslėpė 
daug žydų, nors už tai buvo šaudomi. 
Tarp Gestapo aukų yra ir vyskupas

• Vortesinos iš Syroso.
— Rusų „Izvesfijos" puolimai 32 

naujai paskirtų kardinolų sukėlė ne
paprastai didelį Amerikos katalikų 
spaudos pasipiktinimą. „Izvesfijos" 
tvirtino, kad paskiriant- minimuosius 
kardinolus, ypač amerikietį Spellman- 
na, norėta tik dar daugiau išplėsti pa
saulyje reakcionierų dvasią.

— Vadin. Sovietų valdžios paskirtą 
už medicinos darbus premiją (200.000 
rublių) gavo Tambavo arkivyskupas, 
kuris kaip profesorius Felicovich 
Voino — Jasencki daug prisidėjo prie 
sukūrimo naujos technikos skaudulių 
chirurgijos srityje.

— Iš Šveicarijos gauta žinia, kad 
prie Ženevos ežero mirė vienas iš žy
miausių vokiečių mokslinkas, jėzuitas 
tėvas Muckermannas. Jis turėjo 63 
metus amžiaus. Iš jo svarbesnių vei
kalų pažymėtini šie: „Katalikų Akci
ja", „Goetė" „Vienuolis peržengta 
savo celės slenkstį", „Žmogus tech
nikos amžiuje" ir kt.

— Paryžiaus menininkai Pelenų die
nų susirinko 20-j'į iš eilės kartų Saint 
Germain — Auxerois bažnyčioje pa
simelsti už savo tais metais mirusius 
narius. Kat. menininkų sąjungą 1914 
m. įkūrė Pierre Regnault. Panašios 
pamaldos buvo suruoštos ne tik tai 
viename Paryžiuje.

— Paryžiuje buvo susirinkę visa 
eile įžymių vyrų, kurie protestavo 
prieš masinį žmonių perkėlimą iš 
vienos „yietos J kitą. Diskusijas su
rengė politikos ir dvasios mokslų 

akademija. Per jas buvo pažymėta, 
kad 1945 metais apie 20 milijonų 
žmonių turėjo persikelti gyventi iš 
vienos vietos į kitą. Įvykdžius taikos 
sutartį, turės svetur sau tėvynės ieš
kotis apie 15—17 milijonų žmonių. 
Kai kurie iš kalbėtojų ypač aiškiai 
pasisakė prieš tokią prievartą įvyk
domą deportaciją. Daugiau už visus 
persekiojamų žmonių teises gynė ypač 
žymieji prancūzų rašytojai Glorge Du
hamel ir P. Sertilanges O. P.

„Dvasinis Kardas*
Anglijoje šiandien yra daug kal

bama apie šio karo metu įsikūrusią 
religinę sąjungą „Dvasinis Kardas". 
Ji įsisteigė tada, kai Anglija pergy
veno pačiaš sunkiausias šio karo die
nas, būtent po Dunkerqueo evakua
cijos 1940 metais. Sąjūdžio ir sąjun
gos tikslas yra jungti visus geros 
valios žmones į maldos, studijų ir 
veikimo žygį. Jos uždavinys yra ko
voti su totalinėmis sistemomis, ne
žiūrint į tai, kokiais vardais jos be
sivadintų, sKleisri socialinių ir inter- 
nacijonalinių krikščionybės principų 
pažinimą ir panaudoti visą savo įta
ką, įgyvendinimui teisingos taikos, 
prisilaikant penkių Popiežiaus Pijaus 
XII taikos punktų. Savo vardą są
jūdis paėmė iš Apaštalo Povilo laiš
kų. Jis nori pasiekti, kad Dievo Žo
dis būtų laisvas ir io Dvasia nebūtų 
pavergiama, kalinama ir išdavinė
jama. Jis nepripažįs jokios vietos 
apatijai' ir indiferencijai.

Sąjūdį paskelbė Kard. Hinsley, jo 
principų išdirbimui lemiančios reikš
mės turėjo būrys pasauliečių vyru 
ir moterų, daugiausiai iš rašytojų 
tarpo. Tarp kitų pažymėtinas Chri
stopher Dawson- žymus kultūros fi- 
lozofas ir istorikas, tolaikinis „Ti
mes“ redaktorius. Vėliau šį postą jis 
paliko, nesutikdamas laikytis opor- 
tunistinės polotikos Lenkijos ir auk
lėjimo klausimais.

— Žiniomis, gautomis iš Pietų 
Afrikos, ten pernai mirė vienas lie
tuvis misijonierius jėzuitas brolis 
Povilas Gencevičus. Jis darbavosi 
Rodėzijos misijose apie 30 metų. To
se pačiose misijose dar yra du lie
tuviai jėzuitai: brolis Tamkvaitis ir 
brolis Andrėjauskas.

