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SEIMĄ MUSU TAUTOS GYVENIME
Šeimos vaidmuo mūsų tautos gy

venime nepaprastai didelis. Pirmiau
sia tautai šeima yra amžinoji jos 
gyvybės versmė: tauta auga, nuolat 
atsinaujina ir išsilaiko per šeimą. Juo 
naujų gyvybių daugiau, juo gajesnė 
ir stipresnė tampa tauta.SDėl to ir 
mūsų rašytoja Šatrijos Ragana tei
singai šeimą palygina su paukšteliais 
lizde, nes per lizdą nuolat pasipildo 
ir paukščių giminė. Seimą, be to, 
yra tas tautos kūno narvelis, kuria
me bręsta ir išsiskleidžia tautos dva
sia, pasireiškianti tautiniais, religi
niais, kultūriniais estetiniais ir kito
kiais atspindžiais. Juo kuri šeima 
sveikesnė, stipresnė, juo visi tie at
spindžiai originalesni, įdomesni. Jie 
visi kartu sudaro tam tikrą tautos 
savitumą, charakterį, kuriuo ji iš
siskiria iš kitų tautų tarpo.

Mūsų filosofas ir rašytojas Vydū
nas teigia, kad kiekvienas žmogus 
savo tautai turi gyventi sąmoningai: 
savo gyvumu, sako jis, žmogus ir 
tautą gaivina, jai teikia „galingas ir 
gausiąs sroves gyvybės“. Taigi dva
sinė tautos gyvybė reiškiasi per žmo
gų, per šeimą. Taip yra kitų tautų 
gyvenime, tai ryškiai matome ir sa
vo tautos istorijoje. Lietuviška šei
ma išlaikė savo tautą gyvą ligi šiol, 
šios viltys į ją dedamos ir šiuo ne
paprastai sunkiu mūsų tautai metu.

1. Lietuvių tautos istorinis gyveni
mas labai įvairus ir margas. Jis 
Svyruoja tarp stebinančio tautos ki
limo į viršų, į didybę ir galybę ir 
nemažiau nuostabaus kritimo žemyn. 
Atrodo, lyg mūsų tautą persekiotų 
koks likimo prakeikimas. Štai 14—15 
amž. lietuviai sukuria galingą ir mo
dernią valstybę. Jie pasiekia Volgą, 
Juodąją jūrą. Lietuva įstoja į kitų 
pasaulio valstybių tarpą, su ja visur 
Skaitomasi. Bet ta pati tauta, paro
džiusi tokius organizacinius sugebė
jimus, tokią valstybinę išmintį bei 
sumanumą, tokią ištvermę bei ener
giją, 19 amž. jau taip sunyksta, kad 
kaimynai net laiko ją išmirštančia, 
Ir kai kurie rūpinasi bent jos kultū
rines vertybes ateičiai išlaikyti. Vo
kiečių mokslininkai, antai, 1879 m. 
'įkuria net tam tikrą draugiją („Li- 
tauische Literarlschė Gesellschaft"), 
kuri savo statute įsirašo šitokį darbo 
tikslą: „Surinkti ir išsaugoti mokslui 
visus kalbos, istorijos, tautosakos ir 
panašius duomenis, liečiančius Lie
tuvą ir lietuvius“. Kitiems kaimy

nams nė tas nerūpėjo. Mūsų tautos 
genijus 16 amž. pasireiškia „Lietu- 
voa Statutu“, kuriame atsispindi 
valstybinė-ir visuomeninė ano meto 
Lietuvos kultūra. Statutas rodo, kad 
Lietuvos gyvenimas buvo tvarkomas 
teisiniais pagrindais. Bet tas genijus 
vis dėlto nepajėgė' Lietuvos apsau
goti nuo to, kad vėliau net keliais 
atvejais nebūtų tautai primesta bru
taliausia jėga, jokia teise neparemta. 
Lietuviai, gynę krikščionišką Europą 
nuo totorių antplūdžio, patys’net ke
liais šimtmečiais pavėlavo priimti 
krikščionybę ir tuo prisidėti prie 
krikščioniškos Vakarų Europos kul
tūros. Lietuvių tauta, daugiau negu 
bet kuri kita prisidėjusi prie sveti
mų kultūrų ugdymo (prisiminkim 
tik, kiek ji atidavė savo rinktinių 
žmonių kad ir tai vienai lenkų kul
tūrai!), ilgą laiką turėjo tenkintis tik 
pirmine savo tautos kamieno — liau- 

’ dies —kultūra ir jos išlaikymu, nors 
ir jos mums pavydėta. Pagaliau lie
tuvių tauta yra ta tauta, kur savo 
likimui buvo pamesta vadovaujančio 
sluoksnio —bajorijos ir diduomenės, 
prisiėmusių, be mažų išimčių, lenkų 
kultūra. Ir vis dėlto dideliam savo 
kaimynų nustebimui laikoma išmirš
tanti lietuvių tauta ne tik neišnyko, 
bet tautiškai atsigavo, prisikėlė ir 
vėl, susidarius 2 Oamž. pradžioje pa
lankioms aplinkybėms, pajėgė atsta
tyti savo nepriklausomą valstybę, pa
sireiškusią gražiais ir administraci
niais, ir kultūriniais, ir ūkiniais, Ir 
kitokiais laimėjimais.

