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ŽMONIŲ BAŽNYČIA
1. Sekmmė ... Kas jos yra? At

sakymas gali būti labai įvairus. Pa
reis no to, ką paklausi! Stropus mo
kinukas šauniai „atraportuos“ per pa
moką išmoktąjį visiems žinomą kafe- 
kizminį Sekminių švenčių apibrėžimą. 
Religijai abejingas, gal net josios atž
vilgiu skeptiškai nusiteikęs „mažasis 
žmogus“ vertina Sekmines, kaip vi1 
suomei pageidaujamą ir nuoširdžiai 
sveikinamą pragą bent dviem dienom 
pabėgti nuo darbo, nuo gyvenimo 
monotonijos, nuo ligi kaulo įkyrėjusio 
kasdieniškumo.... „Nuosaikus", „per
dėjimų" nemėgstąs ir net jų bijąs vi
durkio katalikas — nė pats nežino, ar 
yra svarbiau bažnytinė Sekminių 
mintis, o gal pirmoje vietoje statyiina 
jauki ir iškilminga šeimyninė nuotai
ka ... Pokariniais laikais katastro
fiškai sutrumpėjusi kulinarinė šven
čių programa išspaudžia jam nepa
meluotai liūdną atodūsį... Bei tai 
— „humanum" (žmogiška) ir čia su
minėta tik tarp kitko ir petitu... ir 
tik vis rečiau sutinkamam mistikui bei 
nuosekliam katalikiškos minties ak
tyvistui Sekminės yrą tai, kas jos ir 
turi būti: periodiškai grįžtąs impul
sas pradėti naują nuoširdžią ofenzyvą 
prieš kūniškumo bei supasaulėjimo 
dvasią — tiek pačiam savyje, tiek ki
tuose.

2. Kai kurie Bažnyčios isto
rikai kalba apie mūsų eros 
35-jų metų Sekmines, kaip 
apie Katalikų Bažnyčios gimtuves: 
Atrodo, kad šitokia Sekminių kon
cepcija alegoriškoje kalboje galima 
pateisinti. Tam tikra lygiagretė tarp 
asmens ir Bažnyčios gyvenimo tikrai 
yra! Motina išleidžia į pasaulį vaisių, 
kada pastarasis pribręsta savarankiš
kai gyventi. Lyg kokį embrioną, bran
dino Kristus savo dieviškai vaisin
goje dvasioje Bažncčios idėją per 
trejus metus. Ne iš karto, bet pa
laipsniui gimė iš Kristaus dvasios es
miniai Jojo kūrinio elementai: Baž
nyčios mokslas ir josios liturgijos bei 
organizacijos metmenys. Tuo mo
mentu, kada naujagimis atsiskiria nuo 
savo motinos organizmo, jojo plau-. 
čiai pirmą kartą įtraukia į save gai
vinantį ir kraują apvalantį orą. Ne 
oras, bet liepsna apvalė naujai gimu
sį mistiškąjį Dievo kūdikį! Ne koks 

nors prigimtas elementas, bet pati 
Sv. Dvasia atėjo ugnies pavidalu ir 
paliko sklendenti viršum Bažnyčios 
lopšelio. Lygiai taip, kaip būties pra
džioje sklendeno Jinai viršum van
denų.

3. Taip gimė Bažnyčia. Kartu su ja 
atsirado ir tasai principinis klausimas, 
kuris, tur būt, amžinai nepaliaus jau

dinęs protus ir kėlęs ginčų. Tai Baž
nyčios prigimties proolemai avi-io 
šimtmečio reformaloriai nebuvo pirmi 
ir ne paskutiniai, kurie genialų, 
dalykų padėtį ir žmogaus pri
gimti atitinkantį Kristaus kūrinį bandė 
paversti nerealiu ir neapčiuopia
mu fantomu. Visos šnektos apie 
„grynai dvasinę sielų bendruo
menę" apie „teisingųjų (suprask-ne- 
'nuodėmmgųlt bažnyčia", lygiai, kaip 
perdėtas ir todėl tendencingas paorae- 
kimas žinomo Kristaus posakio „Die
vas yra dvasia, ir tikri garbintojai pri
valo Jį garbinti dvasioje ir tiesoje" 
(Jo. 4.24) — galutine, išvada, priveda 
neišvengiamai prie Bažnyčios mato
mumo panaigimo. Su nemato

mos Bažnyčios idėja, žmoma, 
sunkiai derinasi Kristaus įvestų sa
kramentų praktika. Dar sunkiau — 
tokie Jojo posakiai, kaip „Ganyk ma
no avis!" (Jo. 21,15), „pasakyk Bažny
čiai" ............ įei nepaklausys Bažny
čios ..." (Mat. 18,17) ir panašūs. 
Bažnyčiai esant nematomai, tos rū
šies pasakymai darosi DeprasmišKi. 
Argi Kristus noūtų žinojęs Ką be
kalbąs?!

4. Kartą Jisai pasakė: „Aš esu.. . 
gyvenimas" (Jo. 14,6). Iš Jojo Baž
nyčios tenka laukti, kad ji bus — ne 
tik „gyva", bet ir gyvenimiška. Jei 
Lpgos būtų turėjęs tikslą įkurti vien 
„sielų bendruomenę", tai jam nebū — 
tų buvę prasmės — nei pačiam tapti 
žmogumi, nei iš viso ateiti į pasaulį. 
Pakankamai turi Jisai sielų danguje 
ir skaistykloje! Dievo — žmogaus 
noras ir tikslas buvo — ne sielų, bet 
žmonių bažnyčią įkurti. Žodį „žmonių" 
reikėtų šioje vietoje net kelis kartus 
pabraukti. Be kitko, galima paste
bėti, kad „Žmonių bažnyčios" idėja 
gražiąi derinasi ir su kūkstantmete, 
patarlių forma pasireiškiančia tautos 
išmintimi. Patarlė sako: „Obuolys 
nuo obelies neloli krenta". Kūrinyje 
visada pasilieka jį sukarusios rankos 
žymės. Vadinasi, ir Kristaus tikrojoje 
Bažnyčioje turėjo atsaspindėli mišru
sis jos kūrėjo charakteris. Kristaus 
Asmenyje harmoningai derinasi Die
vybė su žmogybe. Pastaroji savo 
ruožtu yra neįmanoma be fiziško ele
mento, be kūno su visais jo savumais.

5. Ilgą laiką budistiškai nuspalvinta 
asketinė mintis stengėsi įtikinti žmo
gų, kad jis turįs gėdytis savo kūno. 
Ne — nuogybės, bet kūno! Keistas 
nesusipratimas. Žmogaus kūnas yra 
brangi ir tikrai nuostabi Dievo do
vana. Kūrėjas reikalauja iš mūsų, kad 
mes tą Jojo dovaną saugotume ir 
gerbtume. Šiaip Jis nebūtų į Deka
logą Įdėjęs V-to ir V!-io įsakymų! 
Angelai, tiesa, neturi kūnų. Bet kūno 
branginimas vis dėlto nėro jokia re
voliucija prieš Evangelijos nustatytą 
vertybių subordinaciją. Grynoji, žemės 
gravitacijos ir kitų fiziškų įstatymų 
nepriklausanti dvasia — yra tobules
nis esinys, kaip bmogaus tipo „ani- 
nis rationale — protaujantis gyvu
lys" Tuo neabejojame. Bet kartu be 
rezervų pritariame jėzuitui Pierre 
Charles, kuris puikiame veikalėlyje 
„La Priėre Missionaire" parašė: „Jei 
gangaus dvasios iš viso būtu galėju
sios pavydėti, tai mums gali būti, tek
tų ne kartą stebėti, kaip jos per ro
jaus baliustradą persisvėrusios su 
paslėptu pavydu žiūri į mus, žmones.*
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6. Dievo ir žmonių tarnyboje mūsų 
prigimtis teikia labai daug galimybių, 
kurių angelai neturi. Del kūno mes 
tampame tąja „rase“, tąja protingų ir 
laisvų būtybių rūšimi, kuri, idealui tar
naudama, pavaigsfa, '„susidėvi" ir 
miršta ... Tik kūno dėka žmogui pa
sidaro galima didžiai vertinga-ašarų, 
fiziško skausmo, budėjimo ir pas
ninko auka... Ir jei žmogus kūno 
nebūtų turėjęs, tai net ir Dievo šven
tųjų vainikas nebūtų toks įvairus, kaip 
kad dabar yra. Jame būtų stigė ir 
kankinystės karališko purpuro rožių, 
ir mergystės sniego baltumo lelijų, ir 
adventiškai fioletinių rimtųjų alyvų, 
žyminčių eremitų ir atgailotojų dva
sią. Aš nežinau, kas tame vainike ir 
bebūtų likę, kas lygiai stipriai žavėtų 
mūsų akį ir širdį?!. Iš tikro, yra di
delio pavojaus žmogui palikti išdi
džiam. Išdidžiam — kaip tik dėl kūno! 
Žinoma — dėl kūno, sutartinai vei
kiančio su siela ir malone. Ne! Tegu 
sau sako, ką nori, aziatišku dualizmu 
apsikrėtę žmonės. Žmogus neturi 
pagrindo gėdintis savo kūno. Tūk
stantį kartų — ne! Atrodo, kad net 
patsai dangus daug ką būtų praradęs, 
jei žmogus nebūtų buvęs toks, koks

' jis dabar yra.

7. O ką ir bekalbėti apie žeme! 
Mus graudina mintis, kad angelas 
laikė išskleidęs sparnus viršum mūsų 
lopšelio. Bet greta to sparnuoto ne
matomo sargo stovėjo visada rūpes
tingai pasilenkusi moteriškės figūra. 
Labiausiai — tomis dienomis ir nak
timis, kada ligos karštis degino 
gležną mažytį kūnelį. „Žmogau“, klau
sia kažkuria proga didysis Hiponos 
vyskupas: „Su kuo galėtumei tu su
lyginti motiną, per naktis kovojančią 
su mirtimi už savo sergančio vaiko 
gyvybę? Ar esi kada nors stebėjęs 
jos paraudusias nuo nuovargio akis? 
Ir jos dėl nemigo ir maldos sukepu
sias lūpas? Ir konvulsiškai dreban
čias rankas, veltui besistengiančias 
atvėsinti degančią galvelę? Baimingai 
drebančios širdies tu, žinoma, negalė
jai stebėti..." Už širdies veriantis, 
nors ir visiškai žemiškas motiniškos 
meilės paveikslas — sužavi ir minė
tąjį tėvą Charles, ir jis sako: „Vieš
patie, šitokio būdo Tau tarnauti — 
Tavo angelai juk tikrai nepažįsta!“ 
Taip, jie jo nepažįsta. Kad motina 
taptum, kad visus šventus, su moti- 
nybe susijusius jausmus išgyventum, 
reikia turėti kūną.

8. O štai čia dar vienas vaizdelis. 
Jam nupiešti spalvų teikia iaip pat 
žmogaus kūnas. 1571 metų spalio 7 
dieną įvyko garsusis mūšis prie Le
panto. Lemiamoje kovoje susirėmė 
turkų ir krikščionių laivynai. Įžūlusis 
pusmėnulio ženklas, kėsinosi kryžių 
paskandinti jūrų bangose. Momentas 
buvo rimtas ir padėtis pavojinga. Su
sirūpinę angelų būriai sklendeno, be 
abejo, viršum žiauraus mūšio. Bet... 
Žmonių rankos turėjo užtaisyti pabū
klus. Žmonių krūtinės gavo priimti 
turkų bei arabų kulkas ir strėles. Iš 
žmonių plaučių ir lūpų veržėsi tada 
vilties ir maldavimo šauksmas: „Au- 
xilium Christianorum, ora pro nobis! “ 
Ir žmonių, taip — žmonių kūnai krito 
fada be skaičiaus, kaip rudenį lapai. 
Kad Koranas neužimtų Evangelijos 
vietos! Asociacijos keliu iškyla vaiz
duotėje kitas kovos paveikslas. Ko
vos, nežinia, — nei kur, nei kada įvy
kusios. Kada Mykolas ir Belzebubas 
buvo sukryžiavę savo kardus. Tai įvy
ko, berods, ankstyvame būties rytme
tyje, kada laikas dar tebegyveno 
savo vaikystės dienas... Ir, lyginant 
vieną su kitu tuos du paveikslus, no
risi pasiskolinti Simono Petro žodžius 

ir kalbėti: „Viešpatie, Tu viską žinai! 
Tu žinai, kad aš Tave myliu“! Juk ko
voje dėl Tavo vardo garbės nė vie
nas iš Tavo angelų neprarado gy
vybės .. .*

9. Klaida bei melas niekad negali 
pakilti į tiesos aukštį. Net ir tuo at
veju, jei mes klaidą pavadinsime tie
sos žodžiu! Savo „Tiesos Žodyje“ II 
šmė. platonikas Kelsas surinko visą 
gnostiškų sofizmų arsenalą, kad iš 
principo paneigtų įsikūnijimo galimu
mą. „Tikėjimas inkarnacija“, kalbėjo 
Kelsas,“ yra absurdiškas. Betarpiš
kas materijos palietimas degre- 
duoja Dievybę . . ." Mes netiki
me materijos amžinumu. Ir nemano
me, kad ji būtų kilusi iš kito kuria
mojo prado. „Pavojingasai", Dievybė 
tariamai degraduojantis materijos 
palietimas“ — įvyko jau pačiame jos 
kūrimo akte. Mes neabejojame, kad 
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe 
mūsų“ (jo. 1,14). Apibūdinimas: 
„Žmogaus Sūnus“ — virto Kristaus 
kalboje apie save patį tarytum kaž
kokiu garbės titulu! Ir savo motina 
pasirinko kūnu tapęs Žodis ne kažko
kią dievaitę ar angelų prigimties dan- 
guolę, bet žemes dukrą, kukliąją ir 
skaisčiąją Mirijam iš Dovydo namų. 
Jai teko netgi titulas: „Reginą Ahge- 
lorum“! Ir angelai dėl to net nepa
manė maištauti.

■10. Tai yra eilė faktų. Juos čia ne 
tam surikiavome, kad vienam kitam 
primintume gerokai primirštąją bibli- 
nę istoriją. Ne! Šitie faktai sudaro la
bai reljefišką foną. Jame labai įtiki
namai išryškėja — istorijos bei psi
chologijos perspektyvoje katalikiškai 
suprastos Bažnyčios siluetas. Orga
niškai derinasi su tais visais faktais 
Atpirkėjo idėja, sukurti ne vien 
„sielų, bei gyvų, kaulus ir faumenis 
turinčių žmonių bažnyčią. Šitos idė
jos realizavimas turėjo atnešti su sa
vim neišvengiamų logiškų ir istoriš
kų konsekvencijų. Trumpai formuluo
jant, iš šitaip suprastos Bažnyčios 
neteko laukti kažkokio negalimo ir 
net nereikalingo jos narių „nužmo
ginimo“, kažkokio persūdyto, ne tik 
su bendru pasaulio vaizdu, bet ir su 
atpirkimo istorijos Tonu nesiderinan
čio sudvasinimo. Bažnyčios įsteigimo 
faktas nereiškė iš Kūrėjo pusės antro- 
pologiškų bei sociologiškų’dėsnių at
šaukimo. Anaiptol! Visi šitie dėsniai 
liko pilnai galioti. Bažnyčios nariu 
tapęs žmogus nenustoja buvęs „ęns 
sociale“, vadinasi — koordinavimo ir 
subordinavimo reikalingas visuomeni
nis gyvūnas. — Šitas premisas 
priėmus, savaime peršasi išvada, kad 
Kristaus autorizuota tikinčiųjų ben
druomenė — savo istoriniame pasi
reiškime ir visuomeniniame veikime 
— negali esmingai skirtis nuo kitų 
socialinių organizmų, nuo kitų žmo
nių kolektyvų.. Kaip šitie pastarieji, 
reikalinga yra Bažnyčia — ir mato
mumo, ir organizuotumo, ir vadovy
bės, ir drausmės. Be šitų savybių Ji ne
būtų galėjusi atlikti Jai skirtojo užda-\ 
vinio būti žmonijos motina, auklėtoja, 
dorintoja, pašventintoja ir amžinybėn 
vadove! Kažkokia miražinė, nematoma 
„sielų bendruomenė' negalėtų visų.tų 
uždavinių jau vien todėl atlikti, kad 
patsai jos suradimas bei identifikavi
mas niekad nebūtų buvęs nuo sunku
mų bei abejonių.

11. Kristus pasakė: „Kaip mane 
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ 
(Jo. 20,21). Tai — įgaliojimas ir drau
ge įsakymas. Jis reiškia didelį pasiti
kėjimą. Bet tuo pačiu laiku uždeda ne
paprastai didelę atsakomybę. Tai ne 
juokai-sioli Kristaus vietoje ir tęsti to

liau jo pradėtąjį darbą! Žengdama į 
istoriją Messijo pramintu keliu, Baž
nyčia turi būti tokia, kokią matė Jonas 
savo regėjimuose Patmos saloje, 
„Acies bene ordinata — gerai suri
kiuota rinktinė." Šičia glūdi pateisini
mas ir pagrindimas daugeliui nemalo
nios ir kai kieno aštriai kritikuojamos 
organizacinės tvarkos, hierarchinės 
subordinacijos ir patriarchališkos (ne 
militariškos!) disciplinos. Be šitų 
rekvizitų nebūtų įmanomas — nei iš 
pareigos išplaukiąs Bažnyčios akfin- 
gumas, nei jos palaimą nešąs kūrybiš
kas vaisingumas. Jis turi būti labai 
įvairus ir vispusiškas. Taip, kaip įvai
rus buvo paties Kristaus veikimas! Ji
sai neapsiribojo vien tik antgamtišku 
malonės veikimu. Mes matome Jį gy
dant ligonius, maitinant išalkusius ... 
Jei žmonijos išganymui nieko 
kito nebūtų reikalinga, kaip 
tik metafiziškos malonės vei
kimo, tai Kristaus atėjimas į žemę 
būtų buvęs visiškai ryereikalingas ir 
nesuprantamas. Atrodo, būtų visai už
tekę to, kas įvyko 33-ių metų Sekmi
nių dieną. Bet ir tada būtų galima iš 
programos išbraukti — ir „ūžimą iš 
dangaus“, ir „smarkų audros vėją“, ir 
net „ugnies liežuvius“ (Ap. Dr. 2,2—3).

12. Kiekvienais metais Sekminės at
neša katalikams naujų vilčių. Ir šiais 
metais su ištvermingu nuolankumu 
maldavome mes novenoje Paraklefo 
malonių, Tremtinių bedalių likimo 
spaudžiami, guodžiamės mes vienas 
kitą gražiu vokiečių posakiu, kad ir 
per karą, ir ištrėmime „Dievo ranka 
nepaliko trumpesnė“ ... Bet, iš kitos 
pusės, mes neprarandame realios 
orientacijos. Mes žinome, kad 
atėjusi S v. Dvasia jokiame banke 
einamosios sąskaitos neatidarys . . . 
Kad sugriautų bažnyčių, ligoninių bei 
prieglaudų atstatymui Dievo malonė 
plytų, neišdegs . . . Mes patys ar kiti 
žmonės turėsime tai padaryti. Paga
liau ir Dievo ranka tik todėl šiais sun
kiais laikais „nepaliko trumpesnė", 
kad gerų^žmonių rankos jąją prailgi
na... Gudriausi Bažnyčios priešai, 
Hitlerio satelitai, žinojo ką darą, kada 
jie, priešingai Leono XIII minčiai, sten
gėsi kunigus suvaryti į zakristiją. Nie
ko nėra pavojingesnio ir absurdiškes- 
nio, kaip vaizduotis Bažnyčią kažkokia 
„farpplanetine ar tarppasauline eks
porto kontora" ir kunigą — savotišku 
„komisionierium į dangaus karalystę". 
Tai yra per siaura ir todėl klaidinga! 
Be mistiškų ir grynai antgamtinių, 
Kristus paliko savo Bažnyčiai dar 
daug kitų: karitatyvinių, kultūriniu, so
cialinių bei istorinių uždavinių. Nepa
mirštini yra genialaus Leono XIII žo
džiai: „Duokime žmonėms pirma pa
valgyti ir tik tada kalbėkime jiems 
apie dangų..."

13. Didelę Katalikų Bažnyčios iš
mintį tenka matyti, tame, kad Ji nu
sistačiusi būti kaip tik „Žmonių bažny
čia". Ji nebando iškreipti Kūrėjo turė
tos žmogaus koncepcijos. Ji nesisten
gia iš savo narių be laiko padaryti 
kažkokių pasauliui ir gyvenimui bet 
kokio intereso netekusių fakyrų, nu
mirėlių ar vaiduoklių. Todėl ir Josios 
santykiai su Jos vaikais yra tokie gy
vi, tokie įvairūs ir nuolatiniai. Ne! 
Katalikų Bažnyčia nėra jokia' „Sonn- 
tagskirche", kuri visą savaitę miega 
ir tik kartą per savaitę tepabunda, 
prabilus sekmadienio varpams... Ji 
kiekvieną dieną eina į gyvenimą ir su 
gyvenimu žengia į istoriją, kaip gyvas 
ir gaivinantis — dorovės, meilės, so
cialinio teisingumo bei kultūros veiks
nys. Ji nėra fantastė. Jaunuoliškų, ne- 
subrendėliškų iliuzijų ji neturi. Ji ima 
žmogų tokį, koks jis yra. Ji žino, kad 
žmoguje slypi įžabotas, bet amžinai 

^Carp turistų, kurie kopia 1 Alpes, 
ir tarp maldininkų, kurie keliauja į 
Himalajų kalnų šventyklą, nėra tokio 
didelio skirtumo, kaip kad jums at
rodo. Taip pat tarp pamaldžiųjų, kurie 
maudosi šventojoje Gango upėje, ir 
tarp masės vyrų ir moterų, kurie kiek
vieną vasarą, nežinodami, ką jie daro, 
vyksta maudytis į jūras, nėra tokio 
didelio skirtumo. Reikia tik duoti sti
lių ir atkreipti truputį jų dėmesį Į tai, 
kad jie suprastų didingą prasmę tų 
veiksmų, kuriuos jie atlieka.

Paul įlaudel

bebandąs išsiveržti gyvulys. Bet Ji 
žino iaip pat, kad tame pačiame žmo
guje glūdi, nors dažnai ir labai giliai 
paslėptas, bet vis dėl to niekad visiš
kai neišdildomas Dievo paveikslas. Ji 
mato jį. Ji meldžiasi sū juo. Ji atlei
džia jam tam tikromis sąlygomis nuo
dėmes. Kai jis suserga, Ji siūlo jam 
josios rituale turimus ligonių sakra
mentus ir skaito iš mišiolo votivą „pro 
infirmis". Nė mirusiųjų nepalieka Ji
nai be pagalbos bei pagdodos. Ji 
laiko už juos įspūdingąjį „Requiem" ., 

<■ Iš tikro, Ji yra tikroji tikrų žmonių 
bažnyčia!

14. Ypatinga garbė tenka Bažnyčiai 
dar ir už tai, kad Ji stengiasi žmones 
padaryti geresnius, o pasaulį — šven- 
tesnį. Tą savo norą ir uždavinį ypa
tingu būdu pabrėžia Jinai Sekminių 
.oktavos liturgijos maldose. Bet ir 
šiaip ji yra visada pasirengusi laiminti- 
visa, kas tik Jos- vaikams reikalinga, 
naudinga ir miela! Pradedant pasa
kiškojo grožio bazilikomis ir bai
giant ... paprasčiausiais viš’ininkais 
ar bulvių rūšimis. ' Man darosi tikrai 
graudu, kai imu galvoti apie tą mo
tinišką, amžinai iškeltą ir visa laiminti 
pasižengusią Bažnyčios dešinę! Dėl 
Bažnyčios palaiminimo įgauna žmonių 
darbai daugiau prasmės; jų džiaugs
mai — kilnumo. Net gyvulių neišskiria 
Bažnyčia. Juk jie yra Jos vaikų bičiu
liai ir padėjėjai! . Su tikrai motinišku 
gerumu ir gyvenimo supratimu — 
prašoma — laimina Jinai per šv. Jurgį 
pirmą kartą išgenamą bandą, per šv. 
Leonardą — arklį, kaip ištikimą drau
gą kario ir artojo; kai kur — per šv. 
Hubertą — net šunelį, medinčiaus pa
dėjėją ... Nieko iš savo globos bei 
palaiminimo išskirti nenorėdama, Ji 
įvedė į savo ritualą net „benedicho 
ad omnia" (bet kam palaiminimą). 
Viską mes gavome iš Dievo. Ir todėl 
Bažnyčia nori, kad viskas nešiotų 
Dangaus Davėjo antspaudą! Yra tik 
vienų vienas dalykas, kurio Bažnyčia 
nelaimina. Tai — nuodėmė!

15. Gertrūda de Le Fort yra teisin
gai pasakiusi viename iš savo himnų 
Bažnyčiai: „Tu esi motina visų šios 
žemės vaikų... Štai tavyje klupo net 
tautos, kurios seniai išnyko! Tu buvai 
pasislėpusi jų dievaičių šventovėse... 
Tavo dvasia glūdėjo jų išminčių ištar
mėse ... Tu buvai pakilusi, kad ir ne
matoma, į kalnus ir bokštus su seno
vės žvaigždžių stebėtojais. Tu buvai 
visų laikų ilgesys ... visų laikų švie
sa... visų laikų pilnybė... Tu esi di
dysis visų tautų kartu buvimas ir jų 
amžinas vieningumas. Tu esi kelias 
visų žmonių ir tautų kelių. Per Taye 
traukia į Dievą šimtai ir tūkstančiai 
metų!“

Tokia yra per pirmas Sekmi
nes gimusi žmonių Bažnyčia, Žmonių 
ir tautų.

Miinchenas, 1946 m. Sekminės.
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A. Maceina

DIDŽIOJI KONRADO IMPROVIZACIJA
4

Tačiau šiuose pastaruosiuose žo
džiuose jau pradeda aiškėti savotiš
kas Konibdo nusistatymas. Jo kuria
ma laimė bus pagrįsta ne objektyvi- 
niais dėsniais, bet jo paties noru. Sa
vo individualizmą, savų norų įvyk
dymą jis deda į šitos jo kuriamos 
laimės pagrindus. Jeigu žmonės iš
pildys jo norus, jie bus laimingi. Jei
gu išdrįs jam pasipriešinti, jie ken
tės ir žus. Konradas kurs jiems to
kią laimę kokią pats norės. Galimas 
daiktas, kad šitas jo nusistatymas vi
sai nuosekliai plaukia iš jo susily- 
ginimo su Dievu. Juk jeigu jis per-

suprantama.
gyvena save visais atžvilgiais kaip 
Dievui lygų, savaime 
kad ir su žmonėmis jis elgtis taip, 
kaip elgiasi Dievas. Žmonių laimės 
pagrindas yra Dievo valios vykdy
mas. Tiesa, šita Jo valia yra įrašyta 
j žmonių prigimtį. Tačiau vis dėlto 
ji yra Dievo valia ir Dievo noras. 
Žmogus pasidaro laimingas tik tada, 
kai jis nusilenkia Dievo valiai. To
kiu pat keliu nori eiti ir Konradas. 
Jis taip pat nori gauti dieviškąją 
sielų valdžią ir taip pat nori savo 
valią padaryti žmogiškosios laimės 
pagrindu: „Ką tik norėsiu, tegul tuoj 
įspės, išpildys ir bus laimingi“.

Bet šitoje vietoje mums kyla sa
vaimingas klausimas: jeigu Dievas 
turi sielų valdžią, kodėl nepalikti 
Jam laimės kūrimo? Sielų valdžia, 
kaip pats Konradas pripažįsta, yra 
būtina sąlygą laimei sukurti. Tuo 
tarpu tikrasis šitos sielų valdžios sa
vininkas yra pats Dievas. Kodėl tad 
Dievas negalėtų sukurti žmonėms 
laimės? Kodėl Konradas prisispyręs 
reikalauja iš Dievo to, ką pats Die
vas, atrodo, galėtų daug lengviau ir 
greičiau įvydyti? Čia' kaip tik ir pa
aiškėja mums slapta Konrado mintis. 
Konradas reikalauja iš Dievo sielų 
valdžios todėl, kad Dievas, jo nuomo
ne, negali arba nenori sukurti žmo
nėms laimės:

„Jei tad man lygią valdžią ir sie
loms suteiksi, 

visą aš tautą gyvon giesmėn įpin- 
siu,

didesnį negu Tu stebuklą padary
siu:

užtrauksiu laimės giesmę' (161).
Laimės sukūrimas, be abejo, bus ste
buklas, nes ligi šiol žemėje jos nebu
vo. Ir šitas stebuklas bus didesnis, 
negu Dievas pajėgia ar nori. Dievas 
Jįuo amžių turi sielų valdžią, tačiau 
igi šiol laimės sukurti neįstengė Te

gul jis tik šita valdžia pasidalina su 
Konradu, ir šis užtrauks laimės gies
mę. Žemė pavirs pirmykščiu rojumi. 
Stebuklas bus didesnis, negu visi Die
vo padarytieji. Šitoje vietoje vėl pas
tebime, kaip Konradas pradeda susi
lyginti su Dievu ir laikyti save 
aukštesniu už Jį. Sielų valdžios rei
kalavimas virsta ne prašymu, net ne 
reikalavimu, bet tiesiog plėšimu. Mes 
jaučiame, kad Konradas netrukus pa
darys Dievui priekaištą, kad Jis žmo
nių nemyli, todėl ir nesukuria jiems 
laimės, nors ir turi visas reikalin
gas priemones savo rankose. Tuo tar
pu Konradas myli savo tautą, todėl 
gautą sielų valdžią nelaikys nevaisin
gą, kaip Dievas, bet panaudos ją žmo
nių gerovei ir jų laimei. Tai yra iš

ZMOGAUS KOVA SU DIEVU

tikro Dievo vertimas pasidalinti sielų 
valdžia, kurios jis nenaudoja. Konra
das pastebi:

„Nesu Tavęs sutikęs, tik spėju tave 
esant.