— Prancūzų kat. jaunimas pavyz
dingai veikia savo organizacijose. 
Darbo jaunimas ypač domisi sveikatos 
reikalais ir profesine sveikatos ap
sauga. Kaimo jaunuomenė pirmoj 
eilėj dėmesį kreipia į dorą jaunų 
šeimų sukūrimą. Studentai nagrinėja 
tokias temas, kaip žmogaus -krizė, ke
lias į tikėjimą, mokykla ir-šeima.

— Perėjo į katalikybę žymiojo 
prancūzų filosofo Bergseno duktė.

— Portugalų vyskupai paskelbė ga- 
nytojinį laišką, iš kurio paaiški, kad 
šiemet suėjo 300 metų, kai tuometinis 
Portugalijos karalius Jonas IV savo 
kraštą iškilmingai paaukojo Marijai. 
Portugalija, kaip toliau pažymima 
tame laiške, išliko nepaliesta karo 
sūkurio, Fatimos stebuklas šaliai at
nešė palaimą ir gerovę. Gegužės 13 d. 
šiemet į Fatimą rengiama didelė mal
dininkų procesija. Ta proga bus por
tugalių mergaičių dovana — stebu
klingasis Marijos paveikslas, papuoš
tas deimantiniu vainiku.

— Fatiihoje buvo su didelėmis iš
kilmėmis atšvęstas pirmasis Dievo 

Motinos pasirodymas vaikams. Su
važiavo tūkstančiai iš visur maldi
ninkų. Ta proga buvo perskaitytas 
specialus šv. Tėvo raštas.

— Radijo pranešimu, naujasis JAV 
pasiuntinys Sov. Sąjungai gen. Wal- 
teris B. Smithas yra katalikas. Tai 
yra reikšminga aplinkybė turint gal
voje tai, kad JAV-bėse yra 22 mili
jonai katalikų ir kokie yra santykiai 
tarp komunistinės valstybės ir Kata
likų Bažnyčios.

— Popiežius Pijus XII priėmė au
diencijoj ispanų garlaivio „EO Nep
tūno" įgulą. Laivą ispanų vyriausybė 
pavedė specialiai italų vyriausybės 
dispozicijon, kad jis be jokio atly
ginimo pergabentų maisto produktus 
(javus ir saulėgrąžas) iš Argentinos 
į Italiją. Tuos maisto produktus ba
daujantiems italams padovanojo vy
riausioji Bažnyčios galva.

— Besiruošiant sustiprinti ir atnau
jinti smarkiai apgriautą šv. Martyno 
bažnyčią Vormse, buvo surasta visa 
eilė vertingų sienoje tapytų paveikslų, 
kurie, spėjama, yra išsilikę dar iš Ka
rolingų laikų Manoma, gal pavyks 
nustatyti minimųjų paveikslų gimi
ningumo laipsnį su garsiosiomis iš 
8—9 amžiaus išsilikusiomis fresko 
nuotrupomis iš Loršo vienuolyno. Be 
io, per restauravimo darbus tikimasi 
ten pat surasti kalėjimą, kuriame šv. 
Martynas buvo kalinamas.

— Naudieji kardinolai, prieš išvyk
dami iš Romos, perėmė jiems Ro
moje tituluotas bažnyčias. Kiekvienas 
iš tokių kardinoliį buvo pasitiktas 
prie savo bažnyčios portalo, ir ta 
proga buvo perskaitytas su ankstes
niųjų tituluotųjų bažnyčių savinin
kų pavardėmis dokumentas. Pabai
goj suskambėjo „Te Deum". Paskum 
šv. Tėvas .visus kardinolus priėmė at
sisveikinimo audiencijoje, nes pagal 
seną įprotį jie be popiežiaus leidimo 
negali išvykti iš Amžinojo miesto.

— Mirė popiežiaus Pijaus XII nuo- 
dėmklausis jėzuitas tėvas P, Merkas. 
Jis išleido N. Testamentą graikų ir 
lotynų kalbomis. Leidinys sulaukė jau 
5 leidimų ir visame pasaulyje yra 
branginamas.

— Kaip girdėti, norima du popie
žius paskelbti šventaisiais, būtent 
kryžiaus žygių popiežių Gregorių X 
(1271—1276) ir popiežių Inocentą IX 
(1591). Taip pat pradėta byla pas
kelbti popiežių Pijų X palaimintuoju.

— Mons. Zaninas, apaštalinis dele
gatas Kinijoje, turėjo visą eilę pasi
kalbėjimų su generalisimu Čang-kai- 
čeku ir kitais valdžios nariais ten 
esančių katalikų misijų reikalu. Dele
gatą labai nuoširdžiai sutiko kinų 
vyriausybė, o pats generalisimus su 
žmona papaišino. Ta proga Can-kai- 
čekas pareiškė Kat. Bažnyčiai savo 
padėką už karo metų nuveiktuosius 
kinų tautai darbus.

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

Augsburg.

16


	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0001
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0002
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0003
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0004
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0005
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0006
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0007
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0008
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0009
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0010
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0011
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0012
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0013
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0014
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0015
	C1BC10000403227-1946-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0016