Štai tie didieji bangavimai, kuriais 
nužymėtas lietuvių tautos istorinis 
kelias. Juos stebėdamas, a. a. prof. 
St Šalkauskis ir teigė, kad lietuvių 
tauta niekados nėra buvusi tuo, kuo 
jai reikėję ir kuo ji galėjusi būti. 
Kodėl? Lietuviai, užsimoję sukurti 
didelę ir galingą valstybę, per daug 
išsiplėtė svetimuose kraštuose. Sitai 
išblaškė ir susilpnino tautos jėgas. 
Daugelis Lietuvos kunigaikščių ir 
bajorų, atsidūrę kaip valdovai užim
tuose milžiniškuose rusų plotuose, il
gainiui patys surusėjo. Iš kitos pusės 
pavėlavimas priimti krikščionybę 
sudarė pretekstą vokiečių ordinui 
puldinėti Lietuvą. Šimtmečius trukę 
nuolatiniai karai stabdė normalią 
mūsų krašto gyvenimo raidą, trukdė 
kūrybinį darbą ir tautinės kultūros 
kilimą. Visi tie gausūs karai ir vė
liau trukusi ilga mūsų krašto okupa
cija pareikalavo iš mūsų tautos dide
lių žmonių aukų. Labai sjsauįžiai pa
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lietė mūsų tautą ir gaivalinės nelai
mės. Pvz., po 1708—1711 m. bado, 
maro ir kitų kartu siautusių epi
demijų (raupų, dezintcrijos ...) išny
ko ne mažiau kaip trečdalis Lietu
vos gyventojų, o Žemaičiuose — net 
iki dviejų trečdalių. Vysk. M Va
lančius savo raštuose mini, kad Že
maičiuose kai kur beveik visai ne
belikę žmonių, (Varnių miestely šeši 
gyvi belikę, kitose vietovėse vos po 
vieną arba ir nė vieno). A. Šapokos 
red. „Lietuvos istorijoj“ rašoma, kad 
kaimuose, kur anksčiau būdavę apie 
100 gyventojų, telikę vietomis vos 
2—3, kai kur nieko nelikę, ir sodybų 
vietoje žėlęs miškas (387 psl.). Pri
dėkime dar mūsų priešų pastangas 
lietuvius nutautinti, ir turėsime 
vaizdą tų kietų bandymų, kuriuos 
mūsų tauta turėjo pakelti..

Ir vis dėlto neliko lietuvių gyve
nama žemė nei tuštuma, nei lenkiš
kas, rusiškas ar vokiškas kraštas 
(nutauto tik kai kurios D. Lietuvos 
sritys, daugiausia pietų ir rytų pa
kraščiais, o j M. Lietuvą buvo atga
benta daugiau kolonistų iš Vokieti
jos ypačiai po 1711 m. maro, kada, 
išmirus gyventojams, atsirado tuš
tumų). Mūsų tautos gyvybės versmės 
glūdėjo, jos liaudy, jos fiziškai 
gajoje ir morališkai svei
koje šeimoje. Mat, liaudis, iš
stumta iš viešojo gyvenimo, užsidarė 
tautiniame savo kiaute ir paliko ne
jautri toms įtakoms, kurios ėjo iš 
šalies. Liaudis tuo būdu išsaugojo 
savitą savo kultūrą, išlaikė savo kal
bą ir papročius bei tradicijas. Iš 
liaudies išėjo ir tautinio mūsų at
gimimo laikų veikėjai ir kovotojai. 
Šeima čia atidavė savo tautai viską 
geriausio, ką tik pati turėjo, štai Dr. 
J. Basanavičius savo autobiografi
joje pasakoja, kad jo tėvas, nors 
prastas ūkininkas, tik truputį skai
tyti, rašyti ir lenkiškai mokėjęs, ži
nojęs labai daug praėjusių laikų at
sitikimų, mokėjęs daug pasakų, mįs
lių, sugebėjęs gražiai pasakoti ir dėl 
to uždegęs dar jauno vaiko širdyje 
lietuvybės meilę. „Kaip visi mūsų 
krašto lietuviai, taip ir mano tėvai, 
rašo toliau J. Basanavičius, buvo la
bai dievobaimingi žmonės ir rūpino
si savo pirmgimį sūnų tokioje dva
sioje užauginti“. (1945. XII. 22. 
„Skaitymai“ Nr. 6.) Ypatingą vaid
menį savo tautai atliko lietuvė mo
teris motina. Ji pajėgė išau
ginti tikrai gausias šei
mas. O sąlygas turėjo nelengvas, 
net skurdžias. Juk tuo metu, kaip
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sako prof. V. Mykolaitis-Putinas, 
..gyvenimas iš viso buvo skurdus. 
Kultūros, švaros ir grožio namų apy
vokoj buvo nedaug. Darbas sunkus 
ir ilgas, o naudos maža. Aplinkui 
ankšta ir juoda, o laisvė ir šviesa, 
kaip tolimas sapnas“ („Dėdžių irdė-. 
dienių“ prakalba). Taigi reikėjo vi-, 
siško savęs išsižadėjimo, besąlyginio 
savo šeimai pasiaukojimo. J. Tumas- 
Vaižgantas, apibūdindamas savo mo
tiną, ir sako, kad jos „atsidavimas 
savo namams, savo vaikams, jos sie- 
lojimasis nuolat, kad bent visiems 
būtų gera, tikrai buvo be galo, be 
krašto“ („Pragiedruliai“, IX. 15). V. 
Kudirkai jo motina davė, „ką ap
skritai motina lietuvė gali duoti sa
vo vaikams, dargi daugiau, nes pati 
daugiau turėjo. Labai gražiai daina
vo, labai puikiai margino margu
čius, labai dailiai sekė pasakas ir 
prie tų „dailių“ dalykų mane pri
traukė. Jeigu aš šiandien muzikan
tas, pataikau šį ar tą nupiešti ir, at
siprašant, eilėdirbis, tai motinos kal
tė“ („V. Kudirkos Jub. Varpas“ 64). 
Atgimimo laikais lietuvių tautai bu
vo draudžiama ne tik lietuviška 
knyga, ne tik lietuviškas laikraštis, 
bet neleidžiama buvo turėti ir tau
tinė mokykla. Tad ir motinai lietu
vei reikėjo atlikti ne tik motinos bei 
auklėtojos pareigas, bet ir mokyto
jos. .Aušros“ — „Varpo“ —„Tėvy
nės Sargo“ laikų motinai gražų pa
minklą yra pastatęs daiL P. Rimša 
gavo „Vargo mokykla“.

Nemažesni nuopelnai mūsų tautai 
Ir kovų dėl nepriklausomybės laikų 
-šeimų Iš Religiškai, tautiškai ir mo
rališkai sveikų lietuviškų šeimų juk 
išaugo tie vaikai, kurie pajėgė pa
kelti visus šių kovų sunkumus. Jų 
turėta ir tėvynės meilės ugnies, ir 
pareigos, drausmės bei pasiaukojimo 
jausmo, ir valios kietumo. Jų idea
lizmas ir ryžtingumas laužė visas 
kliūtis. Jų tikėjimas į tautos reikalo 
šventumą šalino iš kelio visus sun
kumus. Laimėjo jų didi dvasia. Jų 
laimėjimo vaisiai —. Nepriklausoma 
Lietuva!