Sutikęs tepajusiu, jog esi aukštes
nis" (ibd.).

Konradui reikia susidurti tiesiog su 
Dievu, reikia Jį paregėti akis į akį, 
kad įsitikintų, jog Dievas yra aukštes
nis. Kol šitokio susidūrimo nėra bu
vę, kol Konradas tik spėja, kad Die
vas yra, tol jis nejaučia Dievo vir
šenybės ir todėl drąsiai reikalauja 
perleisti jam sielų valdžią. Reikala
vimai Dievui čia yra sujungiami iš
vienos pusės su savęs iškėlimu, iš 
antros — su Dievo paniekinimu ir pa- 
ženinimu. Ko neįstengė padaryti Die
vas. tą tikisi padaryti savo išdidume 
ir savo jausmo galybėje sukilęs 
žmogus.

Tačiau šitokio žmogiškojo pasiry
žimo tragiškumas darosi visiškai 
aiškus. Žmogus gali statyti Dievui 
reikalavimų, einančių net ligi begaly
bės, nes savo galimybėse žmogus yra 
neaprėžtas. Nebūdamas dalis, kaip 
gyvulys, žmogus visko nori ir viską 
stengiasi turėti. Jis nori net perženg
ti save ir virsti dievu. Šitas noras 
glūdi jo prigimtyje, vadinasi, yra 
duotas paties. Kūrėjo, todėl žmogus ir 
gali statyti Kųrėjui begalinių reika
lavimų. Jeigu Dievas sukūrė žmogų 
ne pagal kurią nors atskirą savo idė
ją, aip visus kitus regimojo ar nere
gimojo pasaulio daiktus, bet pagal save, 
kaip tokį, jeigu tad žmogus dėl šito
kio pobūdžio pasidarė nebe aprėžtas, 
bet begalinis savo galimybėje, jis to
dėl ir turi teisę reikalauti, kad šitos 
jo galimybės būtų įvykdytos, kad 
tai, ko jis nori savo sumanymuose, 
būtų realizuota ir jo gyvenimo tikro
vėje. Tai yra esminė ir nepaneigiama 
žmogaus teisė. Todėl bet koks prin
cipinis žmogaus aprėžimas, bet koks 
ribų jam nustatymas yra tikrumoje 
ne nusižeminimas, bet žmogiškosios 
didybės ir žmogiškosios prigimties iš
kreipimas. Dievas, kurdamas žmogų 
pagal save, sukūrė jį tokį, kad jis 
negali būti niekur aprėžtas ir sustab
dytas. Jis eina prie savo pirmavaiz- 
džio, kuriuo kaip tik ir yra absoliu
tinė Būtis. Kas mano, kad žmogus iš 
esmės negali to ar kito, kad jis to ar 
kito nėra vertas, tas nesupranta žmo
gaus prigimties ir tos pagrindinės idė
jos, pagal kurią žmogus buvo sukur
tas ir, kuri tikrumoje yra ne kas ki
ta, kaip paties Dievo idėja. Absoliu
tiniai žmogaus norai ir absoliutiniai 
jo reikalavimai yra ne jo išdidumo, 
bet jo prigimtos didybės ženklas. Šiuo 
atžvilgiu žmogus niekados negali nu
sižeminti ir pasitenkinti tiktai dali
mi ir aprėžtybe. Tokiu atveju jis pa
neigtų savyje dieviškąjį absoliutinį 
paveikslą ir nuslinktų į gyvulio sri
tį. Dalimi pasitenkina tiktai gyvulys, 
nes jis iš esmės yra dalis?

Vis dėlto šitie iš esmės teisingi ir 
nepaneigiami žmogaus reikalavimai 
bei norai turi turėti vieną pagrin
dinį bruožą, būtent: jie buri būti mal
da. Maldą labai dažnai mes supranta
me paviršutiniškai ir laikome ją pra
šymu. Tuo tarpu maldos esmė anaip-

tol nėra prašymas. Prašymas yra tik
tai maldos paviršius, nevisados bū
tinas ir jai būdingas. Prašymas yra 
tiktai psichologinė maldos apraiška. 
Maldos esmė yra ne kas kita, kaip 
savos sukurtosios egzistencijos pripa
žinimas. Kai žmogus meldžiasi, jis - 
prisipažįsta esąs Dievo kūrinys. Ir 
kai žmogus prisipažįsta esąs Dievo 
kūrinys, tada jis meldžiasi. Kreatū- 
ros jausmas sudaro ontologinę maldos 
esmę ir josios prasmę. Kur šitokio 
jausmo nėra, ten nėra nė maldos. 
Žmogus yra sukurtas pagal Dievo 
paveikslą, ir galutinis jo tikslas yra

• - - jos nesidarbuoja ir neverpia. Mat. 6, 28 <*•

dieviškumas. Tai yra jo gyvenimo 
prasmė ir pagrindinis jo uždavinys.
Visą, ką turi Dievas, turi turėti ir 
žmogus, nes kūrinio laimė yra 
sutapti su savo pirmavaizdžiu, o 
žmogaus pirmavaizdis yra pats Die
vas. Todėl žmogaus sutapimas su 
Dievu, pasisavinimas viso dieviškumo 
yra jo paskyrimas ir jo laimės įvyk
dymas. Tačiau žmogus yra kūrinys. 
Jis neturi buvimo iš savęs. Jis yra 
jį gavęs iš Dievo. Ir šitos žymės iš 
savo kaktos jis niekados neišdildys. 
Žmogus visa privalo gauti, ką turi ir 
Dievas, bet jis tai gali gauti ne iš sa
vęs, bet tiktai iš Dievo. Jis gali staty
ti begalinius reikalavimus, bet šitie 
reikalavimai turi būti atremti į krea- 
tūros jausmą, būtent, į pripažinimą 
savo sukurtosios egzistencijos. Jie 
turi būti atremti į maldą. Žmogus, 
kuris šitokio pripažinimo neturi, ku
ris mano galįs pats iš savęs išspausti 
absoliutumą, kuris nežino, katras yra 
didesnis: jis ar Dievas, toks žmogus 
netenka teisės, ko nors iš Dievo rei
kalauti, o Dievas yra atleidžiamas

nuo pareigos jam ką nors duoti. Jei-
gu žmogus mano esąs Dievui lygus 
ne tik būties atbaigimo, bet ir_ jos 
principo bei pradžios atžvilgiu, jeigu 
jis laiko save net didesniu už Dievą, 
galinčiu padaryti didesnį stebuklą, 
jis savaime užkerta sau kelią, ko 
nors iš Dievo reikalauti. Toks žmo
gus užsidaro vienatvėje ir nutraukia 
su Dievu bet kokius santykius. Štai 
dėl ko tokio žmogaus reikalavimai 
ir sumanymai yra tragiški. Norėda
mas pasiekti tai, ką Dievas žmogui 
yra skyręs ir ko jis trokšta giliausia 
savo prigimtimi, jis vis dėl to pasi
renka tokį kelią, kuris paneigia ir 
dieviškąjį paskyrimą ir jo paties pri
gimtį. Siekdamas vienos vertybės, jis 
sunaikina kitą. Tai yra aukščiausias 
tragedijos laipsnis. Tai yra savęs su
griovimas ir sužlugdymas. Tuo tar
pu žmogus, kuris stato tuos pačius 

reikalavimus, tačiau kuris yra veda
mas sukurtosios savo egzistencijos
pripažinimo, pasirenka paties Dievo 
skirtą kelią ir todėl visados pasie
kia teigiamų rezultatų. Kristaus po
sakis „prašykite, o bus jums duota“, 
nėra jokia hiperbolė ar tik paprastas 
moralinis padrąsinimas. Šitas posakis 
turi gilią metaiizinę prasmę. Juo 
Kristus kaip tik nurodė tą kelią, ku
riuo žmogus gali eiti dieviškumo lin
kui. Šitas kelias veda per maldą. Tai 
yra maldos arba, kitaip sakant, nuo
latinio savęs, kaip kūrinio, teigimo 
kelias. Kas nuolatos savo gyvenimą 
— ne žodžiais —• teigia savo egzi
stencijos sukūrimą, vadinasi, priklau
somybę nuo aukščiausios Būties, tas 
nuolatos meldžiasi ir tas yra išklauso
mas. Tam yra suteikiamas tasai die
viškasis turinys, su tuo Dievas pa
sidalina savo valdžia, nes žmogus 
yra Dievo draugas ir Jo brolis. Toks 
žmogus pricipinės ir neatmezgamos 
tragikos nepergyvena. Jis gali pergy
venti kančią, bet kančia nėra trage
dija. Tokio žmogaus gyvenime ji
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virsta ne naikinančiu, bet statančiu 
ir skaistinančiu veiksniu. Tokio žmo
gaus kelias i sudievėjimą yrą tiesus 
ir atviras.

Mickevičiaus Konradas eina pir
muoju keliu. Ir šitas jo kelias anaip
tol nėra maldos kelias. Savos sukur
tosios egzistencijos jis neteigia, Jis 
yra „kūrėjas gimęs". Savas kūrybines 
jėgas jis semia iš to paties šaltinio, 
kaip ir Dievas. Jis yra lygus Dievui 
ne tik tuo, kad jis turi kūrybiškumo, 
bet ir šito kūrybiškumo principu. Ir 
Dievui ir jam kūrybinės ganos kyla'iš 
paties šitų galių nešėjo, iš pačios bū
ties. Tačiau jeigu taip, tuomet Kon
radas nuosekliai elgiasi, jausdamasis 
nemenkesnis uš Dievą ir galis padary
ti tai, ką ir Dievas arba net ir dau
giau. Jis galįs suteikti žmonėms 
laimės, kurios Dievas ir iš pa
vydo, ar iš nenoro, ar galop iš 
negalios ligi šiol pasauliui nėra 
davęs. Bet iš kitos pusės, Kon
radas elgiasi nenuosekliai, reikalau
damas iš Dievo sielų valdžios. Bū
damas lygus Dievui ir neturėdamas 
kreatūros jausmo, vadinasi, nesimels 
damas metafizine šio žodžio prasme, 
Konradas tuo pačiu neturi jokio pa
grindo preiptis į Dievą ir prašyti pa
sidalyti su juo sielų valdžia. O jeigu 
Konradas vis dėl to ■ kreipiasi ir Die
vą prašo, vadinasi, jis nėra Dievui ly
gus. Prieštaravimas pasidaro aiškus ir 
nepašalinamas. Žmogus, kuris jau
čiasi esąs kūrinys, Dievui sako: „Ma
no reikalavimai yra absoliutūs. Ta
čiau Tu pats mane tokį sukūrei. To
dėl dabar ir patenkink šituos reika
lavimus". Tuo tarpu Konradas sako: 
„Aš ir Tu esame lygūs. Aš esu kū
rėjas iš savęs, kaip ir tu. Tačiau man 
trūksta sielų valdžios. Duok man ją 
arba bent kelią parodyk". Tačiau ko
dėl Dievas turi jam šitos valdžios 
duoti? Kuo remdamasis Konradas jos 
prašo? Į tai save teigiąs žmogus ne
gali atsakyti. Čia jis gali tik nutilti. 
Bet tuo pačiu nutyla ir Dievas. Die
vas nieko neatsako į tokio žmogaus 
reikalavimus, nes jie yra nepagrįstį. Jie 
kyla iš savotiško prieštarav mo. J'e 
neturi jokios metafizinės atramos. Jie 
yra net nelogiški. Arba žmogus yra 
sukurtas, todėl Dievui nelygus ir ga
lįs iš jo savo absoliutumo reikalauti, 
arba jis yra nesukurtas, todėl Die
vui lygus ir vykdąs savo absoliutu
mą pats iš savęs. Kitokios išeities 
čia nėra. Tuo tarpu Konradas teigia 
savo pirmykštį nesukurtą absoliutu
mą ir sykiu prašo. Prašymas jau yra 
savos nepriklausomybės paneigimas. 
Prašymas jau suponuoja kreatūros 
jausmą ir tiktai iš jo turi kilti. Kon
rado blaškvmasis yra aiškus. Jo ke
lias nėra tiesus. Jis vingiuoja tarp 
prieštaravimų ir todėl prie galutinio 
tikslo nepriveda. Nors Konradas pri
mygtinai sielų valdžios reika:=aįa, 
nors jis visain Dievą itikinėjakad 
ja su juo pasidalytų, tačiau Dievas- 
tyli. Jis pradeda pastebėti, kad jo 
reikalavimai darosi tik balsas šau
kiantis tvruose. nerendąs jokio at- 
•balsio. Tačiau čia pats jis pradeda 
pastebėti, kad tuo būdu sudūžta ir 
pagrindinis jo siekimas sukurti savai 
mylimai tautai laimę. Laimė, kaip 
sakėme, yra nesukuriama be sielų 
valdžios. Tuo tarpu šitos valdžios 
pats iš savęs Konradas neturi. O Die
vas tyli . . . Tada prasideda paskuti
nis ir pats tragiškiausias tarpsnis, bū
tent, kovos paskelbimas. Tada pra
sideda neviltingas ir konvulsingas 
dvasios trūkčiojimas, kuris baigiasi 
Išvidiniu išsisėmimu ir net mirtimi.

Sakyk, kad is situ akmenų pasidarytu duonos. Mat. 4, 3 a.

4. Kova su Dievu
Šventasis Jonas yra pasakęs, kad 

Dievas yra meilė. Tai yra pats giliau
sias ir pats krikščioniškiausias Dievo 
supratimas. Galima į Dievą žiūrėti 
įvairiais atžvilgiais: galima Jį supra
sti, kaip Esantį, kurio esmę sudaro 
buvimas; galima Jį suprasti, kaip Kū
rėją, kuris iš nebūties pašaukta bega
linio įvairumo būtybių; galima Jį su
prasti, kaip būties Palaikytoią, kuris 
nesiliauja rūpinęsis tuo, ką yra pa
taręs. Tačiau visi šitie atžvilgiai, vi
sos šitos Dievo sampratos yra viena
pusiškos, dieviškojo turinio neišse- 
miančios ir negalinčios išsemti. Jeigu 
norime šitą turinį pasakyti vienu žo
džiu, turime taikyti Dievui šv. Jono 
posaki, kad Dievas yra meilė. Meilėje 
susieina„v:s'<as kas pirmesnėse Dievo 
sąvokose yra išsklaidyta ir vienaša
liška. Me’lė yra sykiu ir buvimas, ir 
kūryba, ir palaikymas bei rūpinimasis. 
Meilės princičas yra taip pat dieviš
kojo vidaus gyvenimo pagrindas. Die
viškų^ asmenų santykiai, kaip teigia 
Krikščionybė, taip pat yra atremtų 
męilę. Todėl Dievas yra pati Meilė. 
Ir visais amžiais Krikščionybė d:džia- 
vosi, kad ii atnešė pasaulini D evo, 
kaip meilės, sampratą. Sena'ame 
įstatyme buvo pasakyta, kad išmin
ties pradžia yra Viešpaties baimė: 
initium sapientiae iimor Domini. Tuo 
tarpu Nauias;s įstatymas j Dievo 
sampratos ir į žmogaus santykiu su 
Dievu pagrindą radėio ne baimę, kaip 
žydai, ne teorinį pažinimą, kaip 
graikai, bet meta, vadinas’, iš- idinį 
susijungimą ir vertybių subendrinimą, 
nes meilė visados yra vprfyb’nė ben
druomenė. Ji visados atsiremia i my- 
linčiųių atsidavimą vienas antram. 
Mylėdami, mes atiduodame kitam, ką 
mes turime, ir gauname iš kito, ką 
jis turi. Tain yra kiekvienoje meilėje. 
Taip yra ir D>evo meta>e Dievo mei
lėje mes pakvlame ligi Dievo, ir Die
vas nusileidžia ligi mūsų. Mes tam
pame panašūs į Dievą, ir Dievas tam
pa panašus į mus. Atskiro asmens ir 
viso pasanbo perkeitime įvyksta mū
sų sudievėiimas,- kaip konkreti mūsų 

meilės Dievui apraiška. Amžinojo Lo
gos įsikūnijime įvyko Dievo sužmo- 
gėjimas, kaip konkreti Dievo meilės 
mums apraiška, Perkeitimas ir Įsikū
nijimas yra aktai, kuriais reiškiasi 

■ žmogaus ir Dievo santykis, parem
tas meile. Meilės sampratoje Dievo 
Sąvoka pasiekia savo gelmes. Giles
nio supratimo žmogus nėra priėjęs. 
Dievas yra meilė;

Tuo tarpu Konradas, matydamas, 
kad Dievas tyli, kad iis neišklauso jo 
reikalavimo duoti sie’ų valdžios, pa
sipriešina šitam teginta ir pradeda 
tvirtinti, kad Dievas nėra meilė:

„Meluoja tas, t~k Tave vadina meile, 
nes pats esi tik išmintis“.

Šituo savo teigimu Konradas nori pa
aiškinti atkaklų Dievo tylėjimą ir sy
kiu pateisinti tolimesnį savo nusista
tymą ir savo elgseną su Dievu. Jeigu 
Dievas yra tiktai išmintis, jeigu jis nė
ra meilė, Jis todėl ir nepaiso žmogaus 
širdies reikalavimų. Jau anksčiau bu
vome minė:ę, kad Konradas didžiuo
jasi savo, jausmu, kildamas juo ligi 
dieviškųjų pas’apčių ir žvelgdamas į 
Dievo esmę. Kitaip sakant, Konradas 
stato prieš Dievą save, kaip jausmo 
žmogų. Tačiau šitą jausmą suprasti 
ir į jį atsakyti gali tik.toks Dievas, ku
ris myli, nes tik mylėdamas iis gali 
sunrasti ir žmogaus, šiuo ntve'U Kon
rado, meilę savai tautai. O ie gu Die
vas yra tik išmintis, tuomet žmogaus 
jausmai Jam yra svetimi ir žmooaus 
meilė Jam yra neprieinama. Su tokiu 
Dievu. aisku, verta kovoti ir išplėšti 
iš io ranku valdžią, nes valdydamas 
tik protu, iis kaip tik neįstengia ir net 
nenori s”kurti žmonėms'laimės. Kon
radas todė1 elo'asi visiškai nuosekliai. 
Paneigus esnvni Dievo supratimą, at
metus D’evo, kaip meilės, sąvoką, jis 
skelbia išminties Dievui kovą, tikė
damasis. kad meilė vra galingesnė už 
išmintį ir kad tuo būdu ii galėsianti 
tobuliau valdyti pasaulį bei žmogų.

Teigdamas, kad Dievas yra „tik iš
mintis“. Konradas teO’u sykiu kad tik 
išmintimi ir tegalime Dievą pažinh:-

„Mintim, ne širdim, tavus patiriame 
/ kelius,

mintim, ne širdim, ir tavo ginklo 
krovinius.

Tik tas, kuris įsirausė į knygą, 
i naugę, skaičių, į lavoną, 
tik tas tėra pajėgęs

. imtis Tavo galios dalį“(161).

Vadinasi, meilės nėra nei pačiame 
Dievūje, nei tame akte, kuriuo Dievą 
patiname, nei galop tame žmoguie, 
kuris pasidalina su Dievu jo valdžia. 
Dievas yra grynas išmintingumas. Lriė 
Jo prieiti galima tiktai protu. Nuose
kliai tik tas, kuris atsideda mokslui, 
kuris įsirausią į negyvą, be kraujo ir 
be širdies knygą, į gamtos dėsnius, 
išreikštus matematiniais skaičių sim
boliais, į visą gamtos tikslingumą, ap
sireiškiantį negyvosios ir gyvosios 
gamtos būtybėmis, tik tas sugeba pa
tirti dieviškosios galios dalį. Tačiau 
šitas kelias yra drynai proto kelias. 
Jame nėra širdies ir nėra meilės. 
Jausmas čia nedalyvauia. Viskas die
viškojoje santvarkoje yra racionalu. 
Todė) ir Dieva pažin mo rezultatai taip 
pat yra racionalūs. Top galia, kurios 
sugeba pasiimti Dievą pažįstąs žmo
gus, yra ne kas k ta, kaip protinis pa
šau! o apvaldymas. Žmogus savo pro
tu įsijungia į visuotinį Dievo racio
nalumą ir todėl laimi šito racionalumo 
dalį. Jis laimi

„nuodus paraką, ir garą, 
dūmus trenksmus ir atspindžius, 
teisingumą, piktą melą'/ibd./.

Tai yra gėrybėf, kilusios iš proto vei
kimo. Todėl jos ir tegali prolą paten
kinti. Širdies jos ne. anečia ir žmogaus' 
laimingo nepadaro. Jomis džiaugda
masis ir didžiuodamasis, žmogus vis 
dėlto paslieka alkanas ir vargšas:

„Mini ms pat ekęs pasaulio gėrybes, 
širdis palieki amžinom varge“ (163).

Dievas Konrado supratimu yra tiktai 
prolo Dievas Visa, kas iš jo kyla, pa
tenkina tiktai protą. Žmogus, santy
kiuodamas su Dievu, pasidaro išdidus 
savo minty e, bet vargšas savo širdyje.

Šitoje vietoje mums pradeda aiškėti, 
kodėl Konradas aukščiau buvo teigęs, 
kad Diedas nesugeba sukurti žmonėms, 
laimės. Konradas slapia tikėjo, kad 
Dievas nėra meilė, kad J.s yra tiktai 
išmintis. Savo išmintimi Jis todėl ir 
sukuria tai, kas išminčiai tetinka. Tuo 
tarpu laimė anaiptol nėra racionalus 
dalykas. Laimė yra daugiau įausminis 
žmogaus nusiteikimas, vadinasi, šir
dies dalykas. Tuo tarpu Dievas širdis 
palieka „amžinam varge“, nes Jis ne 
myli, bet tik pažįsta. Dėl to apie ko
kią nors laimę, kuri kiltų iš Dievo, 
kaip išminties, negali būti nė kalbos. 
Laimės kūrėju Konradas jaučiasi esąs 
pats, nes jis turi „kuo stipriausią 
jausmą", vadinasi, tai, kas laimėje yra 
pagrindinis pradas. Tikrumoje tad čia 
pras deda kova ne tarp Konrado ir 
Dievo, kaip asmenų, bet tarp dvie ų 
pasaulinių būties principų: tarp iš
minties arba proto ir meilės arba šir
dies. Dievą Konradas laiko pasaulyje 
tikslingai ir priežastingai veikiančio 
racionalumo atstovu. Tuo tarpu lis 
pats yra irracionalinio meilės prado 
reiškėjas. Toji kovas, kurion iis D’evą 
pašaukia, yra vedama meilės vardan, 
vardan io visuotinio jausminio laimin
gumo, į kurį veržiasi kiekviena bū
tybė. ir. kurio negali duoti net ir di
džiausias protingumas.

b. d.
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SKAUTYBĖ IR RELIGIJA
ST. S.

T. Auklėjamoji religijos reikšmė 
skautybei

Ne vienam yra buvęs, a gal ir te
bėra neaiškus skautybės santykis su 
religija. O tačiau tas klausimas yra 
principinės reikšmės. Vienokia ar ki
tokia linkmė tuo klausimu yra turė
jus ir gali turėti rimtų pasekmių. Ne
aiškumas tuo atžvilgiu sukelia tryrti- 
mąsi tarp pagrindinių auklėjimo 
veiksnių ir trukdo auklėjimo darbą. 
Todėl dabar, atsikuriant išeivijoje 
skautų organizacijai, svarbu ir rei
kalinga pasvarstyti skautybės ir re
ligijos santykĮ.

Netenka abejoti, kad toks tiesus ir 
garbingas žmogus, kaip skautybės 
įkūrėjas Baden-Powellis, skautų šū- 
kin pirmoje vietoje įrašė „Dievas" ne 
iš angliško mandagumo ir ne dėl pro
pagandos — kaip diplomatišką etike
tę apsidrausti nuo galimų priekaištų, 
kaip priemonę užmigdyti tikinčiųjų 
tėvų budrumui ar medžioti idealistiš
kai nusiteikusiam jaunimui. Priešin
gai — tai reiškia, kad religinis mo
mentas skautybei turi kapitalinę 
reikšmę. Tai nėra koks netyčių daly
kas. Skautų organizacija yra auklėji
mo organizacija, siekianti išauklėti 
pilnutinį žmogų — asmenybę. Bet 
kaip pilnutinio žmogaus sąvokon bū
tinai įeina religingumas, taip ir pil- 
nutinėn auklėjimo sistemon neišven
giamai turi įeiti ir religinis momen
tas, ir tai ne kaip antraeilis ir neesmi
nis priedas, o kaip pats pirmutinis, 
pats svarbiausias, pats esmingiausias 
dalykas. Bandyti išbraukti ar apeiti 
tą dalyką reikštų nukirsti šaknis, iš 
kurių išauga visas skautybės medis. 
Skautybės pastatą jos kūrėjas statė 
ne vien ant pagrindinių krikščionybės 
moralinių principų, bet ir ant gilaus 
religingumo. Moraliniai principai, pa
tys vieni, atkirsti nuo jų gaivintojos 
— religijos, netenka gyvybės ir jė
gos. Ant grynai .laicistinės moralės 
pagrindų dar niekam nepavyko su
kurti pastovios moralinės tvarkos. 
Prancūzų revoliucija iškėlė brolišku
mo, žmoniškumo šūkius, bet ar pa
vyko juos įgyvendinti? Ar nenuvedė 
jie į bolševizmą, kurio dvasinė moti
na yra toji pati prancūzų revoliucija? 
Ar mūsų dabartinės katastrofos nėra 
liūdnos, bet logiškos pasekmės to mo
ralės nuo religijos atkirtimo, kuris 
įvyko humanizmo ir apšvietos gady
nėse? Negalima pasisavinti tik mo
ralę be religijos. Viena moralė, neat- 
sirėmusi į metafizinius pagrindus ir 
nustojusi santykio su savo antgamti
niais šaltiniais, pasmerkta žlugti. Nie
ko patvaraus negalima sukurti vien 
ant „žmoniškumo" pagrindo. Kaip 
žmogus nesuprantamas be Dievo, taip 
žmoniškumas, neatremtas į dievišku
mą, nustoja prasmės ir atramos. Kas 
priima religijos etiką, tas nuosekliai 
turi priimti ir tą etikę grindžiančią 
religiją.

Skautybė siekia išugdūti žmones su 
aiškiais ir pastoviais principais. Gi at
siribojus nuo religijos negali būti 
kalbos apie tokių principų išugdymą. 
Galima šį tą pasiekti išoriniu sudraus- 
minimu, bet anaiptol ne viską. Vidi
nis sudrausminimas neįmanomas be 
religijos pagalbos. Bandymų metu, ka
da iš žmogaus pareikalaujama savo 
principus ginti net didžiausios aukos 
kaina, principai, neatremti į gilų re

liginį įsisąmoninimą, dažnai nebeišlai
ko, ir tokio žmogaus moralinis gyve
nimas griūva, kaip namas, pastatytas 
ant smėlio. Vien „pareigos imperaty
vo" nepakanka — kažkas tvirtesnis 
turi jį paremti. Ignoruojant religinį 
momentą, kyla pavojus išauklėti žmo
nes be principų arba su abejotino 
tvirtumo principais. Be religijos au
klėjimas yra vienašališkas, nesiskai- 
Jąs su pačiomis pozityviausiomis gy
venimo vertybėmis. Skautybė, kaip 
organiška auklėjimo sistema, turi 
tvirtai atsiremti į religiją.

Religinė mintis skautybei suteikia

Pabegeles Marijos poilsis pakeleje

ir gilų turinį. Vienais ‘ žaidimais dar 
niekada nebuvo išugdytos gilios ir 
tvirtos asmenybės. Vien išorinės for
mos, nors ir gražios, neįstengia paso
tinti žmogaus, ypač jauno, dvasios al
kio. Kur stoka to dvasinio turinio, 
ten auklėjimas išsigemą tik į išorinį 
šlifavimą, '

Skautams, kiek jie yra mokyklinė 
organizacija, svarbu įsigyti gilesnį 
religinį įsisąmoninimą ir gyventi 
gilesniu religiniu gyvenimu dar 
ir dėl to, kad jie ugdo busimuosius 
inteligentus. Inteligentas, pasiekęs 
aukštesnį mokslinį išsilavinimą, ne
gali būti atsilikėlis religiniu atžvil
giu. Jam neturi pakakti tų religinių 
sąvokų, kurių pakako vaikystėje." Jo 
dvasinis augimas turi vykti propor
cingai ir harmoningai. Deją, ne vie
nas inteligentas šiuo . atžvilgiu yra 
tikras invalidas, • i

II. Skautybė ir konfesija K

Kai kurių keblumų atsiranda be
svarstant skautybės ir konfesijos 
santykį. Skautybė, kaip tarptautinė 
jaunimo organizacija, atveria duris 
įvairių konfesijų jaunimui. Kaip gali 
šalia vienas kito būti įvairių konfe
sijų jauniniaj, kad jam negrėstų re
liginės tiesos sureliatyvinimo ir re
liginių įsitikinimų suniveliavimo pa
vojus? Klausimas labai opus. Jis rei
kalingas aiškaus ir nedviprasmiško 
sprendimo. Skautybė, ugdydama pagar
bą ir meilę kiekvienam žmogui ir tuo 
pačiu toleranciją kito žmogaus reli
giniams įsitikinimas, anaiptol neturi 
ugdyti religinio relatyvizmo, kurio 
pasekmė yra indiferentizmas. Jeigu 
religinė tiesa auklėjime sureliatyvi- 
nama, atsieit, jeigu laikomasi princi
po, kad gali būti daug teisingų tikė

jimų, -tada neišvengiamai smunka 
jaunuolio absoliutus tikėjimas savąja 
konfesija. Kas kita yra katalikui 
gerbti kito žmogaus sąžinės laisvę ir 
jo religinius įsitikinimus — to reika
lauja ir pati katalikybė, — kas kita 
tą toleranciją grįsti principu, kad vi
sos religijos lygios, atsieit, objekty
vios religinės tiesos nėra. Šitokia 
būklė neabejotinai žalinga jaunuolio 
religiniam gyvenimui. Tokia atmosfe
ra gali išugdyti tolerantą, bet nie
kada neišugdys itkrai religingo žmo
gaus.

Nepakanka skautiškąjį auklėjimą 
grįsti blankiu deistiniu religingumu. 
Tiesa, skautybės ideologijoje religi
nis principas išreikštas pačia ben
driausia forma ir nėra surištas su 
jokia konfesija. Tai yra tam, kad 
skautų organizacija tiktų visų konfe
sijų, jaunimui. Atskirų konfesiją skau

tams nieku būdu negali pakakti tų 
pačių bendrųjų religinio principo 
bruožų. Atskirose konfesijose šis 
principas turi būti pagilintas ir jam 
turi būti suteiktas visas savosios 
konfesijos turinys.

Negalima skautybės kurti fr ant 
bekonfesinio krikščioniškumo pagrin
dų. Tada tektų pašalinti visa, kas 
skiria skirtingų krikščioniškųjų konfe
sijų žmones, ir remtis tik pačiais 
bendraisiais dalykais, kurių ne taip 
jau daug. Geriausiu atveju liktų mo
raliniai principai, kurių tačiau, kaip 
minėjome, negalima atskirti nuo juos 
sankcionuojančios ir gaivinančios re
ligijos. Religinis skautų auklėjimas 
praktiškai išeitų labai miglotas.

Kokia išeitis? Normali padėtis gali 
būti .tik tada, kai į skautybę žiūrima 
kaip į auklėjimo metodą, kurį gali 
naudoti įvairių tautybių ir įvairių 
konfesijų žmonės. Vadinasi, skautai 
turi diferencijuotis ir pagal tautinius, 
ir pagal konfesinius skirtumus. Kaip 
skautų susiorganizavimas į tautines 
grupes nė kiek nekliudo bendradar
biauti įvairių tautybių skautams ir 
sudaryti vieną brolišką skautų šeimą, 
— taip ir skautų išsidiferencijavimos 
pagal konfesijas nė kiek negali kliu
dyti. įvairių tikybų skautams susikal
bėti. Tarptautinis skautybės charakte
ris nekliudo skautams ugdyti tautines 
formas — jos nepaskęsta internacio
nalizmo jūroje, bet padaro skautiją 
panašią į margą gėlių darželį. Taip 
ir tarpkonfesinis skautybės charak
teris neturi būti kliūtis atskirų kon
fesijų skautams tvirtai stovėti savoje 
konfesijoje, neturi ugdyti religinio 
reliatyvizmo ir indiferentizmo. Tik 
tvirtai stovėdami savoje konfesijoje, 
jie gali įvykdyti pagrindinį principą 
-— religingumą. Mat, jeigu pagrindi
nis skautų principas yra religingu
mas, atseit tarnavimas Dievui, tai 
kokiu būdu skautas turi tarnauti Die
vui, jam pasako ne kas kitas, o tik 
jam kompetentinga konfesija, mūsų 
atveju Katalikų Bažnyčia.

III. Katalikų Bažnyčia ir skautybė

Katalikas jaunuolis, tapęs skautu, 
religiniu ir moraliniu atžvilgiu pri
klauso ne kam kitam, o tai pačiai Ka
talikų Bažnyčiai. Kadangi skautybės 
pagrindinis principas yra religingu
mas, tai tokį jaunuolį jau ne tik Ka
talikų Bažnyčia, bet ir pati skautybė 
įpareigoja būti ištikimą Dievui. Reli
giniuose ir moralės dalykuose skau
tas turi paklusti Kat. Bažnyčios auto- 
rįtętui. Ji jam pasako, kaip jis turi 
tarnauti Dievui. Jos interpretavimas 
jam privalomas. Būti paklusnų Bažny
čiai skautą įpareigoja taip pat ir 
skautybė, religingumo principą staty
dama pirmoje vietoje. Katalikas gali 
tarnauti Dievui ir būtį jam ištikimas 
tik per Bažnyčią. Norėdamas būti 
ištikimas Dievui, jis tūri būti ištiki
mas Bažnyčiai. „Kas jūsų klauso, 
manęs klauso", — sako Kristus. Skais
tybėje užsiangažavęs tarnauti Dievui, 
skautas turi būti radikalus ir nuo
seklus katalikas. Tarnavimas Dievui 
neturi būti tik dalinis. Dievas reika
lauja jį mylėti visomis jėgomis Skau
tų organizacijos tolinimasis nuo re
ligijos ir Bažnyčios būtų nenormalus, 
prieštaraująs pagrindiniam skautų 
principui. Neutralumas šiuo atveju 
yra nusikaltimas, nes Kristus sako: 
„Kas ne su manim, tas prieš mane." 
Neutralaus auklėjimo praktiškai ne
gali būti. Kur religija ignoruojama, 
ten pamažu auga antireligiškumas. 
Religingumas nėra privatus kiekvie
no skauto reikalas.. Katalikų skautų;
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kaip organizacijos, reikalas būti glaudžiame kontakte su religija ir būti imliai palaimingam jos veikimui.♦* *Krikščionybės ryšys su skautybe yra ne atsiktinis, bet esminis ir organiškas. Krikščionybė skautų idealus grindžia, -įprasmina, pagilina ir nušviečia. Pirmoje eilėje ji yra skautų vadovė į Dievą. Toliau — ji pagrindžia ir antrąjį skautų principą —- tautiškumą, išreikštą šūkyje žodžiu „Tėvynei". Krikščionybė tėvynės meilę pašventė, pakilnino, padarė ją krikščioniškąja dorybe. Pagaliau niekas negali geriau pagrįsti ir įprasminti trečiojo skautų principo — žmoniškumo, artimo meilės, kaip krikščionybė. Ji paskelbė visų žmonių, kaip Dievo vaikų, broliškumą, visus žmones apimančia meilė, kuriai sienų neužtveria tautiniai, konfesiniai, luominiai ar rasiniai skirtumai. Katalikų Bažnyčios teologija dar pagilina Bažnyčios narių broliškumą, išeidama iš Mistinio Kristaus Kūno paslapties. Artimo meilei čia atsiveria nauji neišmatuojamo gilumo pagrindai. Joks kitas broliškumas negali būti toks gilus, kaip tas, kuris atsiremia į katalikybės dogmų paslaptis ir kuris gaivinamas pačios Amžinosios Meilės. Įsakymo keliu paskelbtas broliškumas bus arba fiktyvus1 arba negilus 
ir nepatvarus. Krikščionybė yra skautams geriausia artimo meilės mokykla.Skautams, kaip gamtos draugams, taip pat yra ko pasimokyti iš Bažnyčios. Ji moko tikrosios gamtos meilės. Kas gi labiau mylėjo gamtą, kaip didis šventasis Pranciškus Asyžietis, . rašęs himnus saulei, o paukštelius ir žvėris vadinęs savo broliais ir seserimis? Kada į gamtą žiūrima kaip l Dievo pėdsaką ir jo šventovę, tada kiekvienas žingsnis gamtoje kelia sielą į Dievą.Kai kam gali atrodyti, kad religija skautybėn įneša tam tikro niaurumo. Pažiūra visai klaidinga. Katalikų religija yra didžiausio __ ir giliausio džiaugsmo šaltinis. Tas šaltinis toli gražu nėra išsemtas. Kieno džiaugsmas gali būti didesnis, kaip atpirkto

Paulius Jurkus

SUTEMU ANGELASO ANGELE, kurs nuolatos eini Šalia manęs ramiu žingsniu,* Kodėl tavį sparnai juodi Ir veidas pilnas sutemų.Kalnuos, kai sėmiau vandenį saulėtą, Tu man į delną pylei džiaugsmą ir perlus, Ir šokai prie manęs pasauliu sužavėtas,Išskėtęs vėjuj savo spindinčius sparnus.Dabar tavi sparnai lėtai mosuoja,Kai aš einu per naktį tvankią, degančią krauju. Kai dieną tuščias kryžkelėj sustoju, — Jau tavo akys spindi liūdesiu giliu.Ir tavo veidas pilnas sutemų, O angele, tavi sparnai juodi . . s Ir aš, ir aš per slėnio platumas einu, Nešuosi didį liūdesį širdy .. <

padės i patįsanty-

jo žmogaus, skirto amžinajai laimei? Jokios pramogos, žaidimai neduos to linksmumo, kuris gimsta iš ramios ir giedrios sąžinės. O priemones tam džiaugsmui turi tik Kat. Bažnyčia. Todėl skautų džiaugsmas turi išplaukti iš šių giliausių džiaugsmo šaltinių.Krikščionybė skautui yra ir tikro idealizmo įkvėpėja. Ji moko elgtis vadovaujantis ne vien natūraliniais, bet ir antgamtiniais motyvais. Pagal Bažnyčios pažiūrą, nepakanka auklėti tik natūralų gerumą. Be antgamtinių motyvų žmogaus veiksmai yra grynai natūralūs ir nenuopelningi antgamtiniu atžvilgiu. Todėl Bažnyčia skauty- bės auklėjamąjį natūralų "gerumą pa- kilnina ir uždeda jam antgamtinį antspaudą. Tuo būdu Bažnyčia duoda visas sąlygas ugdyti praktiškajam idealizmui, praktiškajai artimo meilei. Šiuo atžvilgiu į skautybę galima žiūrėti kaip į pritaikomąją katalikybę, kaip į metodą krikščionybei praktikuoti.Bažnyčia, besirūpindama sielų išganymu, nėra ir negali būti abejinga auklėjimo reikalams. Į auklėjimą ji žiūri kaip į parengimą ne tik šiam, bet ir kitam gyvenimui. Todėl jai ne vis tiek, kokia linkme ir dvasia auklėjamas katalikų jaunimas. Bet jeigu skutybė savo šūkyje pirmoje eilėje įrašė Dievą, vadinasi, ji irgi yra pasiryžusi auklėti žmones ne tik žemei, bet ir Dievui ir tai — pirmoje eilėje. Vadinasi, ir Bažnyčios, ir skautybės siekimai šiuo atžvilgiu sutampa. Jeigu skautybė dar turi ir kitų tikslų — parengti jaunuolį šiam gyvenimui, išugydama jame įvairias praktiškas dorybes, tai ji čia tik gražiai papildo Bažnyčios darbą. Taigi, - principinėj plotmėj jokių priešingumų nėra.Reikia pastebėti, kad skautai nėra kokia bažnytinė brolija. Tai yra pasaulietinė organizacija. Bet ji neturi būti laicistinė organizacija, t. y. tokia, kurioje vyrautų bereliginė dvasia. Tuo atveju ji griautų savo pagrindinį, principą. O jį'priėmusi, ji turi priimti ir visas iš to fakto išplaukiančias konsekvencijas.Baigdami suglaustai pakartojame pagrindines mintis:

1. Religinis momentas skautybėje turi pagrindinę reikšmę.2. Tik glaudus ryšys su religija tegali padaryti sėkmingas auklėjamąsias skautybės pastangas.3. Religingumo principą skautybėje tinkamai išvystyti tegalima tik stovint ant konfesinių pagrindų.
Kun. K. Senkuą

Lietuviu giesmes ir giedojimas 
i -Muziką, dainą ir giesmę mėgo ir mėgsta kiekviena tauta ir kiekvienas žmogus, ne tik suaugęs, bet ir vaikas. Man labai dažnai prisimena tos vakaro valandos, kada mama su paaugliais savo sūnumis ir duktejimįs giedodavo iš gana storų kantiškų Advento, Gavėnios ar įvairių švenčių giesmes. Tada buvau dar per mažas, kad būčiau galėjęs aktyviai prie giedančiųjų prisidėti. Todėl tik klausydavausi iš tolo arba kartu „niūniuodavau". Tačiau dažnai atsitikdavo, kad, kitiems begiedant, lįsdavau į „užpečkį“. Mat, tie graudūs giesmių žbdžiai ir juos lydinčios liūdnos melodijos per giliai verždavosi J vaikišką sielą ir išspausdavo ašarų. Nenorėdamas kitų akyvaizdoje tokiu minkštaširdžiu pasirodyti, lįsdavau Į tamsesnį kampelį. Beaugant vaikiška • širdis gerokai „surembėjo", ir jau ne taip lengvai galėtų graudi giesmė mane prie ašarų privesti. Bet muzikos garsų pamėgimas, manau, yra dar padidėjęs.Panaši evoliucija vyksta kiekvieno žmogaus širdyje iš atžvilgio į muziką ar kitokį meną. Būdamas vaikas, jis. yra daug jautresnis ir tokiu būdu - prieinamesųis kilnaus grožio idėjoms, kurios jį sujaudina, uždega, paskatina į ryžtingumą. Paaugęs jis susiduria su visokių žmonių realiais, jo vaikiškam įsivaizdavimui dažnai visai priešingais pavyzdžiais, į kuriuos jojo įsivaizduotas idealizmas atsimuša kaip į kietą uolą ir... ne retai sudūžta. Nelaimė tokiam vaikui, jei tada nėra, kas jo sudužusį idealizmą atgaivintų ir sutvirtintų. Didelė palaima, jaunai kartai yra tie auklėtojai, kurie supranta vaikus ir jaunimą vesti J gyvenimą idealiais keliais. Tam, tikslui labai didelę paramą teikia muzika. Bet muzikoje irgi yra labai svarbu laikytis lietuviškos patarlės: „Lenk medį, kol jis jaunas". Giesmių ir dąinų turi jau maži vaikai prisiklausyti ir palengva mokytis. Paaugus jiems bus tada giesmė ir daina (ir muzika apskritai) lengvas ir malonus dalykas, nuoširdus ir ištikimas gyvenimo draugas, kuris jiems eiti į tolimesnius idealus ir idealų šaltinį —• Dievą.Šitoks muzikos ir gyvenimokiavimo analizavimas man padėjo suprasti daugelį klausimų ir mano pačio vėloką pasiryžimą ■ imtis bažnytinės muzikos studijų. Švč. Dievo Apvaizdai dėkoju, kad dabar galiu joms pasišvęsti.Savo svartymus ir mintis apie lie; tuviškas giesmes ir giedojimą čia paduodu platesnei viešumai tuo tikslu, kad mes lietuviai, Kat. Bažnyčios sūnūs ir dukterys, daugiau dėmesio atkreiptume j liet, giesmės kultyvavi- Z mą ir giedojimo kėlimą.

Dabartinis liet. kat. giesmės stovis.— Gavęs progos susipažinti su vokiečių giesmėmis ir palyginęs jų giesmynus sn savaisiais, pamačiau, kad liet, giesmynams daug ko trūksta,

4. Krikščionybė bei katalikybė skautų idealus pagrindžia, pagilina ir nušviečia. Bažnyčia katalikui skautui yra Dievo, tėvynės, artimo ir gamtos meilės mokykla bei tikrojo idealizmo įkvėpėja.5. Katalikas skautas turi būti konsekventiškas katalikas. Tam jį įpareigoja ir pati skautybė.

o labiausia giesmių kultyvavimo, km ris nuo J. Naujalio laikų yra beveik visiškai sustojęs. Lietuvos evangelikai šioj srity katalikus pralenkė. Jie išleido 1942 m. Kaune „Evangelikų Giesmyną su . maldomis" (639 pusi.), kuriame yra įvairiausių, visokioms religinio žmogaus gyvenimo progoms pritaikintų giesmių, iš viso 388. Šis giesmynas yra be gaidų, bet kiekvienai giesmei meliodija yra- nurodyta: sava arba kurios kitos giesmes gaida. — Visas žmogaus gyvenimas, nuo lopšio ligi karsto, per Bažnyčią turi būti pašvenčiamas Dievo laiminančia malone. Todėl tam pašventimui išreikšti yra reikalinga ne tik maldų (žodžių), bet ir giesmių (meliodijų). Tačiau giesmių čia daug kur trūksta; kai kuriems bažnyt. metų laikams (pav. Adventui, Velykų laikot.) jų yra 'per maža, o įvairioms šventėms nėra dar nė jokios giesmės.Lietuvių kat. giesmė teksto atžvil- 
giu yra jau pagerėjusL Kun. Tilvytis ir paskiausiai J. E. Vysk. Dr. Pa- dolskis šią sritį pastūmėjo gerokai | priekį. Bet tuo darbas dar neužbaigtas; dar ne visos giesmės yra apimtos, ir tos giesmės buvo atspausdintos vis be gaidų, be meliodijų. Todėl jaunoji Lietuvos karta, senosios neišmokyta, be meliodijų neįstengė tų giesmių į savo religinį gyvenimą įtraukti. Tokiu būdu daug gražių žodžių pasiliko tik poperiuje. Giesmė 
ar daina be meliodijos yra dar toli nuo savo tikslo, yra dar negyva, taip kaip mintis pasilieka niekam nežinoma, kol kalba jos neišreiškia.Giesmynų ir giesmynėlių su gaidomis, kurie paskutiniais metais Lietuvėj buvo sunkiau ar lengviau prieinami ir naudojami, buvo keletas: man žinomi yra sekantys: 1) J. Naujalio 1906 m. „Giesmynas" su harmonizuotomis meliodijomis. 2) J. Naujalio 1920 m. „Giesmynėlis” vien tik su meliodijomis. 3) (Telšių?) „Eucharistinio kongreso giesmynėlis". 4) Kun. T. B. Andriuškos „Naujos religinės giesmės". 5) A. Gobio „Giesmynas", šapirografu išleistas; juo naudojosi Kauno Kun. Seminarijos auklėtiniai. 6) Kun. Cepulio „Giesmynėlis". 7) Kun. Sabaliausko ir kun. Brazio išleistas „Cantionale"; jame yra nedaug giesmių, nes jis, matyt, buvo paruoštas kaip religinių apeigų vadovėlis'.' 8) Amerikos lietuvių, Pociaus paruoštas, „Giesmynas", (Čikaga. 1938). Su šiais giesmynais arčiau susipažinti turėjau progos, berinkdamas gražesnes giesmes su meliodijomis.Tai yra ne maža leidinių. Bet jie yra vienas nuo kitų skirtingi ne tik giesmių parinkimo, bet ir jų teksto atžvilgiu. Todėl nebuvo ir nėra galima bendram giedojimui jais kartu naudotis, nes .jeigu viename jų norimos giedoti giesmės yra, tai jų nėra kitame, arba: vieno giesmyno giesmių tekstas yra vienoks, o kito vėl kitoks; matyt kiekvienas naujo giesmyno ruošėjas rinko ir taisė giesmes
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pagal Savo skonį. Tuo yra padaryta 
skriauda giesmių tikriesiems auto
riams, nemaža žala giedojimui ir di
delė kliūtis bendro giedojimo plitimui.

Nemaža giesmių tekstų yra pasenę 
arba sugadinti ir kirtis giesmėse daž
nai neatitinka melodijos kirtį. Atrodo, 
kad čia yra kalti tekstų taisytojai, 
kurie imdamiesi šio darbo, nekreipė 
dėmesio į giesmės kirčiuotas ir ne
kirčiuotas gaidas. Begiedant nusveria 
giesmės meliodinis kirtis, ir žodžių 
kirčiai būna savaime iškreipiami. Tai 
kenkia giesmės grožiui ir pačio gie- 
doriaus natūraliam jausmui. Ypatin- ’ 
gai blogi yra dažniausiai svetimų 
tekstų vertimai.

Iš to galima suprasti, kodėl lietuv. 
giesmės kaskart labiau nyko. Jauna
jai karti nepatinka pasenęs, t. y. vi
sokiais barbarizmais ir panašiais žo
džiais'išmargintas tekstas; o senieji 
giedoriai nepatenkinti, kai betaisant 
nukrypsta nuo' originalo. Pailiustravi- 
mui du atskirų giesmių posmeliai:

Giesmės: „O, Motina sopulinga"
2 posm.:

Tau. septyni atsirado
Peiliai, kiaurai širdį badų. 
Ašmenys jų aštrūs, tvirti. 
Mums neleisk bėdos patirti.

'Giesmės: ,,Marija, gražiausia Panelė" 
2 posm.:

Nieks nežus, jei Marija gina, 
Laimė tiems, kurie ją pažino. 
Todėl Marijai širdingai tamausim, 
Jos meilės džiaugsmų ir mes para

gausim.
Mieliausia Marija!

Giesmių tekstų savarankiškas tai
symas sudarė giedojimo kėlimui kliū
čių, bet giesmių melodijų korigavimas 
(geriau sakant, iškraipymas) įnešė į 
bendrą giedojimą dar daugiau nesu
tarimo. Nes vieni giedojo pagal ori
ginalią meliodiją, o kiti buvo išmoky
ti pagal naują „būdą". Toki ir pa
našūs dalykai turėtų būti įstatymais 
draudžiami ir būtinai vengtini, nes 
kitaip prieinama prie chaoso.

J. E. Vysk. Dr. Brizgio pareiškimu 
remdamasis, čia galiu pasakyti, —jei 
kas tai dar nežino, — labai džiugi
nančią žinią. Vokiečių okupacijos 
metais vienoje Lietuvos vyskupų kon
ferencijoje buvęs nutarimas ir pas
kiau sudaryta komisija lietuv. giesmių 
atnaujinimui, pataisymui ir suvieno
dinimui. Ši komisija būtų davusi 
visais atžvilgiais paruoštą, ne tik 
visoj Lietuvoj privalomą, bet ir mie
lai priimtiną senų giesmių naują gies
myną. Tik atūžiantis rytų frontas nu
traukęs jau beveik prie galo privestą 
paruošimo, darbą. Jei Dievas leis, tai 
tas darbas nenueis niekais ir savo 
laikų galės būti užbaigtas.

Svetimų giesmių (daugiausia len
kiškų ir tai nemaža) yra jau įbrukta 
lietuv. giesmininkams į rankas; ta
čiau toksai „importas" nesudaro di
delės garbės nei Lietuvos poetams nei 
muzikams. Žinomą, tai pateisinti yra 
galima tuo, kad savų giesmių visai 
nebuvo arba buvo labai mažai. An
tras pasiteisinimas: tos giesmės esan
čios gražios ir atitinkančios lietuvišką 
dvasią ... Seniau, gal būt, tai buvo 
tiesa, bet dabar tai jau ne! Tai ma
tyt iš to, kad metų bėgyje buvo sten
giamasi jas perdirbti arba keisti, ir 
kad ne viena ju jau išnyko arba bai
gia išnykti iš mėgiamų giesmių re
pertuaro.

Lietuviškų giesmių nykimais ir su- 
tingėjimas giedoti yra lietuvių tarpe 
bendra apraiška. Atrodo, kad šis blo
gas reiškinys turi daugiau priežasčių. 
Į tas priežastis dėmesį atkreipti yra 
ne vien mano reįkalas; į giesmes ny

kimo priežastis turi atkreipti dėmesį 
ne tik Bažnyčios vyriausybė ir kiek
vienas kunigas, bet. ir kiekvienas ti
kintysis, nes giesmė yra kiekvieno 
tikinčio žmogaus vienas religinio gy
venimo pasireiškimo būdas, ir tai ne 
patsai menkiausias. Man atrodo, kad 
didžiausias liet, giesmės nykimo kal
tininkas yra apšvietos laikotarpis su 
savo „apaštalais', būtent tasai laiko
tarpis po pirmojo Didžiojo Karo, kai 
Lietuvoj vyko naujos kultūros staty
mas, kai beveik visi vadovaujantys 
asmenys (vyriausieji ir žemesnieji) 
savo dėmesį kreipė į šimtmečiais nai
kintos šalies medžiaginį atstatymą ir 
jėgas aukojo asmeniško gyvenimo pa
togumų kėlimui; tokiu būdu (sąmo
ningai ar ne sąmoningai) jie kaskart 
labiau apleido dvasinę kultūrinimo 
sritį, prie kurios priklauso ir religi
nė muzika. Todės čia yra ne kuris 
nors vienas kaltas, bet kalta yra dau
guma: kalti yra auklėtojai, (ypač 
dvasiški), kad jie patys per maža 
kreipė domės į giedojimą, kad jie 
beaugantiems naujiems poetams ne
davė religinėmis tiesomis pagrįstos 
krypties ir kad jie poetiškai talentin
gus auklėtinius nepaskatino į reli
ginį poezijos meną. Kalti ne tik mu
zikai, kurie kaskart vis labiau pasi
šventė dainai negu giesmei, bet ne 
mažiau yra kaltintini ir poetai, kurie 
atsidavė visokios rūšies bei spalvos, 
turinio bei rimo eilėraščių kūrimui, 
bet nedavė beaugančiai kartai pavyz
džio, išreikšdami amžinąsias tiesas 
nąujoj poetiškoj formoj. Todėl netu-

PASLAPČIŲ PASLAPTIS
Mylėdami tiesą') ir stengdmaiesi ją 

ligi pat galui ištirti, žmonės nelabai 
mėgsta to, kas kliudo tai padaryti. O 
tai yra paslaptys, arba tiesos, kurių 
mes galutinai išsiaiškinti nepajėgia- 

. me. Deja, jų visur aplinkui mus pil
na. Beveik nėra mokslo, kuriame su 
jomis nesusidurtume. Nenuostabu tad, 

.kad netrūksta jų nė mūsų religijoje. 
Viena jųjų, būtent, švč. Trejybės 
paslaptis, minima šį sekmadienį. Tai 
visų giliausioje ir visų kilniausioji, 
nes liečia pačią aukščiausiosios Būty
bės, Dievo, esmę. Teisingai tad vadi
nama ji paslapčių paslaptimi.

1. Glūdi ji, kad Dievuje yra viena 
prigimtis, be trys asmens. Visi tieji 
asmens tarp savęs lygūs, nė vienas 
už kitą nei vyresnis, nei didesnis, 
nei galingesnis, nei išmintingesnis. 
Kiekvienas iš jų yra tikras Dievas, 
tačiau anaiptol ne trys yra Dievai, 
bet tik vienas Dievas. Prieštaravimo 
čia jokiu būdu nėra. Jeigu Bažnyčia 
skelbtų, kad Dievuje yra viena pri
gimtis ir drauge trys prigimtys, arba 
kad vienas yra Dievo asmuo ir kar
tu trys asmens, tuomet būtų aiškus 
prieštaravimas, nes, kas vienas, tai 
ne trys ar kas trys, tai ne vienas. 
Tačiau Bažnyčia anaiptol taip nemo
ko. Ji sako, kad Dievuje prigimtis 
viena, bet asmens trys. Gi asmuo su
vis nėra tas pat, kas prigimtis. Tai 
prikišamai rodo mums aplinkinis pa
saulis. Jame yra daiktų, kurie turi 
prigimtį, bet visiškai nėra asmens. 
Tai, būtent, visi negyvieji ir iš gy
vųjų neprotingieji kūriniai. Juk nie
kas nesako, kad, pvz., akmuo, arklys 
yra asmens, nors savo prigimtį ir vie
nas, ir kitas turi. Gi protingieji kū-

♦) Mintys savatei po Švč. Trejybės. 

rime lietuv. poezijos nei apie bažny
tines šventes nei apie šventuosius, 
neturime tinkamų eilėraščių, išreiš
kiančių religines tiesas bei idealus. 
Galima sakyti, B. Brazdžionis yra vie- 
niitelis, kuris nuo savo poezijos sta
lo skyrė kiek daugiau trupinių religi
niams idealams.