2. Kas yra pažinęs svetimųjų prie
spaudą, žino, kokia didelė Dievo do
vana tautai yra jos laisvė. Ir mūsų 
tautos gyvenimas per tuos tokius 
trumpus nepriklausomybės metus iš 
pagrindų pasikeitė: susikūrė sava 
administracija, sava lietuviška tau
tinė mokykla, tautinė lietuviška or
ganizacija, savos religinio, tautinio 
ir visuomeninio'gyvenimo formos ir 
t. t ir t. t Viso pakitusio gyvenimo 
fone pasidarė kita ir šeimos padė
tis. Jei iš viso jaunos, neseniai at- 
sistačiusios valstybės gyvenime bu
vo pastebima kurių — ne — kurių 
trūkumų, tam tikrų negerovių, ku
rių dėl įvairių priežasčių ar ir dėl 
laiko trumpumo nebuvo galima su
skubti pašalinti, tai ir lietuviškos 
šeimos gyvenime buvo atsiradę net 
nemažų skaudulių. Daugėjo pasime
timai, susidėjimai, žmonų ir vyrų 
keitimai... Iro šeimos — dažnai dėl 
to kentėjo vaikai. Bet neretai jau 
ėmė svyruoti ir patys šeimos pama
tai, ypač inteligentų, pusinteligenčių 
ir apskritai miestelėnų šeimose: 
daugėjo vienavaikės ar ir bevaikės 
šeimos. Pasidarė lyg ir „mados“ da
lykas, kad juo kas darės „didesnis 
ponas“, juo mažiau turėjo vaikų. Ir 
iš kitur į Lietuvą atnešta dvasia 
nuolat plito, ir visi mėginimai su ja 
kovoti didesnių vaisių, berods, ne
davė. Užtat laikraščiai- pranešdavo, 
kad kasmet mūsų šventojoj Lietuvoj 
būdavo padaroma... net po kelio
lika tūkstančių abortų. Taigi šviesi

Naujalis Gyvenimas

Samarijietė sako Kristui: Viešpatie, Viešpatie, duok man to vandens, 
kad aš daugiau nebetrokščiau.

lietuviškos šeimos aureolė lyg ir pra
dėjo temti.

Bet su 1940 m. užgriuvo mūsų 
tautą ir vėl nauja audra, gal pati 
baisiausia iš visų, kokias kada nors 
ji yra pergyvenusi. Galutinai yra 
paaiškėję mūsų didžiųjų kaimynų 
siekimai. Parblokštoji hitlerinė Vo

Čia dedamasis straipsnis yra 
išėjęs iš vieno mūsų senesnio
sios kartos žmonių, iš vieno 
iš žinomų tiksliųjų mokslų 
atstovų.

Savo savarankiška galvose
na, savo liečiama visuomenine 
gyvenimo sritimi ir savo iš
vadomis jis. reikia tikėtis, su
kels visuomenės susidomėjimo 
ir įvairaus vertinimo. Redakci
ja sudarytų progą pasisakyti 

X, ir kitiems norintiems mūsų 
dvasinio dorinio atgimimo klau
simais išsitarti. Red.

Daugelis mūsų dar gyvai atmename 
carinės Rusijos laikų Lietuvą. Tai 
neišbrendamų kelių, primityvaus že
mės ūkio, ekonomiškai ir kultūriškai 
atsilikęs kraštas. Neturėjome tais 
laikais savo mokyklų. Ilgą laiką pri
versti buvome tenkintis iš užsienio 
slapčia atgabenama maldaknyge, ret
karčiais laikraščiu ar kalendorium 
Mūsų inteligentų daugumas dingdavo 
Lietuvai, nes turėjo ieškoti sau duo
nos svetur. Šios sąlygos nepaprastai 
sunkino kelią lietuvių kalbai tobu
linti, priderinnant ją prie pažangėjan- 
čio gyvenimo laimėjimų. Ir ne vie
nam galėjo atrodyti, kad lietuvių 
tauta jau davė pasauliui visa, ką ga
lėjo duoti, ir kad dabar jai belieka 

kietija norėjo, kad Pabaltijo valsty
bės taptų Vokietijos provincijomis. 
Iš Nūmbergo bylos dokumentų ma
tyti, kad rytinės tautos turėjo būti 
visiškai išnaikintos: „Be abejo, tai 
yra žiauru, — kalbėjęs Hitleris, — 
bet mes turime taip pat būti žiaurūs. 
Jei aš galiu siųsti geriausius vokie

Trof. Mykolas Dambrauskai

NAUJUJU LAIKU ANGOJE
išnykti ij šios tikrovės, asimiliuojan
tis su kaimyninėmis tautomis. Bet 
„Aušros" gadynės ir vėlyvesnių laikų 
veikėjų prižadintoje tautoje vėl įsi
liepsnojo iki tol vos merdėjusi tau
tinė sąmonė, kuri Pirmojo pasauli
nio karo pabaigoje jau pasireiškė 
tvirta ir nepalaužiama valia gyventi 
nepriklausomu gyvenimu.

Išlaikiusi per visą tarp dviejų pa
saulinių karų laikotarpį nepriklau
somybę, lietuvių tauta buvo pasieku
si didelių laimėjimuų. Pati Lietuvos 
išorė tame laikotarpy griežtai paki
tėjo. Kaimai su šiaudiniais stogais 
daugumoj pradėjo nykti iš Lietuvos 
padangės, o vietoj jų Lietuvos laukai 
pasipuošė vienasėdžių sodybomis su 
daug tvarkingesniais ir patogesniais 
trobesiais. Anksčiau neišvažiuojamieji 
keliai buvo dabar sutvarkyti. Atsirado 
daug naujų vieškelių, plentų ir ge
ležinkelių. Primityvi trilaukė žemės 
dirbimo sistema persitvarkė į dau- 
gialaukę, o-grūdų gamybos ūkis už
leido vietą intensyvesniam pieno ir 
gyvulių ūkiui. Kai kurie miestai 
smarkiai išaugo ir tiek praturtėjo 
naujai pastatytais modeminiais namais 
bei pramonės įmonėmis, jog pasidarė 
visai nebeatpažįstami. Krašte buvo 
nuklotas tankus pradžios, viduriniųjų

1948 m. liepos 5 d.