Maironio ir Naujalio laikai praėjo. 
Tačiau mūsų visų, o ypač poetų ir 
muzikų, yra šventa pareiga juos vėl 
atgaivinti, jaunąja lietuv. kartą už
degti kilniais idealais. Nes kitaip su
silauksime visiško religinio bankro
to, kuris tada prives ir prie visiško 
dvasinės kultūros sunykimo. Gavėnios 
rimtumo laužymas, rengiant šokius 
ar dainų koncertus, • mokyklos bei 
gymnacijbs programon neįsileidimas 
religinės muzikos ir panašūs da
lykai yra aiškūs religinio bankroto 
ženklai. Labai klysta tasai, kuris ma
no, kad religinė muzika nustojo ver
tės. Taip galvoti gali tik toks, kuriam 
ir patr religija neturi jokios vertės. 
Taip galvoti gali tik toks, kuriam ir 
pati religija neturi jokios vertės. Nie
ko šioje srityje nedaryti ir toliau 
snausti būtų sunkus nusikaltimas 
prieš Dievą, kurį privalome visokiais 
būdais garbinti, nusikaltimas prieš 
jaunąją kartą, kuri tikisi ir trokšta 
religiniu idealų meniškoj formoj, bū
tų nusikaltimas prieš savo sąžinę, 
kuri mus įpareigoja religijos kėlimui 
ir palaikymui imtis visų kilnių prie
monių. Religinė muzika gi yra viena 
iš gražiausių meno šakų, kurios žmo
gaus siela kelia į Dievą.

F. B-us

riniai, žmonės, turi ir prigimtį ir 
drauge asmenybę. Tiktai kiekviename 
žmoguje yra viena prigimtis ir vie
nas asmuo, o Dievuje viena prigim
tis, bet asmens trys. Kaip tai gali 
būti, mes suprasti neįstengiame, ’nes 
sukurtas ir ribotas protas pačia savo 
esme yra per menkas suprasti beribei 
Būtybei, Kūrėjui. Dieviškųjų armėnų 
vardai yra šie: Dievas Tėvas, Dievas 
Sūnus ir Dievas Šv. Dvasia. Jų santy
kiai tarp savęs tokie, kad D. Sūnus 
yra gimęs iš D. Tėvo, o D. Šv. Dva
sia eina iš D. Tėvo ir D. Sūnaus.

2. Kad Dievas yra vienas trijuose 
asmenyse, žinome tik iš apreiškimo. 
Patys Vieni savo jėgomis to anaiptol 
pažinti negalime. Mūsų pačių žinios 
apie Dievą eina iš šiojo pasaulio 
daktų. Iš jų mes pažįstame jojo bu
vimą ir ypatybes, nes neprotinguo
siuose, kūriniuose randame jojo 
pėdsakų, o protingieji sudaro jojo pa
veikslą. Iš jųjų mes išvedame, kad 
yra viena aukščiausioji, galingiausio
ji, išmintingiausioji, geriausioji, am
žinoji Būtybė, Dievas, taip’ lygiai, 
kaip, matydami laikrodį, esame tikri, 
kad yra ir jį padariusia laikrodinin
kas. Yra tam tikras mokslas, vadina
mas teodicėja, kuriame grynu protu 
įrodama Dievo buvimas ir privalumai. 
Ir pagonys, nors pareiškimo neturi, 
bet gali bažinti, kad Dievas tėra vie
nas. Todėl teisingai juos barė ir kal
tino .šv. Povilas, sakydamas: — Kas 
jame (Dievuje) neregima, jo amžino
ji galybė ir dievystė, nuo- pat pasau
lio įkūrimo galima matyti proto švie
sa iš padarytųjų dalykų, taip, kad jie 
neišteisinami, nes, pažinę. Dievą, jie 
negarbino jo kaip Dievo ir nedėkojo; 
savo mintyse pasidarė tušti, ir neiš
mintinga jų širdis aptemo — (Rom.

\ ! / isos didžiosios 
molers gyvenimo 

formos moterį mums vaizduoja pri
dengtą: jaunamartė, našlė ir vienuolė 
užsideda nuometą. Išorinės formos 
niekada nėra tuščios! kaip iš daiktų 
gilumos jos kyla, taip daiktu gilumą 
jos ir išreiškia, šitaip pažvelgus, kai 
kurios mados tampa baisiais išdavi
kais, jos išvelka moterį tikslia to žo
džio prasme. Atidengimas moters 
reiškia jos paslapties žlugimą... Čia 
pažvelgia į mus jau nebe vaikiškas 
moteriškos tuštybės veidas; čia 
iškylą prieš mūsų akis, kaip pamėklė, 
tas veidas, kuris yra prieštaravimas 
dieviškam pirmavaizdžiui — — nete
kusi išraiškos moteriškumo kaukė. Ji, 
o ne alkio ir neapykantos iškreiptas 
komunistinio proletarijato veidas, yra 
moderniosios bedievybės išraiška.

Gertrud von le Fort.

1, 20 ir k.). Tačiau iš šiojo pasaulio 
daiktų mes jokiu būdu negalime iš
vesti, kad Dievuje yra trys asmens. 
Šiąją tiesą pranešė mums tiktai Jė
zus. Ne veltui pareiškia apaštalas šv. 
Jonas: — Dievo nė vienas niekuomet 
nėra matęs; viengimis Sūnus, kuris 
yra Dievo prieglobstyje, jis suteikė 
apie jį žinių — (Jn. 1, 18). Jėzus savo 
viešajame gyvenime ne kartą kalbė
jo čia apie vieną, čia apię kitą, čia 
apie visus drauge dieviškuosius as
menis. Galop, prieš pat žengdamas t 
dangų, tarė jis apaštalams: — Eidami 
tad mokykite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios —. Tai buvo pas
kutiniai jo žodžiai šiame pasaulyje.

3. Apreiškė mums Jėzus švč. Trejy
bės paslaptį, viena, tam, kad mes 
turėtume pilnesnių žinių apie Dievą. 
Juk mes jojo vaikai, o vaikams pri
dera, kaip galima, geriau pažinti sa
vo Tėvą. Antra, tam,, kad visus tris 
dieviškuosius asmenis garbintume ir 
jiems dėkotume, nes iš jų eina vis
kas, ką tik turime, tiek savo prigim
tiniame, tiek antorigimtiniame gyve
nime. Grynai mūsų tėra vien nuo
dėmės, o šiaip jau viskas mums duo
ta Dievo, švč. Trejybėje vieno. Ypač 
daug padarė švč. Trejybės asmens, 
kad mes galėtume būti amžinai lai
mingi: Dievas Tėvas atsiuntė savo 
vienintelį Sūnų į šįjį pasaulį, " Die
vas Sūnus kentėjo ir numirė už mus, 
Dievas Dvasia mus pašvenčia. Užtat 
reikia, kad Švč. Trejybės asmenims 
būtume ko labiausiai dėkingi ir juos 
garbintume.

Nors turime ir savo protu įgytų ir 
iš apreiškimo gautų žinių Dievą, ta
čiau, apskritai, mes, bebūdami šiame 
pasaulyje, pažįstame jį gana silpnai, 
pasak šv. Povilo, — atspindyje lyg 
mįslę —. Bet artėja laikas, kai, perė
ję. į amžinybę, mes jį matysime, kaip 
sako tasai pat apaštalas, — veidu į 
veidą — (1 Kor. 13, 12). Tuomet, kaip 
pąžymi apaštalas šv. Jonas, mes — 
būsime į jį panašūs, nes mes matysi
me, kaip jis yra — (Jn. 3, 2). Tik, ži
noma, reikia mums dabar tai nusi
pelnyti. O padarome tai, tvirtai tikė
dami viską, ką Jėzus apreiškė’ ir per 
savo įsteigtąją Bažnyčią moko, bei 
pagal tąjį tikėjimą gyvendami.
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Dievo akimis pažvelgę žmonijos 
. istorijon, joje rasime begalę juoko.

Aš nesiiumu čia išskaičiuoti visų tų 
„ juokų, kurie iškyla aikštėn žmonijos 

darbuose ir veiksmuose. Tačiau jeigu 
mes nebūtume taip tragiškai isterijos 
veiksme paskendę, mes galėtume 
šauniai pasilinksminti, kaip žiūrovai 
komedijos, kuri, deja, turi vieną 
trūkumą: ji per dažnai nusileidžia 
iki pigių efektų ieškančio teatro 
lygmens, kad išgautų iš žiūrovų pil
ną užuojautos šauksmą: „gaila žmo
gaus".

— Juoktis iš istorijos ' nesąmonių ir 
komiškų situacijų gali tik krikščionis. 
Jis visą šį teatrą gali sękti pasku-

' tinės prasmės, aukščiausios garanti
jos, laimingos pabaigos šviesoje. Ki
tos, kurios tos garantijos neturi ir 
apie ją nežino, iš tikrųjų istorijoje 
nemato nieko kito, kaip kvailybę ir 

' tragiką, melą ir veidmainystę. Mes, 
krikščionys, taip pat matome tragi
ką, bet net šita pati patetiška tragi
ką dėt gryno nieko nuteikia mus 
komiškai. Ar nėra juokinga ta nuola
tinė donkichoterija? Mes juok'amės, 
kai Chestertonas savo „ortodotie" pa
sakoja, kad jis sumanė kurti naują 
lektą. Tam tikslui jis iškeliavo j me
četes, pagodas ir kitokias egzo
tiškas šventyklas, norėdamas rei
kalingos medžiagos ir dvasinio lobio 
savo sektai pasirinkti. Tačiau jis 
nieko tinkamesnio nerado, kaip tai, 
ką' jis būtų galėjęs rasti savo kaimy- 
ninėje bažnyčioje. Štai, tai ir yra ne 
kas kita, kaip pasaulio istorija.

Mes, krikščionys, nepaisydami tos 
kovos, kurią mes vedame prieš visas 
istorijos kvailystes ir pašėlimus, ne-

- galime išvengti šypsenos. Jeigu ta Ko
va kartais mums kai ką nuneša, tai 
vis dėl to dar mes neturime kalbėti 
tik apie tragišką egzistenciją ir nuo
lat dejuoti. Kas nuplaukė, nuplaukė! 
Jeigu tas mums reikalinga tai mes 
ir vėl jį atgausime, o jei nereika
linga, tai mes nieko nepraradome.

Du priešus turi humoras.
Pirmasis yra nuodėmė. Tačiau ši

tuo teigimu, kad nuodėmė griauna 
humorą ir kiekvieną gyvennimo 
džiaugsmą, mes iškeliame didžiausią 

. pasaulio prieštaravimą, kuris džiaugs
mo ir juoko ieško kaip tik nuodėmėje 
ir negali krikščionybei dovanoti, kad 
ji sugriovė lengvą, iausmingą, links
mą ir nuodėmingą Graikų gyvenimą. 
Kaip voratinklio tinklu krikščionybė 

. aptraukė vaikiškai naivų naudoji
mąsi gyvenimu ir nuodėmės antspau
du jį užantspaudavo. Dabar žmogus 
klajoja pasaulyje, daro tai, ko jis 
begali susilaikyti, tačiau tai daro jau 

_ hę. linksmai ir besijuokdamas, bet 
prislėgtas ir neramios sąžinės kan
kinamas. \ .. t _ _ . , . • 

. Bet neturi teisės taip • kalbėti anti- , niniam klebonui: „Pagonybė nebuvo ; vęs nugalėjimo" — -- v. — r . triais anekdotais. Čia-neina kalba apie

./kos garbintojai. —Ar jie nenujaučia, r gamtos priešas, tačiau tik krikščiony- - - Dar vieną'priešą turi humoras: tai . tai, kad mes savo gyvenime kopijuo-
- kokia didelė kančia,->gimusi-iš- nuo- bė suteikė gamtai jos didingumą, iš- - yra fanatizmas,, įsiklepojimas į vieną .tume kokį linksmą-šventąjį. Skirtūį-

dėmės,- verkė -ir-kraujavo -tamsiose - kėlė- ją virš-'jos pačios ir'pastatė į matympunktį, Į vieną sistemą. Fanati- r gas temperamentas čia vaidina savo
-. Graikijos landynėse? Ir ‘.ta kančia •.-tinkamus santykius-su žmogumi -ir au .- kas yrą nuotrupos žmogus. Iš didžio- .- vaidmenį. Kiekvienas krikščionie -peri

buvo juo bėviltiškesnė, kad nuodėmė 
nepaisydama tos kančios tamsybės, 
linksma ir pasišokinėdama traukė 
Atikos gatvėse? Žinoma, apie ■ tai 
nėra nieko Homero kūryboje, jis tai 
sąmoningai nutyli. Tačiau nepasiten
kinkime viena išore. Įsiklausykime 
giliai į graikų poetus ir mąstytojus. 
Tada mes išgirsime gilumoje gurgu
liuojančius Hado vandenis, t. y. jų 
rezignaciją, su kuria jie slenka pir
myn kaip liūdni šešėliai pasitikti 
neišvengiamo likimo,- Poetų gilumoje 
verkia ta pati žmogaus kančia ir 
veržiasi tos pačios problemos, kurios 
seka kiekvieną žmogų, ne vien išore 
gyvenantį.

Tačiau kiekvienu atveju geriau 
kieta ir karti tiesa, negu saldus me
las ir apgaulinga iliuzija.

Žinomą, visą nuodėmės naštą tai 
tik krikščionybė žmogui atidengė. Bet 
ji taip pat atidengė ir kelius iš šio 
vargo išeiti.
.Ir nuo to laiko graikiškos nuodė

mės yra neįmanomas dalykas. Visos 
vėlesnių laikų pastangos grąžinti 
žmogų į nuodėmės naivumo būklę ir 
į naivų stabmeldišką amoralizmą, 
baigiasi taip, kaip tai yra pasibaigę 
Nitšei. Dabar negalima padaryti to, 
lyg kad Dievažmogis nebūtų ant 
kryžiaus kraujavęs. Ir nuo to laiko 
pasaulis turi neramią sąžinę. Jis yra 
kaip Lady Macbet, kuri niekaip neįs
tengė nuplauti kraujo dėmių nuo 
savo rankų.

Krikščionis savo išvidinę laisvę ir 
savo gyvenimo suverenumą laimi iš 
tikėjimo. Tas Nukryžiuotasis visas 
nuodėmes paėmė'ant savo pečių, kad 
už jas prieš Tėvą atlygintų. Krikš
čioniui, kuris Kristaus žygio dėka 
yra tapęs Dievo sūnumi, yra tik 
vienas pavojus, kad jis per nuodėmę 
šios sūnystės neprarastų. Nugalėjimas 
nuodėmės dėl to jam yra nuolatinis 
šaltinis, neapsakomai brangaus gy
venimo jausmo. Gyvenimas jam yra 
nuolatinis Velykų rytas, ir nuolatinis 
kėlimasis iš karsto, kurio beprasmėje 
prieblandoje pasilieka tik lavono 
skraistės ir morai.

Ir kaio nuostabiai išrodo visas pa
saulis šito krikščioniško Velykų ryto 
šventėje! Pranciškus Asyžietis yra 
gyvertimo menininkas, daug prana
šesnis už visus jūsų gamtos garbin
tojus Jam pasaulis šviečia daug tur
tingesnėmis ir šviesesnėmis spalvo
mis, negu Homero pasaulis, kuris 
mums daugiau nebešviečia ir kurio 
negali vėl iš naujo užžiebti joks 
menininkas ir kuris, iš. tikrųjų toks 
niegad ir neegzistavo.

Įdomus personažas yra Torcy kle
bonas Bernanos romane ,,Klebono 
dienoraštis" ir sultingi • jo žodžiai, 
pasakyti jaunam, -išgąstingam kaimy- 

tuo, ką žmogus išsisvajoja. Aš norė
čiau, kad ■ koks iš tų mokytų didgal- 
vių, kurie mane laiko tamsuoliu pa
tektų man kada j rankas. Tada aš 
jam pasakyčiau: ar visiškai neturiu 
nieko už tai, kad aš, kunigas, vaikš
tau apsirengęs, kaip duobkasys. Pa
galiau, popiežius rengiasi baltai, o 
kardinolai raudonai. Teisybės vardan 
aš turėčiau būti apsirengęs, kaip Sa
bos karalienė, nes aš nešu džiaugs
mą. Jūs galite iš manęs jo gauti dy
kai, jei tik jūs jo norite. Bažnyčia 
disponuoja džiaugsmu; visu tuo 
džiaugsmo kiekiu, kuris yra šiam 
liūdnam pasauliui prieinamas. Kas 
yra padaryta Bažnyčiai pakenkti tai 
yra padaryta džiaugsmui sunaikin
ti." (30 p.)

Nuo to laiko, kai Dievas — žmo
gus per žemę perėjo, gyvenimo pras
mė yra būti Dievo sūnumi. Ir šio 
Dievo sūnaus dvasios pųssiausvyrai 
didžioji kliūtis, didysis pavojus jo 
džiaugsmui yra nuodėmė.

NusidėjęĮis iš tikrųjų yra prakeik
toj situacijoj tiksFa to žodžio prasme. 
Tai . reiškia, kad jis prakeiksmą anti- 
ciĮruoja, jei j's dar nėra neatšaukiamai 
įvykęs. Negali juoktis ir neturi jokios 
teisės į humorą, jeigu nesi tikras, kad’ 
sekančiame akimirksnyje istorija ne
sibaigs katastrofa ir jeigu tave, tikslia 
to žodžio prasme, nepaims velnias. 
Kartuvių humoras čia netenka savo 
prasmės, nors ir kažin kaip nusidėjė
lis stengtųsi dar jo turėti. Kartuvių 
humoras turi dar bent tą viltį, kad 
kančioms ate'na galas; nuodėmė gi 
prieš save neturi pabaigos. Nuodėmė 
prieš save turi nelaimę be pabaigos. 
Nors žmogus savo beviltišką būklę 
bandytų nuslėpti anekdotais ir išdyka
vimais, tačiau tyloje vėl grįžta jam 
tas pats baugusis klausimas: kas bus 
po mirties? Nieko negelbsti paviršuti
nis juoko raumenų humoras, jeigu 
stinga didžio jo dvasios humoro.

Jeigu nuodėmė yra humoro priešas, 
tai, iš kitos pusės, dvasios humoras 
auga tiek, kiek žmogus pajėgia savy
je nugalėti nuodėmę. Humoras ir as- 
ketika turi tarpusavį tiesioginksąryšį. 
Bet jeigu žmogus darydamas atgatlą, 
tampa vis labiau rūškanas ir nepri
einamas, tai yra kas nors netvarkoje 
su jo atgaila. Vargšas atrrailotojas, 
matyt, atgaila verčiasi kaip sportu, 
taip, kaip senovės cinikai, ir nežino, 
kad atgaila ir asketika yra tik kelias 
į tikslą, į Kristų. Tikra atgaila krikš
čionį vis labiau išlaisvina ir daro jį 
linksmesnį, laimingesni, šviesesnį. Tik- • 
ra atgaila yra kartu vienintelis kelias 
į išvidinę žmogaus pussiausvyrą bei 
laisvę, iš kurios pražysta tikrasis hu
moras. Sprangeris kartą puikiai pa
sakė: „Humoras kyla iš sėkmingo sa- 

sios tikrovės jis išlaužia vieną frag
mentą ir paskui tik jį vieną telaiko 
galiojančiu. Jis nusitveria kokią idėją, 
kurioje jam nesikoncentruoja visas 
pasaulis; šalia šito taško ar taškelio 
jis nieko daugiau nebemato. Jis pri
dengia jam nepermatomais akiniais 
visą kitą būties tikrovę. Jam daugiau 
nebešviečia saulė, nebežydi gėlės, ne
sijuokia vaikai, — jis mato tik idėją. 
Ir taip, įsikirsdamas į tą vieną tašką, 
jis nepastebi, kad jis pats tampa juo
kingu ir kad pasaulio daiktai nesi
duoda suvedami į vieną matympunktĮ 
ir į vieną sistemą. Jis jaučia tik nuo
latinius nepasisekimus savo pastangų 
negalimą dalyką padaryti galimu. Taip 
apsiribojus vieninteliu matympunkčiu, 
daiktų visumos apžvelgimas pasidaro 
negalimas. O visumos žvilgsnis yra 
būtinas humorui. Siauras žmogus ne
gali juoktis. Jis negali juoktis iš savęs, 
iš savo matympunkčip. O juokas būtų 
vienintelis išsigelbėjimas jam iš savo 
uždarumo.

Dėl tos prežąsties pasitaikius progai, 
galima pastebėti, kad fanatiškos ka
talikybės iš viso negali būti. Arba ji 
yra fanatiška, arba ji yra katalikišku 
nes kataliku būti reiškia būti plačiu 
ir pasauliui atviru; reiškia matyti tie
sos ir jų negriauti, kur jos bebūtų. 
Katalikiškas žmogus neprievartauja 
tikrovės kokios nors sistemos naudai. 
Kataliku būti reiškia tiesiu keliu Į 
Dievą eiti, bet nereiškia užmerkti 
akių toms gėlėms, kurios auga pakely
je. Katalikas džiaugiasi visomis gėlė
mis, tiesa, tik praeidamas, bet jis 
džiaugiasi net ir tomis, kurios klebo
nijos herbarijume nėra įregistruotos. 
Jis mato grožį ir tiesę, džiaugiasi jo
mis net ir tada, kai katekizme jis jų 
nerado parašytų. Jis nėra verčiamas 
praeiti pro- šalį pilnos medaus gėlės, 
vien del to, kad tos gėlės spalva nėra 
jo partijos spalva. Jis neįsižeidžia, jei 
yra keistų žmonių. Iš savo minties 
platumo jis žino, kad Dievas kartais 
savo žvėrynuose laiko ir egzotiškų 
žvėrelių. Ir jei Dievas tai pakenčia, 
kodėl jis Dievo sūnus, turėtų juos iš
rauti arb į uniforminę vienybę visus 
suniveliuoti?

Jei norite: nėra labiau tolerantiškų 
žmonių už mus, kurie priklausome vi
suotinei Bažnyčiai.

Aš įsivaizduoju, kokį keistą įspūdį 
padarys teigimas, kad humoras yra 
tikrai krikščioniška dorybė. Bet, ne
paisant, to, lai tat būna pasakyta. 
Nepašant to, ar esu įsitikinęs, kad 
humoras yra krikščioniška dorybė 
taip, kaip nusižeminimas, klusnumas 
ir skaistybė. Žinoma, čia iš jokio 
krikščionio nereikalaujama,- kad jis 
amžinai šypsotųsi puikiais ir iman-
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Garbe būti darbininku
P. Victor Dillard, S. J. gyvena tyli tarpusavio sutartis, vi-

dinis bendradarbiavimas; vienas pri
pranta prie kito. Darbininkas dirba 
ne kiekvienu pasitaikiusiu įnagiu, 
nors tai būtų vienas iš pačių papras-

Tėvas Viktoras Dillard — tai pran
cūzas jėzuitas, žymus darbininkų 
apaštalas. Prieš karą Jis lankėsi 
Austrijoj, Vokietijoj, J. A. Valsty
bėse, Anglijoj; kalbėjosi su Roose- 
veltu, Bruningu,- De Valera — vis tai 
norėdamas geriau pažinti įvairių 
kraštų darbininkus, stengdamasis pa
gerinti jų socialinę būklę. Karui užė
jus, jis negalėjo ramiai žiūrėti į savo 
tautiečius, kurie, prievarta atvežti 
darbams į Vokietiją, kentė medžia
ginį ir dvasinį skurdą: jis savo noru 
pats ten važiuoja ir dirba fabrike 
kaip paprastas darbininkas. Po ilgų 
sunkaus darbo valandų jis nežiūri 
savo nuovargio, jam rūpi darbininkų 
dvasios reikalai. Bet naciams * tai ne
patinka; šv. Mišios ir kiti dvasiniai 
patarnavimai — jiems antivokiška 
propaganda. Ir uolusis darbininkų 
apaštalas netrukus atsiduria Wupner- 
talio kalėjime, o kiek vėliau Dachau 
KZ stovykloje. Jau susilnnėįusios 
nuo sunkaus darbo kūno jėgos
visai išsenka, ir 194.5 m. sausio mėn. 
6 d. apleidžia T. Dillard ši nasaulį, 
turėdamas tiktai 49 metus amžiaus.

Būdamas Wunertalio kalė ūme, jis 
parašė šįas, kilnios nuotaikos per
sunktas, pilnas darbininko padėties 
gilaus įžvelgimo ir darbo vertės nu
jautimo - eilutes. Red.

Kad būčiau tikras darbininkas, 
reikėjo turėti atitinkamai išvystytas 
ir išlavintas fizines jėgas. Darbo žmo
gus naudoja ne vien savo rankas; ne, 
jo visas kūnas įtrauktas į kova, į tą 
įtemptą ir žavinčia kovą su medžiaga. 
Tik kai prie šveicavimo aparato 
ugnieš apsideginau akis, kai mano 
ausys apsiprato su kurtinančiu ma
šinų ūžesiu ir kūju trenksmu į nlieno 
skardą, kai kojos ir keliai Inrato lai
pioti po sunarnliotus metalo griau
čius, kai reikėjo įtemnti visus rau
menis varžtui prisukti, kai krūtinė 
išmoko alsuoti aštriomis metalo dul
kėmis perpildytu oru, kai mano reu
matizmu sergančiam, dabar dar Įvai
riais randais pagrasintam kūnui teko 
nesyk pakelti tikrai pavojinga 
skersvėjį, — t»k tada supratau, kad 
būčiau buvęs kitoks, nenu dabar esu, 
jei su visa tuo būčiau susidūręs nuo 
nat savo vaikystės, ir mano savi
jauta būtu buvusi vi^ai kitokia. Rri-

čia kia naciam pabūti instrumentu toie 
dauHa’nstrumentė’e simfon;ioje, kad 
patirtum, jog rankos negali visada 
būti švarios k nanp^ės r>aw7^?nz,ai
sutvarkytos, išsiab'vavus jas
fpnama alvva. Ten navau

m 3’in u 
laikvti

Mišias baisiai atrodančiomis, tačiau

čiąusių, o savuoju, su kuriuo jo ranka 
nuo seno tartum susituokusi. Kai kas 
pasakys, kad tai fantazavimas, dai
liosios literatūros kūrimas. Tačiau 
man atrodo, jog čia slypi kažin kas 
gilesnio, jog Kristus ne atsitiktinai 
išsirinko darbininko luomą. Jis my
lėjo medį, ( buvo pažinęs visas jo 
paslaptis:- per dvidešimt metų jiedu 
kasdien susitikdavo. Jis gimė prakar- 
tėje ant medžio, ir mirti norėjo, jį, 
savo brolį, kruvinai apkabinęs. Šian
dien Jis būtų aistringai pamėgęs 
šveicavimą, mašinų dalių rempnta- 
vimą, darbą prie tekinimo staklių ir 
šituo būdu būtų susidraugavęs su 
medžiaga, kurios visas paslaptis pa
žino lygiai gerai, kaip ir vėią, audrą, 
jūros žuvis. Sugedusios mašinos da
lies pataisymas — toks pat džiaugsmo 
šaltinis, kaip ir meninė kūryba. Pa
menu, kaip kartą elektrinė šveica- 
vimo mašina nuslvdo, bevežant ją 
sustumiamuoiu tiltu,, ir nukrito iš 
dešimties metrų aukščio. Štai guli ji, 
pasirėmusi ant dviejų užpakalinių 
ratukų, it seroas šuo. Meko norėjo 
prapliupti iuoku, išvydęs ją tokio ie 
pozoie. Ištisas tris dienas be nerstoio 
rėmėjo remontuoti. Viena dalis po 
kitos buvo sutaisyta: dyselis, ratai,

pergalės nilnomis rankomis. Turė
damas tokias rankas, neoanaudosi

< * Daugiau negu šešis mėnesius.*) 
‘ turčiau nepaprasta laimę, kiek tai, 

pajėgiau, pagyventi darbininko • gy
venimu. Sakau: kiek pajėgiau, nes 
iš tikrųjų darbininkas* nebuvau ir 
negalėiau būti. Tai man pasidarė 
aišku iš kitų laikysenos: jie niekad 
nelaikė manes vienu i§ svao tarno, 

v visiškai sau lygiu. Visos mano nastan- 
■ gos, kad* rusas elektrikas Meko, su 

kuriuo kartu dirbau, vadintų mane 
„tu", buvo perniek; vis kažkas jį nuo 
to sulaikvdavo. Palengvėle supratau, 
kad ju tiesa. Mastas, kuriuo kultūra, 
anskritai paėmus, matuojama, dar
bininkui netinka. „Garbė būti dar
bininku": — ką tai reiškia, dabar 
visai kitaip patyriau, negu seniu iš 
prakalbų ir eilėraščių.

*) Paimta iš „Dokumente" Nr. 5, 
Februar 1946.

gyvena valandų, kurias jis praleidžia 
Alyvų darže ant Golgotos kalno, kada 
jis verkdamas turi nraeiti pasibaisė- 

' jimo ir nakties šliužus, — ir tada 
praeina noras juoktis. JBet kai krikš
čionis žengia į Kalvarios kalną ir kai 

' jis keliauja per ašarų klonius, po to 
‘ iis J vis tik sulaukia truputį Velvkų 

rytmečio šviesos. O teisės i džiaugs
mą ir pagrindą pakilusiai dvasios 
nuotaikai turi kiekvienas, nors ir la
biausiai anleistas, žmogus — nes juk 
jis turi Tėvą danguje. Ir ar šis tėvas 
ypatingu būdu nelinksta padėti ken
čiančiam žmogui? Ar ne vargingajam 
savo kūriniui jis dovanoja gražiau
sias švelniausias savo dovanas? Ar 
'nelaukia jis savo pražuvusio pakly
dusio sūnaus su giliu susirūpinimu ir 
meile? Ir jeigu kas būtu pamiršęs vis- 

. ka iš Evangelijos ir viską iš katekiz- 
• mo, palyginimo anie paklydusį sūnų 
r jis neturi-pamiršti!
r • Gražiausia šypsena yra- nuskaidri- 

> . nanti šypseną kenčiančio žmogaus;
• r . išloję'šypsenoje dalyvauja kartu dan-

1 -»įus |r žemė;- ’■- > •• : ».-* • • - -k

nosinės; reikės ranka nusišnvnšti. 
Supratau, kad nusisniauti ant orindų 
— tai instinktvvi orranizmn priemonė 
pašalinti, kas jam nereikalinoa; kad 
higiena — nuonelningas, bet daųoeliui 
nenueinamas liuksuass. Senasis Dorv, 
dirbęs kartu su manim prie šveica- 
vimo aparato, galėjo nenudeodamas 
ranka paliesti raudonai žėrinčius 
ištirpusio metalo lašus; jis su tuo 
buvo per višą gvvenimą ansipratęs.

Atsimenu, kaip karta žiemos metu 
t**ko' taisvti motorą ant vieno kraštu
tinio sustumiamojo tilto. Dirbti rei
kėjo aukštai; žiauriai žvarbus vėias 
mane visa kiaurai pergėrė. Turčiau 
dviem pirštais atsukti mažus varžtus, 
kurie vargu leidosi sukami. Jei ne
būčiau kas penkios minutės lines ko
pėčiomis žemyn ir ten skuhokai susi- 
šildes ranku ant puodo žarijų, ne
būčiau įstengęs pabaigti: dar ir no 
to iloai ašaroiau ir -vrik nenalėjau 
pakrutėti iš falčio. Vėliau teko ma
tuti. kain Meko taisė ta nati motorą. 
Jis ištverdavo: buvo nritvres. Be to, 
jis rusas. Jo žinota, ir kain oalima 
jcavn»’xi'’i, bet t’Vrai dano nagelbstin- 
čiu būdu susirild^ti nirštus: braukti 
iris nėr niaukus. Nuo seno buvo 
darbininkas.

Jei tiesa, kad dvasia daug priklauso 
nuo nuotaikos, nieko nuostabu, kad 
darbo rmonaus nuotaika ir minčių 
pašantis visada nal’vs filosofui ir 
r»nkvtaiam svetim»c. Su kuo tas min
čių pasaulis susiduria, to ir formuo
jamas. Reikia pabūti darbininku, no
rint suprasti mediena, jos groži ir 
gvvvbe. Ir medžiaga yra gyva. 
Apsčiau to nežinomu.

Mano, elektros monterio, sritv tą 
jos nvvenima tuivo eai’ma nėriau ne
rvu kur nors kitur na*u«*i; Man 
kad kiti kartu -dirbnsiė’i tai *iroi buvo 

• natvre. Marina turi savo siela, savo 
. išcireičJcimo būda, savo riemes’. kurio 

■r niekas ' kitas nenirdi, ■' kain' tik ios
■ prižiūrė^nias, Savo skriifcma i?rfr***kfah- 
- čivs.'ciarsnk saVo ir**»fd-riW ‘^tėištus 
r įpročius. 'Tarp'’jos ir jojr'vėtdovo 'įsi-

tikiu į jus visus ištjsai, matomieji 
ir nematomieji dalykai, aš jus priimu 
katalikiška, t. y. visuotine širdimi.

Paul Claudel

rėmai, ašis, varžos, kondensatoriai. 
Visa sumontavę, atsargiai bandėm ją 
vėl padaryti gyvą. Įjungėme srovę: iš 
pradžių visiškai neveikė, paskui vis 
dar sutrikdavo. Meko, prityręs spe
cialistas, visa tiksliausiai sutvarkė, 
taip, kad vėl buvo galima be prie
kaišto šveicuoti. Kai ji vėl pradėjo 
kain reikiant zvpti, mes abu jutome 
neišpasakyta džJaugsma. nrikėlę tą 
lavoną gyvenimui, jautėmės įkvėpę 
tam įrankiui gyvybe. Džiauoėmės, 
kaip džiaugiamasi užgimus kūdiku’*. 
Šitas tėvo jausmas darbininkui yra, 
gal būt, vienas iš stipriausių, kuriuos 
man teko pažinti. Rodos, galėčiau 
tain, po daugelio metu čia vėl su
grįžęs, tuoj pat pasakvti, ar dar tebe
veikia mano padarytos arba sutai
sytos mašinos dalvs, nes ios visos — 
mano vaikai, nes aš nedaliu anie ias 
galvoti, neanimtas darbininko nasi- 
didžiavimo jausmo. Kristus, grįžęs į 
Nazaretą, tikrai bus užmetus aki ant 
vienos ar kitos siios, kurią su vna- 
tinga meile nadarė, paklausęs kokį 
Jokūbą ar Gedeoną, kaip besilaiko 
jo padarytas arklas.

Anksčiau klausdavau savęs, kaip 
ten gali vvkti darbas Vokieti »os 
įmonėse ir fabrikuose, kurių darbo 
personalas tain be oalo margai su- 

. maišvtas: iš rusų, serbų, lenkų, italų, 
prancūzu ir kitų tautų. Kai pats tai

■ savo akimis pamačiau, man pasidarė
■ aišku, kad ryšys, junoias-visus tuos
• žmones, buvč ne jų darbo tikslas, — 
- apie, jį,. savaime aišku, nuomonės 
. skvrėsižr—- -bet panrasčių .paorasčiau- 
; šiai darbo žmogių d^angystė? su
• medžiaga; * - tar riartum rlkoks - gyvas 
r kūnas, .kuriam darbas buvo sielą: Kai

matydavau, eidamas koridorium pro 
atskiras sales, kaip trys žmonės — 
rusas, vokietis ir .prancūzas — drauge 
kalė varžtams galvas, kai stebėdavau 
jų judesių sutarimą ir harmoningą 
kūjo dūžių skambesį, galvojau sau, 
kad virš visų susikalbėjimo kliūčių 
stovi savotiškas darbo solidarumas; 
kad medžiagos ryšys yra, gal būt, 
lygiai galingas, kaip ir dvasinis. Dar
bo internacionalas nėra vien marksi
stinė teorija, bet apčiuopiama realybė. 
Sitam medžiagos nepermatomumai 
nugalėti, tą medžiaginę draugystę 
paversti meilės draugyste, turėjo 
ateiti į mus Kristus, būti darbininku 
ir priimti duonos pavidalą Eucharisti
joje: be Jo žmonės lieka stovėti ties 
pačia medžiaga, nesuprasdami jos 
sielos. Nužeminę ją, prieš gamtos dės
nius priversdami tarnauti mirtį nešan
tiems įrankiams, jie taip pat geba 
sudarkyti jos vienijantį veikimą, pa
jungdami nesutarimui ir neapykantai 
plėsti. Tai paties Dievo ."niekinimas, 
nes medžiaoa yra kažkas šventa.

Tas medžiagos ir ją vienijančio 
uždąvinio atidengimas atskleidė man 
naujų akiračių, kur galėjau rasti 
(realize, gražiai pasakytų anglas) 
eilę naujų vertybių, kurių buvimą 
anksčiau vos tenujaučiau. Darbo 
hierarchija nėra paprastas .ji atliekan
čios jėgos, autoriteto, ir tik jau ne 
teismo keliu išsprendžiamas klausimas. 
Aš čia nekalbu anie oficialia prižūrė- 
tojų, vedėjų, inžinierių ir kt-hierarchi- 
ją. Turiu minty tuos, kurie fabrike, 
Įmonėje laikomi gerais darbininkais. 
Jiems duodamas atlyginimas ne 
visada atitinka jų vertę. Išskyrus 
darbą, juose, gal būt, nebėra nieko 
brangintina; jie gali būti žiaurūs, 
girtuokliai, pasileidę. Tačiau prie 
darbo, savo vietoje, jie visai kiti, 
tartum persimainė: čia jie išminčiai. 
Nei medžiaga, nei įrankis jiems ne
beturi jokių paslapčių; savo darbe, 
darbo atlikime jie tiesiog daro tiks
lumo stebuklus. Reikia savo akimis 
tai pamatyti, kad tikėtum, jog tuos 
stebuklus žmogaus ranka padarė. Jų 
diagnozė niekad nebus klaidinga, jų 
praktika nemažesnė ' už garsiausių 
chirurgu, jų rankos padarys mažiau
sius gėlių dirbėjos judesius, jie — 
menininkai, metalo menininkai. Aš 
tartum tebematau storąjį Meyerį. lyg 
kokią didžiule patranką mūsų tarne, 
kurį visada šaukdavo, prireikus kur 
nors atlikti tikrai painu darba. Jis 
taip meistriškai sulydydavo mano 
pertrumnas nlonvtes vario vielas, kad 
sudūrimo vietos, vos nepasakiau:, 
rando, jokiu būdu nebūdavo oalima 
rasti. Arba anas elektrikas iš Huhaino, 
kuris laikas nuo laiko ateidavo į 
mūsų įmone ir akimirkšniu sutvarky
davo kebliausiu^ aukšto itemnimo 
srovės sutrikimus. Ir dar daug kitu! 
Jie viri nusipelno pagarbą, kurią 
retai kas teparodo, išskvrus mažą 
rateli tų, kurie mato jų darba. Kitiems 
jie darniausiai nenažistami, klaidingai 
suprasti, kartais be iokios žmogiškos 
vertės laikomi. Kiti, švariomis ranko
mis ir akinančiai baltomis aovkaklė- 
mis sveikinami „mielais meisteriais", 
ansikabinėję blizgančiais ordenais, 
leidžia save reklamuoti, o jie lieka 
net savo žmonos ir vaikų, net savo 
draugų neoažinti, nes jie tėra me
džiagos virtuozai; o juk ir šitoks

• darbas žmooų kilnina, vra kūrybingas,
• kariais tiesiog genialus.

Reikia tai pergyventi, kad su-
• prastom, jog -Dievas galėjo tapti
/stalium; * * «>' • .■ • ' '•
r Jš- vokiečiu k. vertė A? Tamošaitis
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Dar kita aplinkybė, byloje iškelta, 
verta paminėti. Ji buvo patvirtinta 
daugelio, kuriuos teko to dalyko 
klausinėti. Po saulės pasirodymo, ben
dram visų nustebimui, drabužiai, ku
rie ką tik buvo visiškai peršlapę, pa
sidarė visiškai sausi.

Dėl ko visi šie stebuklai? Matyti, 
kad mus įtikintų, jog pasirodymai 
buvo tikri ir kad pabrėžtų nepaprastą 
svarbą, dangiškos pasiuntinybės, ku
rios perdavėja buvo Gailestingumo 
Motina ... Dėl to nepraleiskime neat
kreipę dėmesiol

Tuo tarpu, kai minia, nebyliai nus
tebusi, stebėjo pirmąją saulės feno
menų fazę, regėtojai gėrėjosi jau vi
sai kito vaizdu.

Per penktą pasirodymą Madona 
jiems pažadėjo ateiti spalio mėnesį su 
šv. Juozapu ir kūdikėliu Jėzumi. Kai 
dabar vaikai žvilgsniais sekė, kaip ji 
pasikėlė link saulės ir galop dingo 
erdvės begalybėje, staiga išvydo ša
lia-saulės šventąją šeimą-, dešvinėje 
Švenčiausioji Panelė baltu rūbu ir 
dangaus mėlynumo apsiaustu, veidu, 
šviečiančiu aiškiau už saulę, kairėje- 
šv. Juozapas su kūdikėliu Jėzumi, ku
ris atrodėnuo 1- iki 2-jų metų am
žiaus.

Šventoji šeima laimino pasaulį kry
žiaus ženklu. Kai ši vizija dingo, ma
tė Lncija Išganytoją laiminant tautą 
ir dar kartą Madoną dviem įvairiais 
pasfriatyruo būdais: „atrodė ji esanti 
Skausmų Motina, tačiau neturėjo krū
tinėje kalavijo; ir aš manau ją mačiu
si kitu būdu, kaip Kaimelio kalno 
Mariją."

Tik kai šitos vizijos dingo, regėto
jai galėjo savo dėmesį atkreipti į 
saulės fenomenus.

Neparastas pagijimas
Tą pačią dieną kalbėta apie nepa

prastą pagijimą, įvykusį pasirodymo 
vietoje.

Marija de Carmo, 47 metų amžiaus 
ištekėjusi už Joaklmo dos Santos, 
gimusi Amale, Leiros diacezljoj, jau 
penkeri metai sunkiai sirgo; jai pasi
rodė visi džiovos (tbc) simp tonai. 
Nuo 1916 m. pradžios jos padėtis pa
blogėjo: kilo nuolatinių smarkių 
skausmų visame kūne, ir įvairūs kiti 
pažymiai leido spėti, kad prie ligšio
linės jos ligos prisidėjo dar gimdos 
votis. Ji negalėjo nei miegoti, nei 
valgyti ir 1917 m. liepos mėnesį 
atrodė esanti arti mirties. Tuo laiku 
ji išgirdo apie nepaprastus įvykius 
Cova da Irijoje, kuri nuo Macelros 
yra už 35 km.

Vilties spindulys nušvietė jos 
sielą, ir ji pažadėjo keturis kartus 
basa nueiti į Fatimą, kad galėtų iš 
švenčiausios Panelės išprašyti pagi

jimą. 13-tą rugpiūčio d. ji norėjo pir
mą kartą pradėti šią kelionę, tačiau 
vyras nenorėjo apie tai nieko nė 
girdėti:

— Mes esame neturtingi ir neturime 
pinigų pasisamdyti vežimui; pė- 
sčiomiseiti negalima, pakeliui tu ga
lėtum numirti. Turėk kantrybės! Aš 
tau neleisiu eiti.

Tačiau ji pasiliko prie savo su
manymo ir I valandą nakties, pasirė
musi į vyro ranką, pradėjo savo 
kelionę. Po daugelio valandų pasie
kusi Fatimą, vargšė visai nustojo 
jėgų, nuo galvos iki kojų ėjo tik 
skausmai ir „skausmai", kaip kad ji 
pati sakė. Tačiau po kelių minučių, 
savo nuostabai, pasijuto geriau. Ke
lias atgal vargino ją mažiau, ir nuo 
to laiko ji galėjo jau šiek tiek 
valgyti.

Rugsėjo 13-tą dieną kelionė vyko 
lengviau, nes nuo to laiko sveikata 
palengva taisėsi. Spalio 13-tą dieną 
trečią kartą beeinant juos užklupo 
smarkus lietus, vos jie šiek tiek nuo 
namų nutolo. Cova da Iriją pasiekė 
visai peršlapusiais drabužiais. Tačiau 
čia ji staga pasijuto visai sveika, 
skausmai ir kosulys dingo, taip pat 
sąnarių patinimas ir visi kiti ligoš 
simptomai. Grįžo apetitas ir jėgos. 
Pagijimas buvo visiškas. Po'metų ji 
pareiškė, kad niekad taip gerai nesi- 
jaųtusi, kaip kad dabar.

Paaiškinimas dėl saulės stebuklo
Kad galėtume patvirtinti istorinę 

tiesą, cituojame aprašymą, kurį duo
da J. E. Leirijos vyskupas savo 
ganytojiniame laiške apie garbinimą 
mūsų Mielos Fatimos Ponios: „1917 
m. spalio 13 d. saulės fenomenas, 
apie kurį pranešė tuometiniai dien
raščiai, buvo kažkas nuostabaus ir 
paliko visuose, kurie turėjo laimės 
jame dalyvauti, neišnykstamą įspūdį.

Vaikai iš anksto nurodė dieną ir 
valandą, kurią jis turėjęs įvykti. 
Žinia apie, tai greit paplito visoje 
Portugalijoje; nors oras buvo nema
lonus ir lijo gūsiais, susirinko ten 
tūkstančių tūkstančiai, kurie daly
vavo paskutiniame pasirodyme ir 
matė "visus fenomenus, kuriais dienos 
žvaigždynas pagarbino Dangaus ir 
Žemės Karalienę, tą Karalienę, kuri 
skaisčiau spindi kaip saulė vidudienio 
spindėjime.

Šisai fenomenas nebuvo įregistruo
tas jokios observatorijos, todėl buvo 
nenatūralus; jis buvo tačiau paste
bėtas asmenų visų sluogsnių ir so
cialinių klasių, tikinčių ir netikinčių, 
žurnalistų žymiausių Portugalijos 
dienraščių ir taip pat žmonių, kurie 
nuo įvykių vietos buvo- už keleto 

kilometrų, — dėl to atkrinta aiškini
mas, esą, čia reikalas eina apie ma
sinę iliuziją. Mes negalime pagei
dauti geresnio liudijimo. Bet to, ir 
spauda išsamiai rašė^apie tos dienos 
įvykius, ypač apie saulės stebuklą". 
Didelę sensaciją sukėlė du straipsniai 
„Seculo" laikraštyje: „Antgamtybės 
srityje Fatimos pasirodymai" ir „Nuo
stabūs dalykai: saulės šokis šviesų 
vidurdienį Fatimoje" (1917 m. spalio 
13—15 d.), kadangi autorius vyriau
siasis redaktorius Avellino dAlmei- 
dia paliudijo tiesą netikiu užsispyrimų; 
tuo jis įsigijo daug priešų iš „laisvo
sios minties" pusės.

Mes dar duodame liudijimą Dr. Al- 
meido Garretės, Koimbros universi
teto profesoriaus:

„Aš atėjau pietų metu; smarkus 
lietus, kuris nuo pat ryto be paliovos 
pylė, buvo dabar čaižomas šėlstan
čio vėjo ir grėsė viską apsemti.

Aš pasilikau bestovįs ant plento, 
kuris yra truputį aukščiau už vieta, 
apie kurią pasakojo, kad ten vyksta 
pasirodymai. Aš buvau maždaug už 
šimt metrų nuo tos vietos ...

kietus pylė srovėmis ant laukiančių 
galvų, kiaurai permerkdamas jų dra
bužius.

Buvo beveik antra valanda po 
pietų (šiek tiek po astronominio 
vidurdienio). Porą akimirkų prieš tai 
saulė savo spinduliais pralaužė tan
kių debesų sluogsnį, kuris ją gaubė: 
visų žvilgsniai, tarsi magneto pri
traukti, nukrypo į ją.

Aš irgi pabandžiau ją stebėti; ji 
atrodė kaip skritulys, aiškių apybrai
žų, žibąs/ bet ne akinąs. Fatiinoje 
girdėjau, kad ją apibūdino kaip skri
tulį iš matinio sidabro; šisai palygini
mas betgi man atrodė ne visai tiks
lus. Ne, ji turėjo aiškų žibantį švie
sumą, kuris primena perlo žibėjimą. 
Ji buvo visiškai nepanaši į mėnulį 
aiškią naktį, nes ji neturėjo nei jo 
spalvos, nei jo savotiško šviesaus 
tamsio. Ji atrodė kaip poliruotas ra
tas, išimtas iš sraigės sidabrinio 
kevalo.

Tai nėra poezija.' taip matė mano 
akys. Ji taip pat nenuėjo jokio pa
našumo pėdsako į saulę, kaip ji at
rodo, kai šviečia pro rūko sieną; 
saulės ratas nebuvo neaiškus arba 
kaip nors šydu pridengtas, bet aiš
kiai skyrėsi nuo savo fono ir savo 
aplinkumos.

Šitas margas ir šviečiantis skritulys 
atrodė svaiginamai judąs. Tai nebuvo 
gyvas blizgėjimas žvaigždžių šviesos. 
Ji sukosi apie save su milžinišku 
greičiu.

Staiga minioje kilo klyksmas, bai-' 
mės šauksmai. Saulė tebesisuko dar 

vis tuo pačiu greičiu, tuo pat laiku 
atsiskyrė nuo firmamento ir raudona, 
tarsi kraujas, ėmė artėti į žeme, gra
sindama viską sumalti savo ugningu 
milžinišku svoriu.

Tai buvo baisūs momentai... Vi
sus šituos fenomenus aš stebėjau šal
tai, giedriai, visai nejudėdamas.

Aš perleidžiu kitiems šitai išaiškinti 
ir įprasminti. ■

Jo prakilnybė Ignacio Laurėnco 
Pereira, kuris dabar kaip misionierius 
veikia Indijoje, reikalaujamas Mag. 
Don Antonio M. Texeiros, tuometinio 
Meliaporo vyskupo, taip aprašė savo 
įspūdžius, kuriuos jis susidarė apie 
nepaprastus saulės fenomenus Fatimo
je, 1917 m. spalio 13-tbš~dienos laiške. 
Šitas laiškas buvo paskelbtas „Catho
lic Register" (1931 m. liepos m.) ir 
išspausdinta laikraštyje „Our Lady of 
Fatima her Wonders in India", Nr. 7,. 
psi. 1—3 (Cochim 1934).

„Jau 14 metų praėjo nuo to įvykio, 
tačiau gilūs įspūdžiai, kurie palietė 
mano jaunuolišką dvasią 1917 m ^spa- 
lio m. 13-tą dėl nuostabaus saulės 
spektaklio, dar visą laiką tebėra gyvi 
mano atmintyje.

Tuomet aš buvau dar tik devyneriiį 
metų ir lankiau pradžios mokyklą 
savo gimtinėje, viename mažame kai- • 
me, kuris stovėjo ant vienišos kalvos, 
lygiai priešais Fatimos kalnus, maž
daug 10 ar 11 kilometrų nuo ten 
atstu.

Buvo maždaug vidurdienis, kai mus 
išgąsdino klyksmas keleto vyrų ir 
nioterų, kurie ėjo pro mokyklą. Mo
kytoja, labai gera ir pamaldi panelė, 
tačiau jautri' ir labai baiminga, pir
moji išbėgo į gatvę; žinoma, ji ne
galėjo sutrukdyti pasekti ja iš paskos 
ir 'vaikam?. Lauke rinkosi žmonės, 
kurie verkdami ir rėkdami rodė į 
saulę, nekreipdami dėmesio į klausi
mus, kuriuos jiems statė mūsų dre
banti mokytoja. Tai buvo didelis ste
buklas, kuris buvo aiškiai matomas 
nuo aukštumos, ant kurios stūkso 
mano gimtinis kaimas: saulės ste
buklas su visais savo nepaprastais 
fenomenais.

Aš jaučiuosi nesugebąs aprašyti, 
ką aš tuomet mačiau ir jaučiau. Aš 
nenuleisdamas akių žiūrėjau į saulę: 
man ji atrodė pabalusi, be paprasto 
akinančio žibėjimo, kain kamuolys iš 
sniego, kuris sukosi apie save patį; 
paskum netikėtai pasirodė, kad ji 
zigzagais leidžiasi žemyn, torytum 
norėdama nukristi ant žemės. Bai
siausiai išsigandęs, aš bėgau pa
sislėpti už žmonių. Visi verkė, kiek
vieną akimirką laukdami pasaulio pa
baigos.

Salia mūsų stovėjo vienas netikįs, 
kuris visą priešpietį šaipėsi iš žmo
nių, specialiai ėjusių į Fatimą pama
tyti mažos mergaitės ...! Aš žvilgterė
jau į jį: jis buvo tarytum paraližo 
ištiktas; išplėstomis, nustebusiomis 
akimis jis sekė saule; galop pakėlė 
rankas į dangų, puolė ant kelių ne
kreipdamas dėmesio į gatvės purvą, 
ir šaukė:

— Madona, Madona!
Jis daugiau nieko negalėjo pasaky

ti, vargšas netikįs, kuris galų gale 
vėl surado kelią į tiesą.

Tuo tarpu žmonės nesiliovė šaukę 
ir gailėjęsi už savo nuodėmes... 
paskum visi nuskubėjo iš visų pusių 
į dvi mažas kaimo koplytėles, kurios 
per keletą akimirkų tiek prigužėjo 
žmonių, jog uodas snapo neįkištų.

Per tas ilgas minutes, kurias truko 
saulės fenomenas, daiktai apie mus
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ėmė spinduliuoti (vairiomis vai
vorykštės spalvomis.

Kai pasižiūrėjom vienas kitam į 
veidą, matemė vieną mėlyną,- kitą 
geltoną, trečia raudoną ir 1.1. Visi šie 
keisti pasirodymai žmonių išgąstį dar 
tik padidino. Maždaug po 10 minučių 
grįžo saulė atgal į savo vietą tuo pat 
būdu, kokiu buvo ją apleidusi, pa
balusi ir be spindėjimo ... Kai žmo
nės pastebėjo, kad pavojus jau 
praėjo, visi tiesiog nušvito iš 
džiaugsmo, tartum iš vienų lūpų 
šaukdami:

— Stebuklas! Stebuklas! Garbė mū
sų Mielai Poniai!

Mangalora, šv. Juoz. Seminarija, 
1931 m. liepos 13 d. Liudininkas Ignas 
Louenco Pereira.

Po didelio stebuklo
Kai didingi fenomenai dingo; minio

je kilo neaprašomai pakili nuotaika. 
Visi spraudėsi ten, kur buvo regėto
jai, kurių pranašavimai taip puikiai 
pasiteisino; kiekvienas norėjo juos 
matyti, paliesti, apklausinėti... Ja
cintą pradėjo baimingai verkti. Tuo
met vienas geras vyras paėmė mažą
ją ant rankų išnešė į' kelią kur ją 
perdavė tėvams! Pranciškaus dži
augsmas ir drąsa buvo • nepajudi
nami, jis pats sau skynėsi kelią per 
minią. Dabar visų dėmesys susikon
centravo į Luciją. „Staiga ji pasijuto 
pakelta viršum jūros galvų, lyg ne
šama kažkokio milžino rankos... 
kuris negalėjo matyti, kur kojas de
da; jis užkliuvo už akmenų krūvos 
ir parkrito; mergaitė betgi nepar
puolė ..."

Galų gale vaikai galėjo pradėti 
kelionę namo. '„Aš atsimenu gerai", 
rašo Lucija, „kad aš tą dieną grįžau 
namo be savo ilgų kasų ir dar ma
čiau motinos gailestį, kai ji pastebėjo, 
jog mano plaukai yra trumpesni net 
už Pranciškaus". Spūstyje buvo 
dingęs ne tik šydas, bet jai net plau
kus nukirpo neišmintingi susižavėję 
žmonės.*

Šimtai smalsuolių sekė regėtojus, 
vargindami juos savo įkyrumu iki 
vidurnakčio ir net rytojaus dieną; 
klausimams nebuvo galo. Taip ėjo 
savaitėmis ir mėnesiais, kol šie be
galiniai vizitai — tai buvo toli gražu 
ne visi geros valios žmonės, kurie 
pas juos ėjo — vaikams virto tikra 
kankyne.

Dėl to Viscondei de' Montelo ne
buvo lengva dar tą pačią dieną pa
tekti Į Marto namus, vaikų dar kar
tą apklausinėti ir papildyti savo in
formacijų.
Kaip Lucija nupasakojo pasirodymą

— Ar tiesa, kad tau šiandien Cova 
da Irijoj pasirodė Madona? — pa
klausė jis Luciją.

— Taip.
— Ir ji buvo apsitaisiusi, kaip ir 

pereitais kartais?
— Ji dėvėjo ta pat suknia.
— Tiesa, kad yra pasirodę šv. Juo

zapas ir kūdikėlis Jėzus?
— Taip, tiesa. ,
— Matei dar kitų pasirodymų?
— Ir Išganytojas yra pasirodęs ir 

palaimino tautą, ir Madoną mačiau 
dviem skirtingais pavidalais.

— Ką tu nori pasakyti žodžiais: 
dviem skirtlnpais. pavidalais?

— Aš noriu tai pasakyti, kad ji 
pasirodė kaip Skausmų Motina, bet 
be kalavijo krūtinėje; ir paskiau — 
aš negaliu teisingai nusakyti, kaip 
ji apsitaisiusi buvo, — maždaug kaip 
kaupelio Dievo Motina.

— Ar matei visas vizijas vienu 
laiku?

— Ne, pirmiausia mačiau šv. Ro
žančiaus karalienę, šv. Juozapą ir 
Kūdikėli Jėzų- paskui Išganytoją 
vieną, paskui Katinėlio kalno Mariją.

— Matei Kūdikėlį Jėzų stovintį ar 
ant šv. Juozapo rankos?

— Ant šv. Juozapo rankos.
— Buvo kūdikėlis gana didelis?
— Ne, jis buvo mažas.
•— Kokio amžiaus jis maždaug ga

lėjo būti?
— Tur būt, vienerių metų.
— Ar jis pasirodė irgi viršum žiem,' 

ąžuolo?

AS AKLAS Vladas Šlaitas

Tu, mano Viešpatie, žinai manuosius klystkelius.
Tau yra žinomas būties ramusis taškas*.
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė,
Iš nežinios į nežinią? -
Matei: aš užvakar grįžau namo, lyg girtas, 
Ir mano namas buvo tuščias ir sudužęs. 
Aš aklas, Viešpatie, man niekad nesurasti 
Kelių tylion Jeruzalėn. v
Tu patepei akis aklajam elgetai —
Pasigailėjai ir pagydei.
Pasigailėki ir manęs: man dar sunkiau, 
Nes aš nič nieko nematau matydamas.