čių tautos vyrus ( karo pragarą, 
nesigailėdamas pralieti brangų vo
kiečių kraują, juo labiau aš turiu 
teisę išnaikint mlijonus mažavertės 
rasės žmonių, kurie dauginasi kaip 
musės“ (1946. VI. 6. „Mūsų Kelias“ 
Nr. 22). O rytų kaimyno siekimai? 
Atsimename garsiuosius aplinkraš
čius, rastus karo metu. Kiekvieno 
akyse dar stovi 1941 m. birželio 14 d. 
vaizdai. Ne vienas, nesuspėtas išvež
ti į Altajų ir Kazachstaną, savo pa
vardę rado naujuos sąrašuos naujai 
rengiamiems transportams. Dėl to 
reikia sutikti su M. Krupavičiaus 
tvirtinimu, kad lietuvių tauta dabar 
kovoja kietą, žūtbūtinę ir atkaklią 
kovą „ne tik už savo tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę, kaip amžiais 
yra buvę, bet šiuo kartu ir už 
tautos g y v y b ę (pabraukta mano 
St. B.), nes mūsų rytų kaimynas nori 
ją visai sunaikinti, kad daugiau ji 
nesipainiotų jo planų vykdymo kely“ 
(1946. II. 16. „Žiburiai“ Nr. 7).

Štai kokioje padėtyje yra atsidū
rusi nelaiminga mūsų tauta. Jau 
daug tūkstančių jos sūnų ir dukterų 
neteko savo gyvybių. Dar daugiau 
buvo priverstų palikti savo tėvynę 
ir išsiblaškyti po visą pasaulį. Nors 
daugumas savo didžiojo vargo vargti 
paliko tėvynėje, bet kas pasakys, ar 
ilgai jie bus ten pakenčiami? Dėl to 
juo didesnė atsakomybė iškyla tiems, 
kurie bent kuo gali savo naikinamai 
tautai padėti. Ar tik nebūsime mes, 
tremtyjie atsidūrę, bent kiek laimin
gesni už kitus: nors ir ne savo že
melėj, nors ir ne savo'pastogėj, nors 
dažnai nesuprantami, nevertinami ar 
net vos kenčiami, tačiau tuo tarpu 
bent dvasiškai neprievartaujami ir 
nemindžiojami, o materiališkai UN- 
RRA-os net ir įmanomai rūpinami. 
Kas daugiau turi, iš to daugiau ir 
reikalauti galima. Tad mėginkim 
pasvarstyti, kokie uždaviniai Iškyla 
mums visiems, o ypačiai mūsų šei
mai čia. fr"ntv.i<\ b. d.

ir aukštesniųjų mokyklų tinklas Ir 
įsteigtos savo aukštosios mokyklos, 
kurios ne tiktai išugdė naują inteli
gentų kartą, bet ir smarkiai pastū
mėjo į priekį Lietuvos gamtos paži
nimą, labiau išryškino tautos praeitį, 
praturtino lietuvių kalbą ir išleido 
nemaža grynojo mokslo veikalų. Vi
same krašte plačiai paplito periodinė 
spauda ir knyga. Atsirado daug gro
žinės literatūros savo veikalų, daug 
tapybos ir skulptūros kūrinių. Visose 
srityse reiškėsi tiek smarki pažanga, 
jog, atrodo, carinės Lietuvės gyveni
mas visais atžvilgiais buvo kur kas 
prašoktas. O tačiau, geriau įsigilinus, 
negalima buvo nepajusti, kad nepri- 
k!ausomai*Lietuvai trūko kažko labai 
reikšmingo, ko netrūko Rusijos pa
vergtai Lietuvai.