Suvilgyk smėlį savo seilėmis ir aklą
Mane patepk, kad praregėčiau ir neklysčiau. 
Nes Tau juk gaila, mano Dieve, nusidėjėlio

- Ir palaidūno vėlų vakarą sugrįžtančio.
Tu, mano Viešpatie, žinai manuosius klystkelius.
Tau yra žinoma žmogaus dienų prasmė.
Kodėl gi aš blaškaus, lyg peteliškė 
Šviesoj klaidžios ugnies?

— Ne, jis pasirodė šalia saulės, kai 
Madona buvo dingusi nuo ąžuolo.

— Matei Išganytoją stovintį?
— Mačiau tik viršutinę kūno dalį.
-— Kaip ilgai truko pasirodymas 

viršum ąžuolo? Tiek, kiek reikia 
sukalbėti rožančių?

— Manau, ne tiek ilgai.
— Ar ilgai buvo matomi pavidalai, 

kuriuos tu šalia saulės matei?
— Ne, trumpą laiką.-
— Pasakė tau Ponia, kas ji yra?
— Ji pasakė, kad ji esanti šv. Ro

žančiaus karalienė.
— Klausei tu ją, ko ji nori?
— Taip, aš ją klausiau.
— Ir ką ji tau atsakė?
— Ji pasakė, kad reikia atsiversti ■ 

ir daugiau neįžeidinėti Viešpaties, 
kuris jau per daug įžeistas buvo, kal
bėti rožančių ir prašyti -nuodėmių 
atleidimo.

— Šiaip ji nieko kito nesakė?
— Ji dar pareiškė norą, kad Cova 

da Irijoje būtų pastatyta koplytėlė.
— Ar ji ką nors pasakė apie mūsų 

kareivius, kurie krito kare?
— Apie juos ji nekalbėjo.
— Ar ji tau sakė, kad tu privalai 

atkreipti žmonių dėmesį, idant jie 
žiūrėtų, į saulę? '

— To ji man nesakė.

— Ar ji nori, kad tauta darytų at
gailą? .

— Taip.
— Ar ji įsakmiai pasakė taip: mes 

privalome kalbėti rožančių, taisytis ir 
prašyti Viešpatį nuodėmių atleidimo, 
žodžio atgaila ji nevartojo.

— Kaba prasidėjo saulės stebuklas? 
Kai Ponia buvo dingusi?

— Taip.
Matei ją ateinant?
— Taip.
— Iš kurios pusės?
— Iš rytų.
— O kitais kartais?
— Aš į tai nekreipiau dėmesio.
— Matei ją nueinant?

— Taip.
— Kokia kryptimi? ' —
— { rytus.
— Ar ji grįžo atbula, ar atsuko į 

žmones nugarą?
— Ji atsuko žmonėms nugarą.
— Ilgai truko, kol ji dingo?
— Ne, trumpai.
— Ar ji buvo apsupta spindėjimo?
— Ji visuomet pasirodė spindėdama, 

bet šį kartą tai akino mane: aš nuo
lat turėjau trinkti akis.

— Ar manai, kad ji dar kartą 
pasirodys?

— Aš nesitikiu ją dar kartą pama
tyti: ji nieko panašaus man nesakė.

— Ar nusistačiusi 13-tą sekančio 
mėnesio eiti į Cova da Iriją?

— Ne, pone. ,
— Padarys Madona dar kitą ste

buklą? Pagydys jf ligonių?
— Aš nežinau.
— Ar neperdavei jai kelių prašymų?

- — Aš jai šiandien pasakiau, kad 
turėčiau jai perduoti daug prašymų 
Ji man atsakė, kad vieni būsią paten
kinti, kiti ne.

— Ar ji tau nesakė, kada tai įvyks?
— Ne.
— Kokiu titulu pagal jos norą turi 

būti pastatyta koplyčia Cova da Iri
joje?

— Šiandien ji pasakė, kad ji esanti 
Rožančiaus karalienė.

— Gal ji nori, kad iš visur ten eitų 
žmonės?

— Tokio pageidavimo ji nesakė.
— Matei tu ženklus saulėje?
— Taip, aš mačiau ją sukantis.
— Matei kitokių ženklų prie žiem, 

ąžuolo?
— Nieko kito nemačiau.
— Kada atrodė tau Ponia gražesne; 

šį kartą ar ankstyvesniais kartais?
— Aš mačiau ją visumet vienodai 

gražią.-
— Kokios spalvos buvo jos dra- 

bužial, kai ji pasirodė šalia saulės?
— Apsiaustas buvo dangaus mėly* 

numo, rūbas baltas.
— O Išganytojas, šv. Juozapas ir 

kūdikėlis Jėzus?
— Jie nešiojo raudonus drabužius.
— Kada Madoną klausei, ką ji 

darys, kad visi pasirodymais tikėtų?
— Pirmą kartą, manau, birželio 

mėnesį; vėliau aš ją klausiau dar 
keletą kartų.

— Kada ji tau pasakė paslaptį?
— Man atrodo, tai buvo per antrą 

pasirodymą.
Ka matė Jacintą ir Pranciškus

Visi Lucijos parodymai buvo pat- • 
virtinti mažosios Jacintos atsakymu. 
Kaip ir per ankstyvesnius pasirody- , 
mus, taip ir ši kartą Ponios žodžius 
girdėjo tik dvi mergaitės. Pranciškus 
buvo tik žiūrovas, tačiau jis dažnai 
buvo priverstas užmerkti akis. Mes 
duodam čia keletą parodymų, kuriuos 
brolis ir sesuo davė spalio 13-tą ir 
patvirtino spalio 19-tą.

Jacintos žodžiai
, — Ką tu šiandien, be Madonos, ma

tei Cova da Irijoj?
— Aš mačiau šv. Juozapą ir kūdi

kėlį Jėzų.
— Kur tu juos matei?
— Aš mačiau juos šalia saulės.
— Ar matei tu ir Išganytoją, Sopu

lingąją Motiną ir Kaimelio kalno 
Mariją?

— Ne.
— Bet 11-tą tu man sakei, kad ji 

pasirodysianti!
— Aš sakiau. Lucija matė kitą Ma

doną, aš ne.
— Kūdikėlis Jėzus buvo dešinėje 

ar kairėje nuo šv. Juozapo? <
— Jis buvo dešinėje.
— Matei dešinę ranką šv. Juozapo?
— Ne.
— Kaip didelis buvo kūdikėlis?
r— Kūdikis nesiekė šv. Juozapo 

diržo.
— Kiek amžiaus esąs atrodė kū

dikis?
— Kaip Deolinda das Neves. •)
— Ką sakė Madona?
— Ji sakė, kad mes turime kiek

vieną dieną kalbėti rožančių ir kad 
Cova da Irijoje turi būti pasatatyta 
koplyčia...

— Ar tai tu iš jos pačios girdėjai, 
ar tau tai pasakė Lucija?

— Aš tai girdėjau iš jos pačios.
— Iš kur Madona atėjo?
— Iš rytų.
— O kur ji nuėjo, kaip dingo?
— Į rytus.
— Atsitolindama ji ėjo atbula, 

žiūrėdama į žmones?
— Ne, ji apsisuko.
— Ar ji sakė jums, kad jūs vėl 

ateitumėte į Cova da Iriją?

•) Viena maža Alfutrelio mergaitė, 
kuri buvo maždaug dvejų metų.

b-d-
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Sis dėsnis valdo visuomenę. Iš dvie
jų mastų, kurių vienas yra tikriausiai 
naudingas bendruomenei, bet ne
malonus kuriam asmeniui, kitas gi 
malonus tam asmeniui, bet kenksmin
gas visuomenei, teisingumas ir mie- 
laširdingumas reikalauja, kad pirma
jam būtų suteikta pirmumo teisė. Tai 
yra klausimas, kuris pirmiausia rei
kia pasistatyti bet ką teigiant, norint 
apspręsti jo vertę. Pastatykite jį ir 
neišskiriamai moterystei. Ką atsako 
protas? Visuomenė susideda iš šeimų; 
kiek vertos tos šeimos, tiek verta ir 
visuomenė. Dabar atkreipkite dėmesį 
į tai, kiek neišskiriama moterystė 
atneša šeimos sveikatingumui galimy
bių; būdama neatšaukiama, ji verčia 
rimtai apgalvoti prieš įsipareigojant; 
ji sudaro sąlygas glaudesniam suta
pimui tarp prosenelių, tėvų ir vaikų, 
nes gentys susideda iš mažiau paskirų 
elementų, tokiu būdu sudaromos 
galvojimo vieningumui sąlygos ir 
papročių tęstinumas. Tokia moterystė 
yra tvirčiausias papročių pastovumo 
veiksnys, be kurio susidarytų anarchi
ja ir nuolatinė netvarka. O po proto
— ką sako istorija? Ji rodo, kad, iš 
tiesų, visos aukštesnės civilizacijos 
laikėsi vienos moterystės. Tuo tarpu 
ištuoka ardo vienpatystę, nes ji yrą 
iš eilės sekanti daugpatystė. Aš 
nenoriu jus mokyti sociologijos. Ta
čiau jūs žinote, ką rodo statistika? 
Šalyse, kuriose leidžiama ištuoka, 
nusikaltėlių, pamišėlių, savižudžių 
skaičius proporcingai didesni?’ tarp 
ištuoktųjų. Taigi, asmenybių, kuri, 
kaip jūs ir keletas kitų, atsineša ar 
pasilaiko ištuokoje visas savo proto, 
sielos ir širdies gerąsias ypatybes, 
yra nedaug, tuo tarpu daugumas jas 
yra sugadinę arba praradę. Nustatyti 
visuomenei taisykles atsižiūrint, gal 
būt, į išsigimėlius — reikštų ieškoti 
jos normalumo ten, kur yra jos pra
pultis. Jūs tai vadinate pažanga. Bet 
mokslas tai vadina smukimu... 
Pastebėkite, kad mes tai pastebėjome 
tik iš šalies žiūrėdami. Aš taip pat 
norėjau, kad jūs pirštu prikišamai 
pamatytumėte Bažnyčios ir tikrovės 
įstatymų tapatybę, patyrimo mokymo 
ir Apreiškimo tapatybę. Stengdamasi 
išsilaikyti, visuomeninė prigimtis kaip 
tik remiasi taisykle, kurią tikėjimas 
yra paskelbęs dogma. Apšviesta tų 
idėjų, supraskite svarbą savo nusi
kaltimo, kurį jūs esate padariusi, 
pasinaudodama nusikalstamu straips
niu, kurį įvedė mūsų kodeksan pik
čiausi visuomeninės tvarkos priešai, 
šeimos ardytojai. Jūs bendradarbia
vote griovimo darbe tokiomis prie
monėmis, kokiomis jūs galėjote. Jūs 
paaukojote visuomenę savo asmeni
nei. laimei. Jūsų vyras ir jūs sudarėte 
savo kuklioje aplinkoje netvarkingą 
šeimos židinį, juo labiau nepagydomą, 
kad savo dorybėmis davėte pavyzdį

. padorumo nepadorume, tvarkos įspūdį
— netvarkoje. Štai kas ir daro tų 
sielų paklydimus labai abejotinus, 
nes jos yra gavusios ir išlaikiusios 
labai gražias dovanas. Tiesa, jų 
įgimtas kilnumą? jų nepalieka liet jų 
klaidose. Jos juose parpuola nesu-
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sitepdamos. Paslėpdamos blogio šlyk
štumą, jos jį dar pavojingiau platina. 
Neieškokite kitur priežasties baisių 
sunkumų, kuriuos jūs sutinkate savo 
pastangose grįžti. Palyginkite jūsų 
nusikaltimo dydį su tais sunkumais 
ir dėkokite Dievui, kad jūsų ir jū
siškių dar sunkiau neišbando, Dar 
nėra dvidešimties metų, kai šis pa
kenčiamas ištuokos įstatymas buvo 
priimtas, ir kad jūs žinotumėte, kiek 
aš mačiau jį sukeliant tragedijų, aš, 
kuriam tenka proga klausyti tiek 
maža išpažinčių; keletoj nelaimių aš 
mačiau nykstant šeimas, kaip jūsiškė, 
kurios nesuprato tos aiškios tiesos, 
taip visur pabrėžtos: visokia laisvė, 
priešinga gamtos įstatymams, _pagim- 
do vergavimą, kiekviena apleista 
pareiga nelaimę. Aš mačiau brolžu
dišką neapykantą tarp pirmosios ir 

^antrosios santuokos vaikų; sūnus ir 
dukteris teisiant tėvus ir motinas; 
čia mietinius susikirtimus patėvio su 
posūniu, ten antrosios žmonos su vyru 
dukteria, dar kitur pavydą praeities, 
kuri taip gyva ir kankinama antra
jam vyrui dėl pirmojo vyro buvimo; 
dar kitur, — baisias kančias tarp 
pirmojo vyro ir jo buvusios žmonos 
prie jų sergančio vaiko lovos arba, 
kai jis užauga, dėl jo aistrų, dėl jo 
kvailybių, jei tai vaikinas, dėl jos 
vedybų, jei tai mergina. Dar aš jums 
nekalbu apie tą kasdien atsinaujinan
čią neapkantą, nesvarbu, paslėptą ar 
pasakytą, dirbtinę ar tikrą, prieš 
visuomenę, kuri tuo piktinasi ir 
kurioje, nežiūrint visko, pagarba 
krikščioniškoms jungtuvėms lieka 
nepaliesta. Ak! Koks vargas!... Jūsų 
likimas, ponia, nebus buvęs blo
giausias, nes jis lydimas didelės ma
lonės kadangi jūs atradote tikėjimą. 
Jei jūs šios malonės kada nors 
išsižadėtumėte, tada tikrai'', nereiktų 
drebėti. Dievo atkeršinąs veikimas 
nepasireiškia žemėje ypatingas įvyki
ais. Mūsų klaidų pasekmių čia pa
kanka. Jos sudaro būtiną, neišvengi
amą, atsitiktinę, kaip ir lanksčią dalį, 
nuo kurios Avaizda gali jus atleisti. 
Štai dėl ko aš jums taip kalbėjau, 

- kad jūs niekad daugiau taip negal
votume!, kaip aš jus ką tik mačiau 
galvojant. Aš per daug bijojau dėl 
jūsų!...

Įvairiausi jausmai keitėsi joje, kai 
ponia Darias klausėsi to tikro kal
tinimo, kurio kiekvienas sakinys ją 
žemino dėl jos antrosios moterystės, 
sudarytos kadaise po tiek abejonių, 
bet taip rimtai, ir kurioje ji sutelkė 
visą savo jausmų išdidumą. Kiek
vienas iš tų kaltinimų turėjo paliesti 
joje skausmingiausią stygą. Tai, kas 
teologui, kuris taip kalbėjo, buvo tik 
mintys, jai, ištuoktai ir vėl ištekė- 

-jusiai katalikei, buvo kraujuojanti ir 
gyva tikrovė. Ši beveik moksliška 
kalba, kurioje profesorius ir apologe
tas beveik nesąmoningai kiaurai 
smigo, ją keistai giliai paveikė, pri
mindama" nesuskaitomus jos pasikal
bėjimus su vyru. Prisiminimas šią 
minutę žmogaus, kurio vardą ji 
turėjo, jai sudarė naują nesmadumą. 
Jis' būtų buvęs žiauriai nustebintas,' 

matydamas ją akis į akį su šiuo 
kunigu, jo klausančią nesipriešinant 
tokių gyvenimo taisyklių, taip prie
šingų jų šeimos moralei. Jis pats gyrė 
kun. Euvrardo proto pranašumą, 
visai neįtardamas, kad tie pagyrimai, 
skirti matematiškam Instituto nario 
talentui, kritišku momentu padės 
didėti jo įtakai moteryje, kuri savo 
religinius' abejojimus rėmė tik jaus
miniais pagrindais. Pirmą kartą moks
lininkas, kurį ji pažinojo kaip pra-. 
našų, jai pateikė mokslinių pagrindų. 
Tuo pačiu metu kai kurie žodžiai, 
ištrūkę kunigui per staigumą: išsigi
mėliai, prapultis, ją įžeidė, beveik 
papiktino. Iš tiek įvairių jausmų tik 
vienas prasimušė į priekį, kai orato- 
rionas baigė savo ilgą kalbą. Jis, ve
damas savo doktrinos tikslumo, ką 
tik paskelbė galimo įvykio ženklą, 
kuris labiausiai galėjo sujaudinti šią 
neramią širdį, kurioje atgimstantis 
pamaldumas pradėjo žadinti slaptus 
nenugalimus sąžinės priekaištus. Jau 
seniai, baimė atgailos, pakibusios virš 
šių dvylikos laimės, kurios ji toliau 
nedrįso laikyti leistina, metų, slogino 
ir apėmė ponią Darras. Šis nuolatinis 
rūpestis ir noras iš jo ištrūkti užėmė 
daug vietos jos -troškime per savo 
dukterį ir šalia jos susitaikyti su 
Bažnyčia. Kai jos klausytojas padarė 
užuominą apie bandymus, kurių ga
lėjo būti paliesti ji ir jos vyras, ji 
sudrebėjo. Šis virpėjimas padidėjo dėl 
vienuolio atkaklumo. Viena iš jo 
paminėtų nelaimių buvo kaip tik ta, 
kurios ištuoktoji labiausiai bijojo, po 
tiekos įtartinų ženklų. Šis jos slap
čiausio nuogąstavimo sutapimas su 
kai kuriais kun. Euvrard, o posakiais 
pasirodė jai per gyvas pranašiškas 
įspėjimas, kad jį būtų pajėgusi gin
čytis. Ir pagaliau dėl ko, po tokio 
atsakymo į jos prašymą, kuris neleido 
turėti mažiausios vilties.

— Aš negaliu su jumis ginčytis, ■ 
mano tėve, — pabaigė - ji sakydama. 
— Aš maža nusimanau... Aš atėjau 
maldauti jūsų, kaip kunigo, gailestin
gumo, pagalbos, kurią jūs man atsi
sakote duoti. Jūsų sprendimas man 
rodosi labai griežtas, bet aš jį priimu. 
Kalbėdamas jūs savo tvirtinimus 
parėmėte įrodymais, kurie įtikino 
mano protą, kartu draskydami mano 
sielą. Kitą kartą, jei jūs man leisite 
sugrįžti, aš, gal būt, mokėsiu suformu
luoti priekaištus, kurių aš dabar ne
matau savo protu. Aš juos jaučiu 
savo širdimi... Aš norėčiau, .prieš 
atsisveikindama, jus dar ko paklausti. 
Jūs man sakėte, kad aš esu išimtis 
ištuokoje. Aš tuo netikiu. Jei jūsų 
sprendimas apie mane yra per atlai
dus, jis betgi turi prasmės. Jis įrodo, 
kad jūs pripažįstate ištuoktų moterų 
gyvenimo būdų skirtumą. Jūsų akyse 
jos ne visos yra vienodai atitolusios 
nuo kelio, kurį jūs vadinate tiesiu. 
Sulaužyme santykių su Bažnyčia taip 
pat turi būti laipsnių. Jūs man sakėte, 
kad . visiškas susitaikymas, apie kurį 
aš svajojau, nėra galimas. Jei aš ne
galiu turėti pilnutinio religinio gy
venimo, ar aš esu pasmerkta jo 
visiškai neturėti? . Ar nėra' vidurio 

ribos, tarp -to savo šeimos apleidimo, 
kurio jūs iš manęs reikalaujate, ir to 
netikėjimo, kuriame aš taip ilgai gy
venau? Kadangi šis sugrįžimas į tikė
jimą, kuris mane čia atvedė, yra, 
kaip jūs pats pripažinote, didelė 
malonė, ar jūs man nenurodytumėte 
būdą atsakyti į tą malonę savo silp- - 
nomis jėgomis?... Pagaliau, mano 
tėve, aš prašau duoti man praktišką 
patarimą, kokias aš turiu padaryti 
išvadas iš mūsų pasikalbėjimo.

— Aš jums neliepiau palikti jūsų 
šeimos židinio, — pataisė kun. Euv
rard, as, — mažiausia bent šiuo mo
mentu, ne. Jei jūs norėtumėte tai 
padaryti, aš jus prašyčiau apsigal
voti. Tai yra įrodymas, kad taip 
patogiai neišeinama iš kai kurių kelių. 
Jūs turite dukterį, ir jos religinis 
auklėjimas . būtų sukompromituotas, 
jei jūs paliktumėte savo namus. Kur 
yra pats giliausias įsipareigojimas? 
Aš neapsiimčiau išspręsti šio sun-’ 
kūmo. Aš jos nėsprendžiau. Aš jums 
pasakiau, taikydamasis "brie šio punk
to, visiškai tikrą nuomonę, kuri jums 
pasirodė per griežta: jums yra už
drausta eiti prie sakramentų taip, 
kaip dabar jūs gyvenate ... Nežiūrint 
į tai, yra visai tikra, kad ir šios ap
linkybės turi savo pareigas. Jas 
vykdyti visuomet yra pelnyti tam 
tikra prasme. Jūs savo antrojoje mo
terystėje turite nuopelnui neužmirš- 
dama savo įsipareigojimų sūnui. Jūs 
nusipelnysite kiekvieną kartą, kai, 
turėdama bandymą, jūs jį paaukosite 
pievui, ypač kai tas bandymas lies 
jūsų antrąsias jungtuves, taip pat, 
kaip ir skausmą, kuris suspaus jūsų 
širdį pirmosios komunijos dieną, kai 
jūs matysite kitas motinas einant 
prie Šventojo Stalo, o jūs-ne. Jūs ga
lite pelnyti visuomet ta pačia prasme 
išmaldomis, santūrumu, griežtesniu 
laikymu kai kurių Bažnyčios pa
tarimų, kaip susilaikymas ir pasnin
kas. Aš supratau, kad jūsų antrasis 
vyras buvo labai atitolęs, jis daug 
labiau atitolęs, negu jūs kada nors 
esate buvusi... Jūs nusipelnytumėte, 
ypač jei jums pavyktų jį sugrąžinti...

— Šito jūs manęs neprašykite! — 
sušuko ponia Darras, kurios veidas 
staiga persikreipė. Ji kartojo: •— To 
jūs manes neprašykite! Stengtis 
pelnyti, kaip jūs sakote, neikos man 
nekaštuos šioje programoje, kurią 
jūs man nubrėžėte. Aš negalėčiau 
kalbėti religiniais klausimais su savo 
vyru, jam neparodydama savo tikro 
galvojimo būdo. Pamanykite, mano 
tėve: jis net neįtaria, kokia mano 
sieloje siaučia audra dėl mano duk
ters pirmosios komunijos.’ Aš taip 
stengiausi tai nuo jo nuslėpti! Jis per 
daug nuo to kentėtų.

— Tačiau jis sutiko, kad jo duktė 
būtų pakrikštyta? — pasakė kun. 
Euvrard, as.

— Aš tai pastačiau kaip mūsų su
tuoktuvių sąlygą, — atsakė ponia 
Darras, — kad mūsų vaikai būtų 
katalikai. Jis laikėsi savo žodžio — 
tai toks garbingas žmogus — bet su 
kokiu vidiniu priešingumu prieš tai, 
ką jis laiko skurdžiu prietaringumu. 
Jis, kuris rūpinasi mažiausiomis 
smulkmenomis, kai reikalas eina apie 
mažytę, niekad nepastato mažiausio 
klausimo, kai jis mane mato ją ve? 
dant į katekizmo pamokas, į mišias. 
Šita jo dukters gyvenimo dalis jam 
neegzistuoja. Kas liečia mane, jis 
įsitikinęs, kad, taip auklėdama mūsų 
vaiką, aš nusileidžiu jausminei užgai»
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dai. Jis ją atleidžia kaip moterišką 
silpnybę. Jis mane myli ir tiki, kad 
savo sąžinės gilumoje aš bendrauju 
su juo. Jam be galo svarbu, kad mū
sų mintys būtų kaip viena. Ir taip 
buvo ilgai... Ne, aš neturėčiau jėgų 
jam pranešti, kad taip jau nebėra. —

— Tad, — paklausė kunigas tru
puti abejodamas, — jūs jam ne pa
sakėte, kad einate pas mane?

■ — Pas jus? Ne... tarė ji vien šios 
minties pergąsdintu balsu.

—- O kai sugrįšite, papasakosite 
apie šį apsilankymą?

— Ne, — pakartojo ji.
— Tačiau reikia, kad jūs apie tai 

pasikalbėtumėte, tarė pamokslinin
kas. Jis dar pakartojo: — Taip, tai 
reikės. Dėl jūsų pačios, pirmiausia 
dėl jūsų pačios garbingumo. Jūs ne
galite likti padariusi tokį svarbų žygį 
ir apie jį tylėti žmogui, kuris yra 
jūsų dukters tėvas ir kurio vardą 
jūs nešiozate, po kurio stogu jūs gy
venate. Tai būtų melagystė iš apsilei
dimo, per daug priešinga menkiausios 
pareigos atlikimo programai, kurią 
mes kartu ką. tik nubrėžėme. Tai 
reikės padaryti taip pat ir dėl ma
nęs. Jūs nenorėsite, kad aš būčiau 
sutikęs priimti slaptą apsilankymą. 
Jūs man sakėte, kad jums mano var
das yra žimonas, kad tas vardas bu
vo ištartas su pagarba. Tai bus prie
žastis, dėl kurios jūsų žygį nepalai
kys nepaprastu, jūs išnaudosite šią 
progą pertraukti tylai, kuri yra nusi- 
kalsįama, kai jūs jau. tikite. Apašta
las tai pasakė: „Reikia tikėti širdimi, 
kad sužinotum tiesą, ir išpažinti lū
pomis tai, ką tiki, kad gautum išgany
mą."
-- Ne! — tar ponia Darras trečią 

kartą, prislėgtai purtydama galvą, — 
aš to nepadarysiu... Mano tėve, — 
tęsė ji toliau maldaujančiu balsu, —■ 
jūs supratote, kad aš negalėčiau pa
likti savo vyro, nebent dėl savo duk
ters. Jį supažindinti su krize, kurią 
aš pergyvenau, taip netikėtai, nepasi
rengus, tai būtų perdaug rizikinga jį 
supykdyti! Ga! būt jis pasirpriešintų 
vaiko pamaldumui, kai pirmoji ko
munija bus atlikta. Jis nepasižadėjo 
ją leisti pasidaryti maldingą... O aš 
pati per daug biiočiausi dėl savo pa
ties tikėjimo kai kurių ginčų. Aš 
jiems būčiau pasipriešinusi, pasti
printa sakramentų. » Aš buvau tam 
pasiruošusi, nes aš norėjau prašyti 
savo vyrą, kad jis leistų padaryti 
žygį į Romą. Be sakramentų, su tokiu 
sužeistu religiniu gyvenimu, tokiu 
nepilnu, aš neturėsiu jėgos ...

— Duokite tam laiko, kuris bus 
reikalingas, — tęsė toliau kun. 
Euvrard'as, — bet turėkite tvirtą 
valią viską išsiaiškinti, kad jūsų vai
ko tėvui nepaliktų jokio abejojimo 
apie jūsų moralinę būseną. Tai jūsų 
tvirta žmogiška pareiga.

— Prašau leisti man laiko visa tai 
apgalvoti, mano tėve. — tarė ji 
atsistodama ir beveik virpėdama: — 
Jūs man leisite sugrįžti, tiesa? Nors 
mūsų pasikalbėjimas ir nepateisino 
mano vilčių, vis dėlto jis numetė 
man nuo pečių sunkią naštą — jis 
išvadavo nuo tos tylos, nuo kurios 
aš dusau!

— Aš visuomet būsiu laimingas jus 
matydamas, — tarė oratorionas, kurį 
šis bailus ir spaudžiantis paklausimas 
aiškiai sujaudino, — bet jums sa
kiau, kad aš negaliu priimti slapto 
vizito. Ateikite,; kai apie tai bus 
žinoma pas jus.
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— Iki tol aš melsiuosi už jus, kad 
jūs pradėtumėte vykdyti tiesumo 
pareigą tiek, kiek leidžia atsar
gumas ...

— Na, tad sudie, sudie, mano tėve, 
— tarė ji. — Aš jums vis tiek labai 
dėkinga už vieną iš jūsų valandų, 
kurių kainą aš žinau ...

Šiuos padėkos žodžius ištarė ap
kurtintu balsu moteris, kuri vos lai
kėsi nepravirkusi. Šis susijaudinimas 
pasiekė kunigą. Kai jie abu priėjo 
prie įeinamųjų durų slenkščio, jis 
stengėsi atitaisyti tai, kas galėjo 
būti per griežta jo paskutiniame atsa
kyme:

— Sudie? Ne. Iki pasimatymo, mano 
vaikelų ir greitai. —

— Sudie.. . — pakartojo ponia 
Darras ir neatsisukdama pradėjo 
leistis siaurais vargingo namo laip
tais žemyn. Tėvas Euvrardas stovėjo 
sekundę laiptų viršuje, lyg ir norė
damas ją susigrąžinti. Paskui apgal
vojimas nugalėjo jausmą, ir jis už
darė savo duris, įžengdamas vienas į 
mokslo priegloba, kur nepažįstamoji 
lankytoja, nesakydama savo vardo, 
buvo ką tik atidengusi širdį verian
čios įtampos vidinę dramą. Griežtas 
dviejų vedusiųjų sąžinių priešingu
mas yra visuomet nemalonus. Jis

ZEMĖS DREBĖJIMAS PILYPUOSE
Prof. Dr. Jozeph Holzner

Kaip’) atsilienia smarkus žemės dre
bėjimas į žmonių psichiką, aiškinti 
netenka. Žmogus pasijunti, lyg kas 
būtų užėmęs žadą, suparaližavęs ran
kas ir kojas — rodos, negali pajudėti 
nė iš vietos ir tik lauki, kada prasi
dės naujas smūgis, Povilas ir Silas, 
kurie drebėjime į žvelgė Viešpaties 
pirštą, laikydami jį atsiųstu į jų mal
dą atsakymu, pakilo iš vietos, išėjo 
iš atpakalinio būsto, kuriame sėdėjo, 
į didelę priešakinę kalėjimo dalį, kur 
jų bendrininkai kiti kaliniai buvo ar
ba jau iš pančių išsinėrę, arba baigė 
vieni kitus vaduoti. Jie nuramino su
imtuosius; sutrukdydami jiems pabėg
ti. Tuo tarpu skubiai iš namų atbėgo 
kalėjimo viršininkas, kuris, silpnoj 
žvaigždžių šviesoj vietoj durų išvy
dęs tiktai tamsius mūrų nasrus, pa
manė, kad kaliniai visi išsiveržė ir 

' išbėgiojo. Paskum pagal romėnišką 
paprotį, nelaukdamas teismą paskel
biant mirties sprendimo, paprastai ski
ntų prįžiūrėjimą, pats nutaria save 
riamo už nepakankamą politinių kali- 
nubausti ir nusižudyti. Tačiau tuo pat 
momentu iš tamsos suskamba aiškiai 
tariamas, garsus balsas: „Nieko neda
ryk sau pikto! Mes čia tebesame visi!"

Galima įsivaizduoti, kaip turėjo jau
stis " tat išgirdęs geraširdis, bet prie
taringas kalėjimo prižiūrėtojas. Jis, to
kio nervų smūgio ištiktas, tuoj krinta 
iš vieno kraštutinumo j kitą: netekęs 
vilties dėl savo nelemties, jis dabar 
nebežino kaip besidžiaugti ir atsidė
koti vyrams, kurie išgelbėjo jam gy
vybę.

Prižiūrėtojai visus kitus kalinius su
varė atgal į savo kameras, kieme li
ko tiktai Povilas su Sila. Kalėjimo 
šeimininkui jiedu abu atrodė tikriau
si dievybės pranašai, kaip kad bur
tininkė prieš tai- jau kelios savaitės 
buvo pranašavusi bevaikščiodama po 
miestą. Jis buvo vakar abu matęs, 
kaip jiedu išlaikė kruviną egzekuciją 
sukandę dantis, nesiskųsdami nė vie- 

darosi neišmatuojamai skausmingas, 
kada paliečia religines problemas, 
kurios visais laikais buvo ir bus sies 
los gyvenimo giliausias pagrindas. 
Sis priešingumas pasidaro tragiškas 
tada, kai vedusieji yra ištuoktiniai, 
kai jie nepaliauja vienas kito bran
ginę, kai tikėjimo atbudimas viename 
jam sukelia tos meilės kasdieninius 
sąžinės priekaištus, tos meilės ne
sunaikindami. Ką pagalvos kitas? Su 
kokiu pasipriešinimu jis konstatuos 
šį lėtą, šį žudantį jų bendros laimės 
užnuodijimą? Koks nesutarimas, jei 
tai moteris, kurią taip apima Bažny
čios pasiilgimas, ir kai vyras yra ne 
tik abejingas skeptikas religijos 
atžvilgiu, bet sistematingai protaująs 
jos priešas. Ponia Darras jam nupiešė 
tik savo jausmų gyvenimo schemą 
bet ji užtektinai pasakė, kad įvairių 
nelaimių galimybės, kurios grasė jos 
šeimos židiniui, pasirodytų pamoks
lininkui. Jau seniai ji buvo išėjusi, 
o jis vis dėl jų virpėjo. Veltui kvietė 
jį juoda ant kojų pastatyta lenta 
paskęsti nesudrumstoje matematiškų 
galvojimų sferoje. Mokslininko dvasia 
buvo kitur ir sekė nepažįstamąją, 
grįžtančią namo pas savo vyrą, prie 
kurio ji buvo taip prisirišusi ir kurio 
ji taip bijojo!...

nu žodeliu, jis girdėjo, kaip abu savo 
Dievui giedojo giesmes ir tas Dievas, 
štai, jiems- padėjo. Todėl ir dabar jis 
stovi virpėdamas visu kūnu prieš 
aukštesnę galybę, prieš Dievo pirštą. 
Jcurio pasiuntinius jis įkišo į kalėjimą 
ir apkalė geležiniais pančiais. Čia 
kaip tik ir paiški visas pagoybės be- 
stuburiškumas, visas stabmeldiškojo 
gyvenimo nevertingumas ir netikru
mas: niekur ten nerasime tvirtų prin
cipų ir pažiūrų, visur tik jausmas, nuo 
taika, baimė viltis, tarp kurių pats 
žmogus blaškomas lyg kokia skevel
drėlė. Niekur jis negali užsikabinti, 
niekur jo siela nesugeba išmesti in
karo Gyvenimas jį . daužo lyg kokį 
bevertį šipulį, kai tik netenkama gal
vos. Šitų žmonių su jų dievais ne
jungė jokie išvidiniai saitai. Tiesa, jų 
dievai turėjo akis ir ausis, bet iš 
tikro nieko nematė ir negirdėjo, ir 
jiems visiškai nerūpėjo jų žmonių 
vargas ir sielos kančios. Tuo tarpu 
šių vyrų Dievas yra visai kitoks: jis 
savųjų niekados neapleidžia, jis juos 
išlaisvina ir daro linksmus, laimingus, 
tvirtus. O, kad ir aš galėčiau pakliūti 
į tokio Dievo globojamųjų skaičių! 
Taip nejučiomis skrido mintys viena 
po kitos šio stabmeldžio galvoje. O iš 
jo sielos pačių gelmių pasigirsta su 
visu stabmeldžio beviltiškumu šauks
mas: „Ei jūs, ką aš turiu daryti, kad 
būčiau išgelbėtas?" Ar yra koks nors 
kelias ir man, ir ką aš turiu daryti, 
kad galėčiau šitą Dievą padaryti man 
atidesnį? Taip galvoja pagonybė.

Ir štai — čia pasirodo viena iš nuo
stabiausių grįžimo į tikėjimą ir krikšto 
scenų. I Povilą ir į Šilą žiūrima kaip į 
aukštesnes būtybės. Juk jie sukėlė 
žemės drebėjimą. Visi kalėjimo virši
ninko valdiniai nedrąsiai ima aplink 
juodu būrinotis prie šulinio žvaigždžių 
šviesoj nakties gaubiamame kalėjimo 
kieme. Tai buvo pati nuostabioji reli
gijos išpažinimo valanda.

- Pilypų kalėjimo kieme, pati gražioji 
krikšto katechezė nuostabių išgvveni- 
mų bei visokių atsitikimų tokiame

gausiame apašladų gyvenime. Pagal
vokime tiktai apie abiejų apaštalų 
būseną: kokia baisi buvo vakarykštė 
diena, kokia nerami paskum stojo 
naktis, nuo kraujo sukrešėję ir prie 
kūno prilipę drabužiai, rodos, lyg kas 
ylomis badytų skruostuose, iš- alkio 
raižyte raižo vidurius. Tačiau jie tuč
tuojau paklusta pareigai ir su džiaugs
mu imasi ją vykdyti. Jiems taip gaila 
šitų vargšų neišmanėlių žmonelių, to
dėl nėra kada savimi ir savo patogu
mais, rūpintis. Nėra reikalo įrodinėti 
ar tikėti, kad nieko apie tikėjimo da
lykus nenusimanę pagonys susyk bū-, 
tų tapę krikščionimis. Povilas ir Silas 
nebuvo iš tų, kurie tučtuojau imasi 
krikšto ceramonijų, tik tam, kad būtų 
apkrikštyta, ir kad tuo būdu nepa
ruoštais žmonėmis padidintų formaliai 
apkrikštytųjų skaičių. Tačiau, iš kitos 
pusės, jie taip pat nesilaiko sustingu
sios schemos. Jei laikas spiria, kur 
čia bežiūrėsi į visokį dogmatinį aiški
nimą. Tai galima atlikti ir vėliau. Svar
biausia išjudinti širdį, ją sugraudinti 
ir paruošti malonei, iš prigimties 
krikščioniškos sielos ,Tides simplici- 
ta' O šios rūšies parengiamuosius žy
gius nakties įvykiai atliko kur kas ge
riau už visokius ilgus ir raitytus 
krikšto įsąmoninimus. Pagonims Jų 
tikėjime svarbiausią dalyką sudaro 
išorinė pusė, visokie papročiai ir ce
remonijos. Ir kai Povilas pradėjo kal
bėti apie krikštą, kalėjimo viršininkas 
ėmė nekantrauti, kaip tas Etiopijos 
turtų užvaizdą: „Pone, kodėl negali
ma mums tuoj pat apsikrikštyti?" 
Apaštalas, pastebėjęs, nors žodžiais ir 
neišsakytą, tokį šitų gamtos vaikų 
troškimą pasiekti gyvybės šaltinį, at
sisuko į juos ir tarė: „Tiki Jėzų Kri
stų mūsų Viešpatį, tai tu ir tjivo na
mai bus palaiminti!" Tuo būdu be jo
kių kitų didesnių' ceremonijų galėjo 
būti saulei sėdant kalėjimo kieme 
prie šulinio įvykdytos visos šeimos 
apkrikštymo apeigos.

Viršininko žmonai, priėmus krikštą, 
pirmajai atėjo mintis į galvą, kad abu 
suimtieji dar nuo vakar dienos nie
ko niera turėję burnoje. Tad abu 
buvo nuvesti į namą, kur jiems pa
taisė tinkamą guolį. Pats namų virši
ninkas švelniai ir su pagarba nuplovė 
žaizdas. Čia turėjo būti įvykdyta 
džiaugsmo puota, meilės puota, eucha
ristinė puota. Tai pirmoji krikšto pro
ga suruošta puota Europos žemyne, 
apie kurią mums yra žinoma. Šitos 
neužmirštamos ryto valandos apašta
lus ir naujuosius tikėjimo išpažinėjus 
sujungė nesutraukomais vidaus meilės 
ir ištikimybės ryšiais. Povilas, kiek 
kartų vėliau būdamas Pilypuosse, vi
suomet užsukdavo pas savo mieląjį 
kalėjimo višininką, ir jei jis parašy
davo į Pilypus laišką arba skaitydavo 
kitą kurį jo laišką, su kokiu širdies 
įkarščiu visa šeima per pamaldas 
klausydavosi savo mylimojo apaštalo 
žodžių! Matydamas tokį pasisekimą ir 
apaštališką džiaugsmą. Povilas kartu 
tuo pačiu ir pasiguosdavo: taip, vis 
dėlto verta dėl Evangelijos ir kiek 
pakentėti! •

Si pilna visokių įvykių naktis ne
praėjo nepalikusi pėdsakų ir vyriau
sioms miesto galvoms. Žemės drebė
jimas vis dėlto reikalingą įspūdį pa
darė Atsibudo sąžinė, kuri pradėjo 
prikaišioti, ar teisingai pasielgta su 
nubaustaisiais pagal romėnų įstatymą. 
Jau iš pat ankstaus ryto miesto po
nai pasišaukė pas save kalėjimo vir
šininką ir jam tarė: „Paleisk šituos 
žmones!"

Dabar kaip tik atėjo tinkamas mo
mentas Povilui veikti. Miesto galvos, 
dabar buvo jau jo saujoje. Ir tai vi
sai aiškiai parodė. Lukas su aiškiu
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paskatinimu aprašo tą meisterišką sa
vo šefo ėjimą, kaip jis lyg kokią 
bombą, sviedfi visagaliams po kojų 
savo romėniškąsias teises, vaidinda
mas nuskriaustąjį: jis nesutiko nusi
lenkti -jų prašymui ir be jokių pėdsa
kų dingti iš miesto, bet užsikirtęs rei
su visu iškilmingumu jį palydėtų, 
kalavo, kad garbingieji miesto tėvai 
Kaip Nukryžiuotojo mokinys, jis pa
rodė, kad už Kristų gali sau prisiimti 
ir žmonių akyse gėdą, o kaip kupinas 
Išminties ir savigarbos vyras-kad vis 
dėlto net ir dėl Evangelijos nesileis 
kaip valkata ujamas. Tada pas jį ati
dūmė patys miesto tėvai, su visu 
miesto magistratu.ir savo draugais, ir 
ėmė mikčiodami aiškintis, drauge vi
saip apaštalus atsiprašinėdami ir juos 
visokiais būdais įtikinėdami, kad dėl 
šventos ramybės iš miesto nors tam 
kartui pasitrauktų, prižadėdami prista
tyti net ir reikalaujamą garbės palydą, 
šiaip, ko gero, gali kilti visai rimtas 
sukilimas. Povilas pats vos įstengė 
suvaidinti rimtą Dabar jis pasidarė 
tikras padėties viešpats. Įvykdydamas 
jų norą, jis būtų užsitraukęs visam lai
kui jų padėką. Juk jie būvo padarę 
užuominą, kad apie viską jis tylėtų. 
Iš išamaus Luko aprašymo matyti, 
kad jis, kaip tikras graikas, puikiai 
nusivokia apie situacijų komiškąją 
pusę. Povilas su Šilu visai neskubėjo 
palikti miesto. Jie leidosi su visu iš
kilmingumu nuiydimi ligi Lidijos na
mų, kur jau buvo susirinkę broliai. 
Povilas paskirstė pareigomis ir sut
varkė dvasininkus ir vyresniuosius, 
duodamas jiems reikalingų nurodymų, 
kaip tvarkyti bažnyčią. Lukas, kuris 
j bylą nebuvo įpainiotas, pasiliko ir 
toliau norėdamas prižiūrėti bažnyti
nius reikalus. Taip-pat galima manyti, 
kad Pilypai buvo jo antroji tėviškė, 
kur jis taip pat vertėsi medicinine 
praktika. Per Luką Povilas visą laiką 
palaikė glaudžius santykius su bro
liais Pilypų mieste. Tai buvo vienin
telė bažnytinė benduomenė, kuriai 
nereikėjo skirti nė vieno baramojo 
žodžio ir kuriai vienintelei jis sudarė 

'išimtį, leisdamas prireikus siųsti jam 
piniginę pašalpą.

Kiele kartų vėliau Povilas prisimin
davo savo buvimą Pilypuose, tiek 
kartų jam stodavosi prieš akis ten 
patirtoji gėda ir padarytoji nuoskau
da: „O ten mums, kaip jūs jau žinote, 
teko Pilypuose iškęsti kančių ir vi
sokių prievartavimų", rašo jis kai. 
mynams Tesalonikams (Tęs. 2, 2). Tai 
buvo jrirmoji Europos padėka didžia
jam apaštalui už jo Evangeliją. Ta
čiau joks skausmas joks kartėlis neį
veikė tos didžios asmenybės. Priešin
gai, tas vaikas, dėl kurio motinai 
tenka ko daugiausia iškęsti, yra jai 
juo mielesnis. Ir Povilas savo bažny
tine bendruomene rūpinosi tiesiog su 
motinišku švelnumu. Patirtoji kančia 
buvo geriausia priemonė rūpintis sie
lomis ir jų išganymu. Kaip kiekviena 
kita institucija, taip ir Katalikų Bažny
čia tegali būti palaikoma tiktai tokio
mis priemonėmis, kuriomis persiėmus 
ji buvo įkurta. Pagal, apaštalo kan
čios mistiką ..Mesijaus laikų skausmai 
perduodami įvairiems asmenimims ir 
grupėms: Kristus nori turėti kančios 
draugų." — Kiekvienam tikram Mis
tinio Kristaus Kūno nariui yra skirta 
tam tikra tos kančios dalis, didesnė ar 
mažesnė, pagal tai, į kokio artumo 
jis yra suėjęs santykius su Kristum, 
vadinasi, apaštalams ir bažnytinių 
bendruomenių steigėjams jo tenka 
daugiausia, Tai yra mirti skirti gla
diatoriai, Kristaus paladinai, „teatras 
pasauliui, angelams ir žmonėms, pa
saulio atpirkimo ožiais, kiekvienam 
papiktinimas ir pašaipa iki šiandien*

Prancūzu užsienio reikalu ministeris
Prancūzų viešųjų interesų centre 

stovi vyras, kuris vadovauja jų už
sienio politikai nuo Prancūzijos iš
vadavimo. Jis dirbo tiek de Gaulle’io 
kabinete, tiek dabartiniame Gouino. 
Tai yra Georges Bidault. Apie jį 
šveicarų laikraštis „Der Weg" taip 
rašo:

„Kaip tat galėjo atsitikti, kad ne
tikėtai prancūzų politikai ėmė vado
vauti, padarydamas tokią staigią kar
jerą, žmogus, ligi tol nežinomas nei 
pačiame krašto viduje, nei užsienyje,, 
pasižymįs seno prityrusio diplomato 
gabumais?" Į šį klausimą tinkamą 
atsakymą duoda to žmogaus nueitas 
beveik 50 metų kelias. Štai jis:

Buvo žiaurus momentas, kai 1942 
metų rugpiūčio 19 d. Gestapo per
davė savo draugui Lavaliui laikraštį 
,,Žinios iš kovojančios Prancūzijos". 
20 puslapių laikraštis buvo sudėjęs 

pasaulis sa-POKALIPTINIO raitelio
vo gelmėje yra pasaulis be moters; tai 

nėra ir vyro pasaulis, tai yra pasau
lis, kuriame ir vyrui ir moteriai nėra 

daugiau „fiat mihi“, nėra bendradar
biavimo žmogaus su Dievu. Pasaulis 

be Dievo, pasaulis pastatytas 
žmonių pastangomis įgy.a 

nanlį pobūdį; netekusios 
jėgos kultūros nemiršta

mirtimi, bet jos būna pasmaugiamos.

GERTRUD VON LE FORT

visas svarbiausias žinias, kad vyksta 
kova dėl laisvės, vedama naujai 
įsteigto prancūzų pasipriešinimo są
jūdžio. „Sis laikraštis, — pareiškė 
Gestapo atstovas, — pasirodo tris 
kartus per savaitę. Mes tikimės, kad 
jūs visa padarysite, jog tai būtų 
paskutinis numeris." Po penkių dienų 
buvo pristatytas 43 metų istorijos 
profesorius Bidault Jis turėjo bdti, 
kaip spėjo, šito pavojingo laikraščio 
leidėjas. Vidutinio ūgio vyras čia 
atrodė visai nieku dėtas. Iš viso lai
kymosi nieku būdu nebūtų galima 
buvę spręsti, jog tai būtų koks nors 
pavojingas pogrindžio veikėjas ar 
sukilimų ruošėjas. Ligi tol jis nie
kuomet nebuvo teismo baustas, būvo 
religingas žmogus, katalikas, prieš 
karą Reimse, o vėliau Paryžiuje gar
siojoje „Louis le Grand" gimnazijoje 
mergaites mokęs taikios istorijos, iš 
seno ėjęs ,,L’Aube", krikščioniu de-

(I Kor. 4, 9 ff.). Povilas turi kentėti, 
„kadangi tebėra dar tiek neiškęstos 
kančios ir kad Dievas taip sutvarkė, 
jog jis iš to likučio, kuris liko nuo 
Kristaus, taip pat neštų savo dalį."

* -
Apaštališka kančia turi taip pat 

pasibaigiančią laiko atžvilgiu reikšmę: 
„Paruzija, arba Kristaus grįžimas į pa
saulį įvyks tada, kada Kristaus kan
čios bus iki paskutinio lašo iškentė
tos: Kaip jo gyvenimas yra Kristaus 
gyvenimas, taip ir jo kančios yra 

mokratų laikraščio, šefo pavaduotojo 
pareigas ir visą laiką šaukęs už tai
kų katalikų ir socialistų sugyvenimą.

Per Pirmąjį pasaulinį karą Į ka
riuomenę išėjo dar būdamas veik 
vaikas, o į antrąjį — pats savo noru, 
stojo į frontą, kai pėstininkų puska
rininkis, prie Soissono pateko į ne
laisvę ir, Prancūzijai sugriuvus, bu
vo iš jos paleistas.

Kaip tolimesni tyrinėjimai parodė, 
grįžęs iš nelaisvės, jis vėl ėmėsi mo
kytojo darbo Liono licėjuje. Ka
dangi prieš jį nebuvo jokių įrodymų, 
tai jį paprasčiausiai įkišo į kalėjimą 
— ir tuo istorija pasibaigė. Ten jį 
vėl visiškai užmiršo. Nutaikęs progą, 
Bildaut iš kalėjimo paspruko, užsiau
gino barzdą, pasirūpino kitokius 
drabužius ir vėl pasirodė Paryžiuje, 
kaip Monsieur Vieu, kitais kartais 
pasivadindamas dar ir Monsieur Ar- 

vien 
naiki- 
gyvybės 

natūralia

gentin. Jį globojo patikimi draugai. 
Vieną naktį jis permiegodavo vienur, 
kitą kitur. Su prancūzų 'pogrindinio 
pasipriešinimo sąjūdžio veikėjais su
sitikdavo čia kur nors niekam į akis 
nekrintančioj prekių sankrovoj, čia 
telefono automate, čia vėl kokioj po
žeminio traukinio nekaltoj stotelėj. 
Dabar Monsieur Vien-Argentin pra
dėjo sistemingai viską tvarkyti ir 
kurti, ką buvo seniai apsvarstęs ir 
planavęs dar bemokytojaudamas Lio
no licėjuje. Jis slapta suorganizavo 
tikrą politinių organizacijų tinklą ir 
iš visų visuomenės sluogsnių sudarė 

- tikrą pagrindinę kovotojų dėl Pran
cūzijos išlaisvinimo armiją, pasiruo
šusią kiekvienu momentu, kaf- tik 
prireiks, stoti į kovą. Sis niekados 
nepavargstąs vyras buvo visais bal
sais išrinktas prancūzų pasipriešini
mo sąjūdžio tautinės tarybos pirmi
ninku. Ką gen. de Gaulle'is sukūrė

Kristaus kančios (Kol. I, 24), todėl jis 
rašo savo pilypiečiams: „Taip aš ir 
norėčiau savo krikščionišką būtį su
prasti — kaip dalyvavimą jo kančioje 
ir kaip' mirties panašumą su juo" 
(3, 10).

Vadinasi, apie tokią pastoraciją, 
kuri eitų su pykę dantyse ar belošiant 
skatą, šv. Povilas nieko nežino, pir
moji krikščionių generacija apie tai 
iš viso nieko nenusimano ir nenori 
girdėti. Vėliau, tiesa tat, gali atsirasti, 
kai krikščionybė virs dominuojančio 

užsienyje, tą savo ruožtu krašto vi
duje įvykdė Bidault: aplink jį spie
tėsi vyrai ir moterys, pasiryžę viską 
atiduoti savo tėvynei, net gyvybę 
paaukoti. Tuo pačiu laiku jis pavertė 
kūnu ir savo seną troškimą — 
įsteigė naują partiją, pavadindamas ją 
Respublikonų Liaudies Sąjūdžiu, tuo 
būdu įjungdamas katalikus ir viso
kio plauko antifašistus į ligi tol dar 
niekados praktikoj neįvykdytą vie
nalytį vienybės frontą. Lygiai dve
jiem metams suėjus, kai buvo duo
tas įsakymas jį suimti, būtent 1944 
metų rugpiūčio 19 d., Bidault davė 
įsakymą savo slaptiesiems pogrin
džio junginiams pradėti atvirą pasi
priešinimą. Po penkių dienų pas jį. 
kaip pas Prancūzų tautinės tarybos 
pirmininką, pasirodė vokiečių Wehr- 
machto vado delegacija, prašydama 
kapituliacijos. Bidault tučtuojau nu
skubėjo į Dieu hotelį, kur gulėja 
sužeisti barikadų kovotojai, praneš
damas jiems džiugią naujieną. Pas
kum perėjo į gretimą salę, kur būva 
slaugomi sužeisti per kovas vokiečių 
kariai, ir jiems pareiškė: „Vokiečiai 
kareiviai! Kaip Prancūzų pasiprieši
nimo sąjūdži o šefas, aš jums visiems 
linkiu ko greičiausiai pasveikti, kad 
ir kur jūs būtumėte: Vokietijoje ar 
kur kitur Europoje, kai jos abi bus 
išvaduotos". Tiktai dabar Prancūziją 
o kartu su ja ir visas pasaulis suži
nojo smulkiau apie tą didžiulį darbą, 
kurį savo tėvynei buvo įvykdęs pa
žiūrėti toks ramus provincijos mieste 
istorijos mokytojas. Visi negalėje 
tiesiog atsistebėti. H palyginti ne
reikšmingos skaičiumi vidurinių 
sluogsnių kovotojų grupės susidarė 
antroji pagal pajėgumą Prancūzą 
partija. Gen. de Gaulle'is pasiėmė K 
į tuo metu sudarytos laikinosios vy
riausybės sąstatą užsienio reikalų 
ministeriu. Ir čia Bidault pačiais pa
vojingaisiais ir sunkiaisiais momen
tais parodė tokią pat energiją, šaltą 
kraują ir sumanumą, kaip kad ka
daise Monsieur Vien ir Monsieur Ar- 
gentin. Jis pasirašė Maskvoje pran-K 
cūzų — rusų, paktą, vedė derybas su 
Churchiliu ir Edenu Londone, lydėjė 
savo štabo šefą į sunkius ir svarbius 
pasitarimus Vašingtone. Šiandien jis 
jau nebėra savo sukurtosios parti
jos šefas, nes nė vienas prancūzų 
vyriausybės narys negali vadovauti 
jokiai politinei-organizacijai. Tačiau 
jo pradėtąjį darbą sėkmingai vykdo 
toliau jo padėdininkai, ėidami mo
derniosios pažangos ir krikščioniško 
kantrumo keliais „Mes ’ nereikalau
jame jokių teritorinių kompensaci
jų", pareiškė nugalėtojas Bidault 
per radiją visam pasauliui pasakytoje 
kalboje, ,,mes nenorime jokių privi
legijų. Prancūzija gyvena viena’ 
idėjai, Prancūzija gyvena visai žmo
nijai". Iš tų žodžių skambėjo toj*, 
pati dvasia, kuri buvo juntama j<5 
žodžiuose, kai kreipėsi į sužeistuo
sius vokiečių karius, linkėdamas 
jiems išvysti savo tėvynę išvaduotą 
iš fašizmo.

gyvenimo forma, kai bus sukurta 
krikščioniška atmosfera, kąi visas 
krikščioniškas peizažas bus įvilktas į 
šventą krikščionišką apdarą. Tačiau 
vargas, jei tada budrumas užmigs ir 
iš krikščionybės dings didvyriškoji 
dvasia! Tada gali netikėtai pūstelti 
smarkesnis vėjogūsis ir visą mieląją 
klebonijos pastato idėją ištaškyti į 
visas puses.

Kartais Dievas sudrebina visą žemę 
tik tam, kad mes išlįstume iš savo 
kiauto.
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Bavarų katalikai meldžiasi už 
svetimšalius

Kaip praneša „Mūnchener Kirchen- 
reitung", bavarų katalikai tokiais 
žodžiais meldžiasi už svetimšalius ir 
netekusius tėvynės:

Ištremtųjų Motina, užtarki juos, nes 
Tu žinai, kad svetimšaliai kalba sve
tima kalba, kaip jie šąla ir dreba, 
kokia sunki jų būtis. Kad ten 
dažniausiai auga karčios piktžolės: 
jie yra visų užmiršti ir be jokios pa
guodos palikti savo likimui. Tu žinai, 
kaip jie yra išsiilgę savo netektosios 
tėvynės. Tu žjnia, kaip kojoms vaikš
čiojant po svetimą žemę, širdis plėšte 
plėšiasi j namus. Motina, kas būtų, 
jei mūsų širdys būtų pikto pranašai 
ir tiems bedaliams užkirstų kelią į 
mažąjį rojų, į jų naują tėviškę! Atsi
mink, kaip Tu Pati ieškojai globos 
Vakarų Betliejuje, kaip buvai pri
versta bėgti į Egiptą. Atsimink visą 
kūtės skursną, visą žmonių šaltumą ir 
nemielaširdingumą. Taip pat atsimink 
ir tą šventąją jėgą ir malonę, kuri 
įgalino Tave iškęsti visus vargus ir 
kantriai ištverti visus nepriteklius. 
Melsk už ištremtuosius ir visus .nete
kusius tėvynės ir apdovanok juos 
savo malonėmis. Padėk jiems sulaukti 
tvirtybės iš aukščiau. Padaryk, kad 
mes visi, nepaisant visako, vis dėlto 
būdami laimingesni broliai, su jais 
pasidalytume savo būstais ir kad nė 
vienas iš jų nebūtų užmirštas.