Lietuvybės žadintojai, kurie veikė 
pereitojo amžiaus pabaigoje ir mūsų 
amžiaus pradžioje, buvo kilniausieji 
savo tautos sūnūs. Jų dvasinis pra
das tas Amžinas Tiesos troškimas, 
neleido jiems nurimti, kai jų tauta 
buvo skriaudžiama, kai jai žiauriomis 
priemonėmis buvo užkirstas kelias 
savitai reikštis gyvenime. Siekimas 
pašalinti tautai daromą skriaudą su
po anuo metu lietuvybės idealą do
rovinio idealo aureole. Todėl lietuvy1
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bės idealas pagaudavo jautriausios sąžinės lietuvius. To idealo vedami, Jie dirbo labai pavojingą, žiauriai anuo metu baudžiamą darbą. Dėl jo jie išsižadėdavo karjeros ir savo asmens gyvenimo, o kartais turėdavo iškęsti sunkią tremtinio dalią tolimojo Sibiro laukuose.. Lietuvybės veikėjai, svajodami apie laisvę tautai savitai reikštis, kurti savitą gyvenimo stilių, nestatė klausimo, kuriems idealams siekti turės tauta savo laisvę panaudoti, kurj turinį savitomis gyvenimo formomis turės ji apvilkti. Pati tautos laisvė reikštis buvo ano meto aukštasis idealas. Bet, kai pirmajam pasauliniam karui praūžus, nukrito Lietuvos pančiai ir atgavusi laisvę tauta su entuziazmu ėmėsi darbo, ne tiktai atstatydama karo nuostolius ir tvarkydama krašto ūkį, bet ir kurdama savo mokyklas, ryškindama savo praeitį, tobulindama savo kalbą, lietuvybės idealas pamažu ėmė blukti, nes iš idealo ėmė tapti kasdienybė. •Nustojusi naujomis gyvenimo aplin- kvbėmis būti karštu protestu prieš didelę neteisybę, lietuvybė nustojo atramos į Amžinojo Gėrio idealą, nustojo tos jėgos, kuri pagaudavo ir patraukdavo jautriausios sąžinės lietuvius, vienydama ir cementuodama Visą tautą. Reikėjo naujų idealų, kurie įprasmintų ir pateisintų laisvos tautos egzistencija. Tačiau to nesuprato net senieji kovotojai, senieji idealistai, kurie ir nepriklausomoje Lietuvoje siekė vis ta pačia idėja išlaikyti tautos vienybė. Nesant valstybėje vedamos minties, kuri remtųsi ) žmogaus' dvasiniu pradu, kasdienėje gyvenimo praktikoje įsigalėjo smulkūs šūkiai, kurie atitiko mūsų žemesniąją prigimtį. Praturtėjimo aistra plačiai paplito krašte. Ypač ji buvo charakteringa mūsų miestams ir mūsų intelegentiįai. Kultūringai gyventi, tai yra įkurti savo gyvenimą su kiek galint didesniu komfortu, daugeliui virto svajonių ir pasididžiavimo objekhi. Turėti namą mieste, o provincijoje* dvariuką buvo laikoma geru gyvenimo tonu ir visai rimtu pagrindu laukti sau iš pažįstamų nupelnytos ir tinkamos pagarbos. Lenktyniavimas praturtėjimo srity buvo lydimas ligūsto ' siekimo įpiršti savo vardą platesnei visuomenei figūruoti spaudoje, pasidaryti žinomam. Pasisekimai ąr nepasisekimai šio lenktyniavimo kely būdavo priežastis didžiausio džiauosmo ar skaudžiausių nusivylimų. Negalėm nebūti krašte ir kitokio nusiteikimo inteligentų, tikru idealistų; bet jų buvo tiek maža, kad jie nedarė įtakos viešpataujančiai inteligenjų tarne nuotaikai.Neteisinga būtų tvirtinti, kad vy- ravusis nepriklausomos Lietuvos gyvenime karjerizmas visuomet buvo šaltas sąmoningas karjerizmas. Priešingai, daugumu atvejų iškilę viešumon ir pasiekę garbę veikėjai visai nuoširdžiai nematė tos egoizmo spyruoklės, kuri buvo tikrasis jų veiklos variklis ir laikė save ■ pasiatikoian- čiais ir labai nusipelniusiais visuomenės nariais. Daug jų taip ir baigė šios žemės kelionę, visiškai įsitikinę, kad jie ėjo tikruoju keliu. Tačiau nebuvo, tur būt, nė vieno iš jų, kuris . nei savo jaunatvėje, nei subrendu- siame amžiuje, nei senatvėje nė kartą nebūtų išgyvenęs gyvenimo įprasminimo išsiilgimo, nebūtų pajutęs, kur tenka ieškoti tiek atskiro asmens, tiek tautos egzistencijai tikrosios prasmės ir pateisinimo.
Paprastai artimo žmogaus ar drau

go mirtis keikia mus lyg koks smū-

tarp namų, tarp kurių ji yra tarsi pagauta. Taip, kaip šiandien koply

čia, pastatyta vienuolynui ar ligoninei, iš jos išsiveržia, lygiai taip pla

čiausia navą, žmogaus atodūsių išpūsta — bažnyčia — kilo iš miesto, o

lekada senuosiuose mūsų miestuose

Katedra visiškai neprapuola

miestas gimė iš bažnyčios, ankštai prisiglaudęs prie jos sienų, kaip po

ranka akmeninės Ievos.

Kokios mintys neateina keleiviui į galvą tą momentą, kai jis vieną iš 
tų vyninių Prancūzijos vakarų, jeigu jo kelionės skuba jo per greit tolyn 
nenuneša, pamato, kokiame lėtame upės vingyje, viršum urbanistinės 
aukštumos, iškylant seną juodą pamėklę, tą evangelišką Žvėrį, kuri 

' yra pagauta ir pririšta viduryje žmonių, kuriuos ji maitina, savo kon

traforsais, kaip milžiniškais ryšiais.

gis, kuris bent trumpam laikui išmuša mus iš kasdienių rūpesčių sūkurio ir pastato akis i akj, ties didžiais gyvenimo klausimais. Kas nepamena tiek kartų praskambėjusių Lietuvoje antkapio prakalbų, kuriomis visuomenės veikėjai buvo palydimi savo bendradarbių ir draugų į amžinatvę! Jose taip ryškios būdavo pastangos įprasminti mirusiojo veiklą, suteikti jai nelygstamą absoliutinę reikšmę, pasigaunant šios žemės kategorijų, „Tu, mielas drauge, lieki gyventi mūsų širdyse. Tu amžinai liksi gyvas tautos atmintyje" . . . skambėdavo baigiamieji atsisveikinimo žodžiai, kurie alsuodavo tiek aistringu noru įprasminti šios žemės tikrovę. Tačiau kiek maža jie ramina! Tiesiogiai suprasti, jie prieštarauja kasdienos patyrimui. Kiekvieno mūsų patyrimas sakov kad sie- lojimasis dėl mūsų, apie kurį mes nieko nežinome ir pati galimybė kurio neateina mums į galvą, nė kiek negali sustiprinti mūsų egzistencijos jausmo. Tai kaip gi panašus, kad ir visos tautos, sielojimasis galėtų atkurti užgęsusią egzistenciją? Bet, gal būt, mirusiojo artimieji ieško paguodos ir užgęsusios egzistencijos įprasminimo čia, kad, jų draugui pasitraukus iš šios žemės ir nustojus egzistuoti, jo darbai ir mintys liks amžinai savųjų tarpe?. Troškimas save įamžinti visuomet buvo būdingas žmogui,-nes amžinybė yra būtina jo egzistencijos įprasminimo sąlyga. Bet pasaulyje, kur laikas yra galingiausias viešpats, šis troškimas yra bergždžias. Iš tikrųjų, ilgame mūsų žemės amžiuje buvo kultūrų, iš kurių išsiliko labai maža pėdsakų, iš kurių labai maža paveldėta. Tad turėjo būti ir tokių kultūrų, iš kurių neišsi- liko jokių pėdsakų ir iš kurių nieko nepaveldėta. Tenai, kaip ir pas mus, tikrai buvo žmonių, kurie dėl tam tikrų idėjų savęs išsižadėdavo, kentėjo ir, gal būt, paaukodavo savo gyvybę. Bet kai jų pasaulis be pėdsakų nugrimzdo j nebuitį, argi neatrodo mums, kad jų kentėjimai buvo visai beprasmiški ir argi nepateisinsime tuos jų gadynės žmones, kurie rūpinosi eiti su viešpataujančia jų laikų nuotaika ir pasisemti iš tekusio jiems kažkokiu stebuklu gyvenimo ko daugiausia malonumų.Taigi, nenuramina mūs antkapio prakalbų mintys, kuriomis žmogus di