Naujas Brevijoriaus Psalmynas
Pereitais metais spauda buvo prane

šusi, kad Pontifikalinis Biblijos Insti
tutas yra paskelbęs naują psalmyno 
vertimą į lotynų kalbą. To pasėkoje 
reikėjo laukti šio psalmyno pritai
kymo brevijoriui. Tačiau niekas ne
sitikėjo, kad šis darbas būtų labai 
greitai padarytas.

Dabar paaiškėjo, kad Ritų Kongre
gacija š. m. sa.usio 29 dienos dekretu 
aprobavo tipišką, t. y. autentišką leidą 
,,Psalterium Breviarii Romani", kuri
ame psalmės yra išdalytos į horas ir 
oficius pagal Pijaus X dekretą. Tai 
reiškia, kad naujai išverstos psalmės 
Ir antifonos yra paimtos į brevijoriaus 
psalmyną ir šventųjų komunalą. Ritų 
kongregacia pareiškia, kad: „Visi, 
kurie turi pareigą kalbėti ar giedoti 
kanoniškas horas, gali naudotis šiuo 
tipišku leidiniu" privačioms ir chora
linėms pamaldoms. -

Naujo psalmių vertimo įvedimas į 
brevijorių yra svarbus liturginis įvy
kis, kuris jau sentai buvo laukiamas 
visų, kalbančiųjų brevijorių. Jis 
Bažnyčioje sužadins gyvo džiaugsmo 
ir naujo pamaldumo.

Pasikeitimai Protestantų Liturgijoje
Daugelyje Wurttembergo evangeli

kų bažnyčių yra įvesta nauja šv. va
karienės tvarka, kuri turi nuostabų 
panašumą su šv. mišių tvarka. Po įve
damojo žodžio seka Kyrie ir Gloria, 
šv. Rašto skaitymas, Credo, nuodėmių 
išpažinimas, Praefacija su Sanctus, 
šv. Sakramento įstatymo žodžiai, 
giesmė „Dievo Avinėli" malda ir 
komunija grupėmis prieš altorių. 
Iškilmes užbaigia padėkos malda, 
.(Tėve Mūsų" ir palaiminimas.

Kalėjimo kapelionui suteiktas slaptojo 
kamerlingo titulas

Hamburgo kalėjimo kapelioną Ber
nardą Behneną Popiežius pakėlė slap- 
tupju kamerlingu, tuo įvertindamas 
jo pilną savęs išsižadėjimo veiklą 
Hamburgo kalėjime. Per nacių reži
mą jis daug paguodos ir palengvini
mo suteikė daugybei nusikaltėlių, po
litinių kalinių ir mirti nuteistųjų.

Arkivyskupas komunistų mitinge

„Osservatore Romano" praneša, kad 
Spoleto arkivyskupas mgr. Taglia- 
pietra dalyvavo komunistų mitinge 
Gualdo — Cattaneo miestelyje.. Mi
tingas vyko aikštėje prieš bažnyčią, 
kurioje arkivyskupas ką tik buvo su
teikęs vaikams sutvirtinimo sakra
mentą. Arkivyskupas paprašė prezi
diumo žodžio. Kreipdamasis į kalbė
tojus, kurie buvo; užtikrinę pagarbą 
religijai iš komunizmo pusės, arki
vyskupas pareiškė:

— Šie pagarbos pareiškimai tikė
jimui neatitinka komunizmo principų. 
Komunizmas skelbia bedievybę ir re
ligiją bei Bažnyčią laiko savo trium
fo ir žmonijos teisingumo kliūtimi. Ši
tas prieštaravimas iki šol nėra praša
lintas, ir nėra pagrindo manyti, kad 
italų komunizmas yra atsisakęs be
dievybės.

Laikraštis pabrėžia, kad arkivysku
po kalba buvo išklausyta su pagarba.

Kinas titularinis abatas
Pamešama, kad Popiežius Petrą Ce- 

lestiną Lou-Tseng-Tsiangą pakėlė ti- 
tuliariniu St. Pierre a Gand abatu. 
Tėvas Lou-St. Andre Abatijos vienuo
lis yra buvęs Kinijos diplomatas. Per 
didįjį karą jis buvo Kinijos užseniųz 
reikalų ministeriu ir ministeriu pir
mininku. Jis buvo vedęs belgę ir po 
jos mirties įstojo į vienuolyną. Tėvas 
Lou yra pirmasis Kinų dvasininkas, 
turįs abato titulą.

Popiežius įspėja dėl bado
Popiežius per radiją kreipėsi į pa

saulį dėl dabar gresiančio bado pa
vojaus:

— Jūs visi, — sakė Pijus XII, — 
tautos ir atskiri asmenys, kurie ga
lite vienu ar kitu būdu padėti savo 
broliams, išgirskite Pranašo žodžius: 
perlaužk savo duoną per pusę su tuo, 
kuris yra alkanas."

— Pijus XII savo kalboje, kurią 
jis pasakė Šveicarų žurnalistams, iš
kėlė spaudos, radijo ir kino reikšmę 
bei uždavinį. Popiežius nurodė pa
vojų tokios spaudos, kuri pasišvenčia 
nacionalistinės politikos tarnybai it 
nesiduoda vadovaujama tiesos ir 
bešališkumo.

— Ispanija. Katalikų veikimas įstei
gė socialinį darbininkų institutą Gre
nadoje. Išrašiusiųjų skaičius prašoko 
visas viltis.

Krikščionybė ir socializmas
Akademinis Politinis klubas Mūn- 

chene, kuris nuo 1932 metų buvo už
darytas, vėl’ pradėjo savo darbą. Pir
masis pranešimas tame klube buvo 
kun. Dr. Emilio Muhlerio apie krikš
čionybę jr socializmą. Tarp šių dvie
jų stovyklų yra pageidautinas tiltas. 

bet jis yra galimas tik tada, kai iš 
abiejų pusių bus padaryta nuolaidų 
ir kai socializmas atsisakys savo 
ankšto ryšio su materialistine pasau
lėžiūra. Diskusijose klausimas buvo 
iš įvariių pusių nušviestas.

Kardinalas Griffinas apie taikos 
sąlygas

Per iškilmingus pietus , paminėti 
Fordham universiteto metinėms įstei
gimo sukaktuvėms Westminsterio ar
kivyskupas kardinolas Griffinas pa
reiškė: —

— Demokratija nėra vienintelė ga
lima valdžios forma. Bet demokratija, 
krikščioniškų principų įkvėpta, gali 
pakelti gerovę ir pažangą modernioje 
valstybėje.

Pabrėžęs, kad pasaulio taika rei
kalauja glaudžių ryšių tarp D. Brita
nijos ir J.A.V., pažymėjo:

Antra sąlyga taikos išlaikymui yra 
reikalas grįsti visus veiksmus ir tau
tinius bei tarptautinius santykius tei
singumo, meilės, natūralios teisės ir 
Evangelijos principais. Trečioji tai
kos sąlyga yra, kad kievienos rasės 
ir kiekvienos tautos gerovė būtų visų 
bendras rūpestis.

Kardinolas Griffinas savo kalbą bai
gė pareikšdamas:

— Yra lengva prisiminti visas tas 
gražias kalbas, pasakytas įvairiose 
konferencijose, bet yra skirtumas tarp 
jas pasakyti ir jas praktiškai įvyk
dyti ... Aš prisipažinsiu, kad man 
jau yra nusibodusios visos tos for
mulės.

Šv. Tėvas apie rinkimų pareigą
Metinių taikos sukaktuvių proga šv. 

Tėvas susirinkusioms keletai dešim
čių tūstančių šv. Petro bazilikoje Ita
lijos moterų ir mergaičių pasakė kal
bą apie blasavimo pareigą.

— Rinkimų teisei, — kalbėjo šv. 
Tėvas, — iš kitos pusės atitinka pa
reiga balsuoti. Ši pareiga reiškia bal
suoti ne už tuos kandidatus ir už 
tuos kandidatų sąrašus, kurie žada 
klaidingų ir dviprasmiškų pažadų, bet 
už tuos, kurie atsižvelgs į Dievo ir 
religijos teises.

Pagalvokite gerai, — kalbėjo toliau 
šv. Tėvas. — Ši pareiga yra jums 
šventa pareiga. Ji įpareigoja jūsų są
žinę prieš Dievą, nes savo balsavimo 
lapelyje jūs laikote savo rankoje 
visos tautos likimą. Čia eina kalba 
apie reikalą išsaugoti jūsų tautos 
krikščionišką civilizaciją. Valanda 
yra rimta. Pajuskite savo atsakomybę.

Čekoslovakija nenori nuncijų turėti 
diplomatinio korpuso dekanu

Iš Vatkiano šaltįnių pranešama, kad 
M. Saverio Bitter, naujai paskirtas 
šv. Sosto' pasiuntinys Prahoje, turės 
internuncijaus, bet ne nuncijaus ti
tulą ir bus ministerio rango, o ne am
basadoriaus. Iš tų pačių šaltinių pra
nešama, kad šito sprendimo prieita 
dėl to, jog Cekoslovakų valdžia, nu- 
sileidama „isorienėms įtakoms", neno
rėjo Vatikano atstovui pripažinti di
plomatinio korpuso dekano titulo.

Mirė kardinolas Gasparris
Kardinolas Enrico Gasparris, sulau

kęs 74 metų amžiaus, mirė nuo .šir
dies smūgio. Velionis kardinolas pa
skiausiai ėjo Kardinolų Kolegijos 
dekano pavaduotojo pareigas. Gimė 
1871 m., buvo įšvęstas Į kunigus ir 
1925 m., kaip Velletrio vyskupas, pa
keltas į kardinolus. Su jo mirtimi kar
dinolų skaičius 'sumažėjo iki 66. En
rico Gasparris buvo giminaitis jau se

niau mirusio ilgamečio kardinolų 
■ valstybės sekretoriaus ir bažnytinės
teisės žinovo Pietro Gasparrio.

— Pasaulyje kursuoja įvairių gandų, 
kad Vatikano konsiliumas būsiąs tę
siamas toliau. Tačiau iš Vatikano pu
sės tie gandai nepatvirtinami.

— 4200 Kolno vaikų, priėjusių prie 
pirmosios komunijos, kiekvienas gavo 
tos iškilmingos dienos proga iš šv. 
Tėvo po 200 g r. mėsos dovaną. Panaši 
dovana pasiųsta ir kitiems Britų zonos 
didmiesčiamas.

— Šv. Kolegijos dekanas kard. Gra
nito Pignatellis di Belmonte balandžio 
11d. sulaukė 95 metų amžiaus.

— Prancūzų tėvas Epagneulis, re
miamas prancūzų episkopato, įsteigė 
naują religinę „krašto misijų vienuo
lių kongregaciją“. Šios kongregacijos 
dvasininkai dirba pastoracinį darbą, 
tarp darbininkų ir ūkininkų tose ne
turtingose parapijose, kur visai nėra 
kunigų arba jų labai maža, tuo būdu 
tikėdamiesi vėl grąžinti į katalikybę 
nuo jos atitolusius narius. Panašios 
rūšies steigiama ir vienuolių seserų 
kongregacija.

— Kaip „The Tablet” praneša iš 
Londono, generalisimas Ciangkaičekas, 
pats asmeniškai pagerbdamas kinų 
naująjį kardinolą Tieną, išrinko žo
džiui „kardinolas” tinkamiausią kinų 
kalbos Sinonimą. Ligi šiol kinų kalbo
je tam reikalui nebuvo jokio kalbinio 
atatikmens. Ciangkaičekas tam termi-. 
nui parinko šitokią sąvoką: „Hu i 
chiou Kiao", tai turi reikšti: „Purpuru , 
papuoštas vyskupas".

Rašytojas Werfelis ir šv. Bernadeta
Vokiškos kilmės žydas rašytojas 

Franzas Werfelis išleido JAV didelę 
knygą, paskirtą šv. Bernadetos at
minimui. Šios knygos istorija yra 
įdomi. Werfelis per karą buvo pasis
lėpęs Liurde, kur jis galėjo būti Ge
stapo pagautas. Jis pažadėjo, jei jam 
pasiseks išvengti Gestapo, parašyti 
Bernadetos biografiją. Jam pavyko 
iš Gestapo nagų išsisukti tokiomis 
aplinkybėmis, kurias jis pats laiko 
stebuklingomis. Savo žodį jis išlaikė 
ir knygą parašė, tačiau konvertitas 
nenasidarė.

Didi yra paslaptis, kuri supa žmo
gaus laisvę ir Dievo malonės veikimą.

Werfelio nuotykis nėra tos rūšies 
pirmutinis. Iš Prancūzų politikų tarpo 
ministeris de Freycinet buvo vienas 
iš pirmųjų, patyręs Linrdo stebuklų. 
Jis išgijo iš akių ligos. Tačiau jis pats 
visiškai negrįžo prie Dievo, kai tuo 
tarpu jo drauoas Henri Lasserrė, jo 
išgijimo liudininkas, atsivertė ir tano 
Liurdo metraštininku, bei jo gynėju.

— Prancūzų krašto apsaugos mi
nisteris p. Michelet saVo Garbės Le- 
gijono kryžių atidavė savo vyskupui 
J. E. Heintz, Metzo Vyskupui.

Nauja kardinolo Spellmano knyga
Amerikoje pasirodė kardinolo Spell

mano dienoraštis iš jo kelionių po 
visą pasaulį, pavadintas „Military Vi
car". Knygoje atsispindi karo žiauru
mai ir kario dvasios prakilnumas, nus
kaidrintas krikščioniško tikėjimo. Kny
ga turi didelį pasisekimą.

Prancūzų užsienių reikalų 
ministeris vedė

P. Bidault, sėkmingai laimėjęs slap
tas pasipriešinimo kovas už Prancū
zijos laisvę okupacijos metu, š. m. 
pradžioje vedė savo kanceliarijos vir
šininkę p. Suzaną Borel.
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Popiežius Pijus XII katalikams 
akademikams

Popiežius Pijus Xll-sis priėmė 
audiencijoje didesnę grupę katalikų 
studentų ir profesorių. Savo ta proga 
jiems pasakytoje kalboje šv. Tėvas 
nurodė šiandieniniams intelektualams 
kelią, kaip reikia kurti naująjį pa
saulį, parodydamas visą dvasinio gy
venimo grožį, kurio paskutinė prasmė 
ir tikslas yra ieškoti tiesos, ieškoti 
Dievo. Intelektualai ir turi būti tie 
šviesos nešėjai. Tačiau ne visi iš jų 
žengia paskutinį žingsnį: arba jie 
pasilieka daugialypiame žinojime 
stirksoti, arba iš išdidumo nenori 
savo galvų nulenkti prieš Dievą. Čia 
jiems ir ateina į pagalbą Bažnyčia. Baž
nyčia žino, kad tarp tikėjimo ir mokslo 
nėra jokios prarajos, bet viešpatauja 
harmonija. Bažnyčia buvo visais lai
kais šviesos nešėja ir skleidėja. Koks 
ramus ir savimi pasitikęs yra krik
ščionis mokslininkas! Baigdamas savo 
kalbą, šv. Tėvas rimtai ragino aka
demikus atsidėjus studijuoti pagrin; 
dinius gyvenimo klausimus, religiją 
ir tikėjimą, pažymėdamas: ,,Ieškokite 
Kristaus, nes Jis ir yra jūsų tikslas! 
Skelbkite tiesos šviesą! Jo žodžiai ir 
yra tiesa!"

Bažnyčia ir Prancūzija
Popiežius Pijus XII-sis per vieną 

audienciją nubrėžė pagrindinius „Ap
vaizdos skirtos Prancūzijai šią va
landą pasiuntinybės" bruožus, pa
žymėdamas, jog šiuo metu pasaulis 
yra Prancūzijos ^esmingai reikalingas. 
Kas būtų pasaulyje, jei šiuo metu 
nebūtų šito krašto! Nors kitos tautos 
turi daugiau pinigo, yra geriau 
ginkluotos, pasižymi geresniu organi
zaciniu talentu, — tačiau Prancūzijos 
tikroji jėga ir didybė glūdi jos dva
sinėse vertybėse, ir kol tos verty
bės galioja, nebus jokio galutinio 
civilizacijos žlugimo. Prancūzija iš 
visų tų bandymų išeis dar jaunesnė 
ir gajesnė. Tačiau jei vieną dieną 
Prancūzija nustotų tikėjusi — mes 
betgi nemanome,' kad toks atvejis 
galėtų būti, — vadinasi, pasidarytų 
ji Dievui neištikima, tai daugiau 
Prancūzijos ir nebebūtų; ji pasidarytų 
nebevaisinga, tai būtų jos pražūtis. 
Nenuostabu, kad 'priešai, tai supras
dami, kelis kartus sustiprina savo 
puolimus, norėdami Prancūziją į save 
pasivilioti. Tačiau tikroji Prancūzijos 
misija yra — skleisti tiesą, teisingu
mą, meilę. Turi būti ginamos nelie
čiamos asmens ir šeimos teisės. Tol, 
kol Prancūzija nenusisuks nuo Dievo, 
tai ir Dievas pirmasis jos nepaliks.

Krikščionybė — kultūros laidas
Italų ministeris pirmininkas de 

Gasperis, įsitikinęs katalikas, kata
likų „Democracia Italiana" partijos 
Italijoje vadas, kalbėdamas apie 
valstybės ir bažnyčios problemas, 
pažymėjo, kad Voltaire'as vadino 
bažnyčią pavojinga valstybės kon
kurente — net dar daugiau: tikru 
priešu; Rousseau laikė bažnyčią 
antisocialia, o Leninas metė šūkį kad 
religija yra liaudžiai opijus. De 
Gasperis prieš visus šituos senuosius 
ir naujus puolimus stato krikš
čioniškosios demokratybės jėgą. Jei 
nors kartą marksizmo dvasia įsi
vyrautų Italijoje, tai italų tauta ne
betektų savo istorijos ir tradicijų. 
Jei dingtų iš jos krikščionybės ide
alas, tai Italijos gyventojai nebe
galėtų daugiau suprasti nei savo

Dantės, nei Mykolo Angelo. Tada 
italai būtų prakišę ne tiktai rinki
minę kovą, bet taip pat kovą dėl 
civilizacijos ir kultūros..

Brazilija pasiaukojo Madonai
Iš Rio de Janeiro kardinolo prane

šimo Brazilijos pasiuntinybei prie 
Šv. Sosto paaiškėjo, kad gegužės 31 
dieną Brazilija buvo iškilmingai 
paaukota Marijos Širdžiai. Ta proga 
buvo suruoštos įspūdingos iškilmės.

Brazilija yra. sudaryta iš dvidešimt 
atskirų sąjunginių respublikų. Kraštas 
turi 8,5 mil. kvadratinių kilometrų 
(Europa turi 10 mil.), ir 45 mil. gy
ventojų; išskyrus 250 000 protestan
tų ir apie 800 000 pagonių, visi kra
što gyventojai yra katalikai. Dabar 
visi jie pasiaukoję Marijos Širdžiai, 
tuo būdu gražiai apvainikuodami 
krašto katalikiškas tradicijas. Nuo 
to laiko, kai Braziliją atrado portu
galas Cabralis, kraštą ypač krikš- 
čionino jėzuitai. Šiuo metu Brazilijoj 
yra 17 arkivyskupijų, 72 vyskupijos 
ir 2 apaštalinės prefektūros.

Religijos dėstymą reikia sumoderninti
Lijono arkivyskupas kardinolas 

ypač akcentuoja reikalą sumoderninti 
šiandieninį religijos dėstymą moky
klose. Kardinolo įsitikinimu, vadi
namieji išauklėtieji skuoksniai dažnai 
religiniais klausimais pasirodo tikri 
profanai. Kai kurie iš jų visai nieko 
nežino apie Kristų, o kiti -jei ką ir 
nusimano, tai labai mažai. Tad kaip 
galima su tokiu nežinojimu ginti 
tikėjimą nuo puolimų per spaudą, 
teatrus, kinus, radiofoną, knygas? Jei 
religijos dėstymas būtų vykdomas 
mokyklose modemiškais metodais, 
tai ir vaisių būtų galima sulaukti kur 
kas geresnių, negu tikybą dėstant 
nuobodžiai ir sausai. Dėstymą reikia 
pritaikyti prie mokinių, kad ir ma
žiausias vaikas gautų ką nors kon
kretaus. Iš dėstytojų reikalaujama ne 
tik patiems turėti, bet ir susikurti 
reikalingą religinę atmosferą. Dėsty
dami religiją, pedagogai gali taip pat 
tinkamai apaštalauti ir tarp pasau- 
lininkų. . '

Iš Romos
Per Italų menininkų sąjungos su

važiavimą Vittorio Veronese, Italų 
Katalikų Akcijos sekretorius, perskai
tė šv. Tėvo atsiųstą jiems sveikini
mą, kuriame, be kita ko, pažymima, 
kad katalikinė estetika skiriasi nuo 
kitokio meno tuo, jog. grožį laiko 
neatsiejama nuo Dieviškumo. Dalis 
menininkų neteko supratimo, koks 
yra svarbiausiasis ir paskutinis meno 
tikslas, būtent — išreikšti pavyzdinę 
gyvenimo tiesą, žmones paskatinti 
susimąstyti ir atskleisti žmoniškuo
sius jausmus. Toliau šv. Tėvas 
nurodė, kodėl menas negali būti 
sutapdinamas su materializmu. Reli; 
gija ir kultūra, kultūra ir menas turi 
sudaryti vienumą. Katalikai, atskleis
dami visą savo dvasinį pajėgumą, 
turi padėti sudaryti sąlygas, kurios 
įgalintų tikrąjį meną atgimti iš 
naujo.

— Paruošiamieji darbai paskelbti 
popiežių Pijų X-jį palaimintuoju Jjek 
pavaryti į priekį, jog visa byla bus 
veikiai perduota galutinai išspręsti 
Ritų Kongregacijai.
' — Saleziečiai Italijoje vėl pradėjo 
rankioti pamestinukus vaikus ir juos 
globoti. Nugalėjus pirmuosius sunku
mus, globotinių skaičius smarkiai 

išaugo. Įtaisyta visa eilė virtuvių, 
vargšai taip pat gauna būtiniausiąją 
aprangą. Tačiau yra • nepaprastai 
sunku atpratinti juos nuo vagiliavimo 
gatvėse.

Katalikai ir protestantai ves bendrą 
politiką

Didžiojo Hesseno krašto katalikų 
ir protestantų bažnyčių atstovai pa
reiškė, kad jie ves dėl Vokietijos 
bendrą politinę kovą, paremtą krikš
čionybės principais. Nors, kaip pa
žymėjo Limburgo vyskupas Hilfrichas, 
tuo reikalu tarp abiejų bažnyčių 
nesudaryta jokio formalaus susi
tarimo ir nebuvo sušaukta jokių kon
ferencijų, tačiau abi šalys supranta 
viena kitą geriau, negu kada nors 
kitados. Po 400 metų trukusio ginčo, 
kaip pabrėžė protestantų bažnyčios 
patikėtinis Dr. Otto Fricke, dabar 
abi bažnyčios dirba iš vieno. Abiem 
atėjo laikas pasireikšti politinėje 
srityje, kad niekados Vokietijos 
istorijoje nepasikartotų nieko pana
šaus į nacionalsociąlizmą.

Skautų suvažiavimas
Skautų • vadas gen. Wilsonas 

(Amerika) aplankė tris didžiules 
Prancūzų skautų organizacijas. Pa
saulinis skautų — ir katalikų — su
važiavimas numatomas 1947 metais 
Soissone (Prancūzijoje).

— Žinomojo amerikiečių laikraščių 
leidėjo Luces žmona Clare Booth Luce 
New Yorke šv. Patriko katedroje 
perėjo į krikščionybę. Kai kurie 
žiaurūs ir neteisingi politinio gy
venimo, kuriame ji aktyviai pasireiškė, 
faktai privertė ją giliau galvoti ir 
domėtis religinėmis temomis. Gali
ausiai ji apsisprendė pereiti į kata
likybę. Ji yra mėgstama romaniste ir 
visos eilės scenos veikalų autorė.

Kostarikos nuncijus susirūpinęs 
padėtimi Pabaltijy

Kaip praneša. ,,Mū. Katholische 
Kirchenzeitung", Apaštalų Sosto nun
cijus Kostarikoje kalbėjo apie „žiau
rią tragediją Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje", reikšdamas vilt), kad 
Amerikos kontinento kraštai ir šiuo 
atveju atkreips savo akis į Europą.

—: Anglų laikraščio „Tablet" žini
omis, Ukrainoje perėjo į ortodoksų 
pusę tiktai vos penki procentai su 
Roma ėjusių iš vien katalikų kunigų 
Unitų. Daug kunigų pasislėpė - nuo 
persekiojimų, o daug tikinčiųjų nesi
bijo keliauti net 40 — 50 km, kol pa
sieks slaptai pamaldas laikančius 
katalikų kunigus. Susidarė net or
ganizuotas pasipriešinimas. •

— y Slovakų katalikų vyskupai 
uždraudė kunigams statyti savo kan
didatūras į gegučės 26 dieną įvykstan
čius vad. tautinio susirinkimo rin
kimus arba per rinkimus sakyti 
kalbas.

— Serbų ortodoksų bažnyčios sino
das nesutiko pasiduoti rusų patrijarko 
Maskvoje valdžiai.

— „Dailiojo meno" susivienijimo 
vadovybė nusprendė pasirūpinti, kad 
iš visos eilės Paryžiaus bažnyčių bū- 
tę pašalinta daug biaurių statulų, 
Netinkami originaliniai paveikslai 
numatomi pakeisti tinkamesniais nau
jų autorių kūriniais.

— Katalikų institute Paryžiuje, 
turinčiame universiteto teises, įsteig
ta katedra krikščioniškam dvasios 
gyvenimui kultivuoti.

— St. Polteno diacezijoje (Austri
joje) 1874 metais įsteigta katalikų 
spaudos sąjunga, iš kurios *1938 me
tais buvo prievarta atimtos nuosavy
bės teisės ir kuri 1939 metais buvo 
nacių visiškai uždaryta, dabar vėl 
pradėjo veikti. Dabar priimtas nau
jas sąjungos statutas ir išrinkta tre
jiems metams sąjungos vadovybė.

— Penktasis Marijos Kongresas 
Prancūzijoje bus š. m. rugsėjo'mėnesio 
pradžioje Grenoblyje. Jis yra skiria
mas paminėti šimto metų sukakčiai 
nuo šv. Marijos apsireiškitno Salėtte, 
aukštai kalnuose, ne per. toli nuo 
Grenoblio.

Pietų Afrikos Unija
Per paskutinius 25 metus Pietų Afri

kos Unijoje katalikybė pasiekė didelių 
laimėjimų. Tikinčiųjų skaičius nuo 
182.000 pakilo iki 634.000. 1920 metais 
ten buvo 12 vyskupų, dabar ten jų, 
yra 22. Kunigų buvo 317, dabar jų 
yra 881. Pietų Afrikos Unija dabar 
turi 1321 bažnyčią, 1563 mokyklas, 59 
ligonines ir 347 auklėjimo įstaigas.

Šiame „N. Gyvenimo" numeryje 
dedami Latvių dailininko Ansis Bėr- 
zipš raižiniai yra paimti, pasinaudo
jant maloniu leidėjo E. Putnius suti
kimu, iš Šv. Evangelijos, išleistos 
Latvijos Ev. Lut. Vadovybės, Augs
burge.

Naujos knygos
At.~ Kairys. Blaškomi-lapai. Eilėraš

čiai. Pirmieji bandymai. 1946; Viršelis 
ir ‘ vinjetės dail. S. Makarevičiaus. 
.Alguvos Baro“ leidinys. Kempten, Iš
spaudė Allgauer Zeitungsverlag und 
Druckerei OHG. Kaian 3 RM. 93 pus
lapiai nedidelio formato.

Eilėraščiai suskirstyti penkiais sky
riais: 1, Be namų, 2, Savo sielos gelmėse 
Viešpatį jaučiu, 3, Dainos apie laisvę, 
4, Neramios valandos ir, 5, Įvairūs. 
Antrasis rinkinio skyrius yra paskir
tas religinei poezijai, jame yra 10 re
liginių eilėraščių. Iš kitų religinių 
eilėraščių savo tematika ir savo nuo
taika yra pažymėtinas eilėraštis .Gy
voji Dvasia“. »

.Į taurelę, į mažą auksinę, 
Po lašiuką, po vieną, po du 
Laša laša tylos vakarinės, 
Išminties, ir širdies, ir maldų.. .*

Vytautas Bieliauskas. Žmogus šių 
dienų problematikoje. Mūnchenas, 1946 
.Aidų“ leidinys. Spaudė Akademischa 

Buchdruckerei F. Straub, Mūnchen. 24 
puslapiai. Tai yra atspaudų rinkinys 
iš žurnalo .Aidai“. Turinyje yra 1, 
Masė kryžkelėje. Šiame spraipsnyje 
autorius iškelia dabartinio žmogaus 
netekimą asmenybės. 2, Naujų kelių 
beieškant, — — kalbama apie mūsų 
susiorganizavimo formas išeivijoje. 3, 
Tautos kultūrinėse varžybose,------ iš
keliama tarptautinė problema ir žmo
gaus vieta žmonijoje.

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

Augsburg.
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