Paul Claudel

džiausio susikaupimo metu, kai jisai stovi ties atdaru karstu, stengiasi šios žemės realybės ribose įprasminti savo egzistenciją. Bet įsigilinkime į nuotaikas, kurias kelia prakalba susirenkančiuose prie antkapio žmonėse. Kai susirinkę klausosi apie viešą velionio veiklą ir sužino, kad velionio būta mokslininko, kuris nebaigė įpusėto daug žadančio mokslui darbo, arba kad tai buvo garsus gydytojas, kuris mirė pačiame savo jėgų pražydime, arba kad laidojamas žymus miesto bendruomenės veikėjas, kurio mintimis patvarkyti svarbūs bendruomenės reikalai ir iš kurio dar daug galima buvo laukti, jose kyla velionies aukšto vertinimo nuotaika, ir jie apgailestauja, kad tiek reikalingas visuomenei žmogus per ankšti mirė. Tačiau šis, palyginti, šaltas velionies vertinimo jausmas greitai skiriasi nuo gilios pagarbos jausmo, kuris iki ašarų sujaudina laidotuvių dalyvius, kai pakeliamas velionies privataus gyvenimo šydas ir kai jie išgirsta, kad tai buvo kuklus, geras žmogus, kuris dažnai niekam nežinant ištiesdavo pagalbos ranką savo artimui, Jį paremdavo, paguosdavo ir bendravo su juo, iki prikeldavo jį nusiminimo. Einąs iš mūsų dvasinio prado gelmių tikros pagarbos jausmas aiškiai nurodo, kur turime ieškoti atskiro žmogaus bei tautos egzistencijos įprasminimo. Ne tiek svarbu, kad velionis buvo mokslininkas, ar žinomas gydytojas, ar žymus veikėjas, kuris sugebėjo aukštai iškilti visuomenėje, kiek svarbu tai, kad jis liko kuklus ir paprastas žmogus, kad jis išlaikė kūdikišką savo charakterio tiesumą, derindamas savo privatų gyvenimą su vieša; skelbiamais idealais, kad jis savo veiklą subordinavo aukščiausiam, vien tiktai ir galėjusiam jo gyvenimą įprasminti, moralinio tobulėjimo tikslui, kad jisai artėjo į moralinio tobulumo pirmavaizdį — į Amžinąjį Gėrį.Tai yra natūralus ir . tikras tiek atskiram žmogui, tiek tautai gerbti mastas. Jo mes dažniausiai kasdieniame gyvenime neįsisąmoniname, neskirdami vertinimo ir gerbimo jausmų ir sakydami, kad gerbiame, kai mes iš tikrųjų tik vertiname. Ypač ryškus ir žalingas buvo tas neaiškumas mūsų viešajame gyveni
me. Nepriklausomybės laikais mūsų 

visuomenės tarpe prigijo paprotys gerbti ar vertinti (šios sąvokos nebuvo skiriamos) visuomenės veikėją pagal tai, ką jisai viešai sako ar rašo. Aišku, kad viešoji mūsų veikėjų veikla buvo skirtinga, kaip skirtingos buvo ideologijos srovių, kurioms veikėjai atstovavo. Tačiau tos ideologijos paprastai nedarė esminės įtakos veikėjų privačiam gyvenimui. Jei neimti dėmesin labai retų išimčių, kurios neturėjo lemiančios reikšmės, tai galima pasakyti, kad mūsų visuomenės veikėjų, kaip ir kitų piliečių, privatus gyvenimas būdavo perdėm persunktas materializmo. Daug kam gali atrodyti, kad tai neturėjo jokios reikšmės, nes visuomenės veikėjas buvo vertinamas tik pagal savo viešąją veiklą, ir nevalia buvo liesti jo privataus gyvenimo. Bet iš tikro buvo kitaip. Mes dažnai susidurda- \ vom mūsų spaudoje su nusiskundimais, kad mūsų žmonės nemyli savo išrinktų vadovų, nenori jų gerbti, apjuodina juos ir kad visa tai jie daro iš pavydo. Pavydas tikrai daug nusverdavo šioje nuotaikoje. Tačiau pagrindinė negerovės priežastis glūdėjo kitur. Norėdami ją suvokti, žvelkime tik į mokyklą, kurios įtaka negalėjo būti nereikšminga mūsų viešam gyvenimui. *Mokykla, kuri ne tik mokslino, bet ir auklėjo, stengėsi savo auklėjamąjį darbą vykdyti dviem kryptimis; ugdyti mokinių mandagumą, klusnumą, tvarkingumą ir darbštumą iš vienos pusės, iš kitos jų sugebėjimą reikštis viešai, viešai veikti. Pastarasis« darbas, kuris buvo suvokiamas kaip tiesioginis jaunimo ruošimas visuomeninei veiklai, ėjo tiek srovinėse, tiek dalykinėse mokinių kuopelėse, kur kiekvienas jaunuolis galėjo bandyti savo jėgas, siekdamas iškilti iš savo draugų tarpo. Mokslinimosi darbas buvo . skatinamas, paskelbiant per viešuosius aktus labiausiai pažangiųjų moksle mokinių pavardes, juos viešai paginant. Visa tai drauge ugdė moksleivyje ne tik darbštumą bei panašias dorybes, bet ir išdidumo jausmą ir norą tapti mokyklinėje bendruomenė’e plačiau žinomu ir žymesniu. Aukštojoj mokykloj jaunuolis turėjo ugdyti toliau tą pastarąją savybę, dalyvaudamas studentų organizacijose, kurių veikla jau buvo tikras visuomenės veikimo prologas. Baigęs mokslą ir stojęs į platesnę viešą veiklą, inteligentas stengėsi iškilti visuomenėje, visai nesigilindamas į savo vidinį pasaulį, nejausdamas pareigos pakelti savo privatų gyvenimą virš aplinkumos moralinio lygio. Tad netenka stebėtis, kad eilinis pilietis nejautė visuomenės veikėjo moralinio pranašumo, o kiek jau biį- -davd nrogos stebėti nrivatų veikėjo gyvenimą, visai įsitikindavo, kad veikėjas, kaip ir jisai pats, tvarko savo gyvenimą enoizmo pradais, tik pasirinkęs tam kitoki. neou jisai, kelią, ir, gal būt, su didesniu negu jisai, sėkmingumu ir sugebėiimu. Nematydamas veikėjo moralinio pranašumo, pilietis negalėm. iau«»i jam voatinoos pagarbos ar meilės. O navvdas padarydavo tai. kad jisai mielai tikėdavo gandams, kurie juodino veikėją.Mes gvvename dabar viltimi, kad grišime i Lie'nva ir kursime tenai kiek rralint tobulesnę demokratinę santvarka, kuri ves į moralini tautos tobulėlima ir oalės nateisinti mūsų nepriklausomvbe. Bet kad norima santvarka neliktu tiktai svajonių srityje, o imtu kurtis tikrovėje, reikalingi visai kitain nusiteikusiu visuome
nės veikėjų, kurie tikrai galėtų kelti
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mūsų gyvenimą | aukštesni moralinį 
lygi. Čia, kaip minėjau, didelis vai
dmuo priklauso mokyklai. Mokykla 
turės savo auklėjimo darbo svorio 
centrą nukelti i jaunimo socialinio 
jausmo ugdymą. I mokyklos klases 
reikia žiūrėti kaip į atskiras šeimas. 
Jų nariai turi eilę metų darniai sugy
venti, kol eina ilgą mokyklos kelią. 

' Maža garbė tiems klasės mokiniams, 
kurie yra pasiekę aukšto mokslo pa
žangumo, jei jų klasėje yra draugų, 
nepajėgiančių išlaikyti nė vidutiniško 
pažangumo. Kiekvienos klasės šei
mos narys privalo rūpintis ne tik sa
vimi, bet ir kitais tos šeimos nariais. 
Taigi, gabus ir galįs pasiekti labai 
aukštą pažangumo lygi mokinys pri
valo tenkintis kuklesniu pažangumo 
laipsniu, kad tik galėtų savo darbo 
laiko dalį pašvęsti nepajėgiančiam 
savarankiškai mokytis klasės drau
gui. Mokyklos gyvenime virš viso 
turi dominuoti moralinio tobulėjimo 
tikslas ir ta prasme turi būti ugdo
mas mokinio charakteris.' Nereikia 
baimintis, kad, šitokiai nuotaikai mo
kykloje viešpataujant, gali iki 
tam tikro laipsnio Įvykti mo
kinių mokslo pažangumo niveliacija: 
gyvenimas rodo, kad sėkmingiausiai 
žengia į savo tikslą ne būtinai tie, 
kurie savo gabumo dėka įstengė 
išsinešti iš mokyklos labai didelį ž- 
nių bagažą, bet tie, kurie aiškiai su
formavo ir užsigrūdino mokykloje 
tvirtą charakterį. Turime aiškiai 
įsisąmoninti, kad mokyklos vyriausias 
tikslas yra ugdyti kilnius busimuo
sius šeimų tėvus ir motinas, malonius 
ir palankius kaimynus, jautrius arti
mo nelaimėms, galinčius iki savęs 
išsižadėjimo pakilti idealistus, skai
driai savo privataus gyvenimo pa
vyzdžiu šviečiančius tikrosios krikš
čioniškos kultūros atstovs, ištikimus 
savo tautos sūnus ir gerus savo vals
tybės piliečius. Šalia auklėjimosi at
skirose klasėse moksleiviai gali daly
vauti tarpklasiniuose dalykiniuose 
bei pasaulėžiūriniuose rateliuose, bet 
ne tam. kai tiesiogiai ruoštųsi visuo
meniniam veikimui, o tam, kad ug
dytų savyje savarankiško jiems la
biau rūpimais klausimais galvojimo 
sugebėjimų. Jaunuolis privalės su
prasti, kad nepadoru yra skubėti ko 
greičiausiai reikštis viešajame gyve
nime, bet pirma reikalinga sukurti' 
tinkamą privatų gyvenimą, nes tik 
tas, kas sugebės pakilti savo priva
čiame gyvenime viršum nusistojusio 
mdralinnio lygio ir tapti žiburiu savo 
aplinkumai, tik tas galės pretenduoti 
| didesnį ar mažesnį visuomenės va
dovo vaidmenį. Senos visuomenės 
veikėjų vertinimo mastas, kai buvo 
atsižiūrima tiktai į jų gražbylystę, j 
Viešas jų prakalbas bei jų raštus ir. 
kai nevalia buvo liesti jų privataus" 
gyvenimo, naujiems laikams netinka. 
Gyvenimas įrodė, kad šitoks visuo
menės veikėjų atrankos būdas nėra 
tolygus kilnesniųjų žmonių atrankai, 
bet neretai nutiesia kelią neaiškios 
moralės karjeristams iškilti. Privatus 
gyvenimas duos visuomenei patiki
mesnį kriterijų veikėjams iškelti. Jei 
tektų kada privataus gyvenimo prio
riteto pagrindu tvarkyti Lietuvoje 
rinkimus į tautos atstovybę, reiktų 
juos vykdyti atskirais rajonais, o šie 
turėtų būti tiek maži, jog rinkikui 
būtų žinomi ar bent lengvai patikri
nami pasižymėję savo moraliniu pra
našumu rajono gyventojai. Rinkikų 
grupė ar kuri organizacija, siūlydama 
kandidatą, privalėtų pasiūlymą moty
vuoti pirmučiausia kandidato priva
taus gyvenimo aukštu moraliniu ly
giu ir tik paskui kitokiais jo privalu

mais. Taip pat, svarstant rajonuose 
atskirų rajoninių kandidatų tinkamu
mą, debatų pagrindan turėtų būti 
imamas privatus kandidato gyveni
mas. Kas nedrįstų leisti žvelgti vie
šumai į savo privatų gyvenimą, ne
galėtų, būti laikomas kandidatu. Ga
lima laukti, kad privataus gyvenimo 
prioriteto pagrindu išrinktoji krašto 
atstovybė vyriausiuoju valstybės 
tikslu laikytų tautos į aukštesnio mo
ralinio lygio pakėlimą. O tai neišven
giamai būtų susiję su ryžtingu pak
rypimu į Dievo Karalystės idealą ir 
su grįžimu j tautos senąsias tradici
jas, kurios dvelkia kuklumu, drovin-

)

GAILA MINIOS
Apskritai“), kiek daugiau apsišviefu- 

sieji, aukščiau iškilusieji asmens ne
mėgsta už save žemesniųjų, mažiau 
prasilavinusiųjų. Jie žiūri į juos iš 
aukšto, vengia su jais bendrauti, reiš
kia jiems tam tikros paniekos, kaip 
tamsiai liaudžiai, aklai miniai. Suvis 
ne taip elgėsi čia mūsų dieviškasis 
Mokytojas. — Gaila man minios! (Mk. 
8. 2), girdime jį sakant šio sekmadie
nio evangelijoje. Ir iš tikro, visas )o 
gyvenimas žemėje praūjo šiuoju šū
kiu. Jis gailėjosi minios, atsieit, pra
stučių, menkučių žmonelių. Ir tai ne 
vien jausmais, bet ypač darbais.

1. Savaime aišku, jog skirtumas tarp 
V. Jėzaus ir lobiausiai išsilavinusiųjų, 
aukščiausiai iškilusiųjų asmenų yra 
nepalyginti daug didesnis neiju tarp 
šių pastarųjų ir žemiausiosipp liau
dies, tamsiausiosios minios. Todėl, jei
gu jau kas, kas, tai jis turėjo1 teisės 
žiūrėti j ją iš aukšto, ją niekinti, jos 
vengti. O ar jis tai darė? — Nieku 
būdu! Kaip tik atvirkščiai. Atėjęs į šį 
pasaulį, pasirinko jis sau vietą anaip-

*1 Mintys III liepos savaitei. 

gumu ir religingumu ir kurios buvo 
sunkiai pažeistos lietuvišku rūbu ap- 
sivilkusios, bet iš esmės internacio
nalinės bespalvės mūsų didesniųjų 
miestų kultūros.

Tautos laisvė ir nepriklausomybė 
nėra pati sau tikslas. Ji. turi būti pa
teisinta, atsiremiant į amžinąsias 
vertybes. Jei rimtai—tikime istorijos 
prasmingumu, turime pasiryžti eiti 
mūsų laisvės pateisinimo keliu, o 
nemanyti, kad mūsų uždavinys bus 
tik atkurti ir pakartoti tai, kas buvo 
daromą per mūsų išgyventą nepriklau
somybės laikotarpį.

F. B-us.

tol ne tarp įvairių didžiūnų ir galiū
nų, ne tarp šviesiųjų ir gudriųjų, bet 
kaip tik tos žemosios, niekinamosios 
liaudies tarpe. Visas slaptasis jo gy
venimas praėjo, kaip vieno iš jos na
rių, viešasis — tarp jos ir kone išim
tinai jai. Visi artimieji jo giminės buvo 
paprasti, menki, niekam nežinomi 
žmonės, visi rinktiniai jo mokiniai-ne 
kitokie. Ir, kai jis viešajame savo gy
venime išgarsėjo, kai visa tauta užsi
degusi šaukė: — Didis pranašas kilo 
mūsų tarpe! — (Lk. 7, 16), ir į klau
simą: — Kas yra šitasai? — atsaki
nėjo: — Tai Jėzus, pranašas iš Naza
reto Galilėjoje! — (Mt. 21, 11), lis 
anaiptol nepasielgė taip, kaip pa
prastai elgiasi visi iškilusieji asmens 
su savo artimaisiais: jie arba juos iš
kelia ne kartą net'į jiems neprideran
čias vietas, arba juos suvis užmiršta, 
jų išsižada, gėdisi net. Ne! Jis paliko 
juos ten ir taip, kur ir kaip jie prieš 
tai buvo buvę, nes jam buvo gaila 
minios, gaila liaudies; ir jis nenorėjo 
nuo jos atsitolinti, skirtis. Ne veltui 
pažymima evangelijose: — Matyda
mas minias, jis jų gailėjosi, nes buvo 
nuvargintos ir gulėjo kaip avys, ne
turinčios piemens — (Mt. 9, 36).

2. Apsigyvenęs tarp prastųjų, men
kųjų žmonelių, Jėzus daugiausia 
jiems pavedė ir savo jėgas. Be abejo, 
jis būtų galėjęs įkurti šalies sostinėie 
savo mokyklą, kuri tikriausiai greit 
būtų išgarsėjusi; sutelkti aplink save 
būrius aukštos kilmės gerai išsilavinu
sių mokinių, kurie paskui gal būtų 
sėkmingiau jo mokslą išnešioję po 
visas šalis, negu tai Padarė apašta
lai. Bet ne! Jis taip nesielgė. Jam 
gaila buvo minios. Jis nenorėjo jos 
nuo savęs atstumti, kas būtų -įvykę, 
jei jis būtų pakrypęs į aukštesniuo
sius sluoksnius. Todėl jis ėjo j josios 
tarpą. Galilėjos lygumose ir kalvose, 
Genezareto pakrantėse, Judėjos smil
tynuose ir akmenynuose. Jis aplankė 
visus kaimus ir miestelius, nenorėda
mos vienoje vietoje net ilgiau užtruk
ti, nes, esą, — ir kitiems aš turiu 
skelbti Dievo karalystės evangelilą — 
ILk. 4, 43). O kaip gebėjo pritaikyti jis 
savo mokslą liaudžiai! Nors jojo tie
sos gilių giliausios, kokios tik begali 
būti, bet kaip be galo paprastai jis 
jas išdėstė savo nuostabiuosiuose 
prilyginimuose, kuriuos ėmė iš miniai 
gerai pažįstamo kasdieninio gyveni
mo. Iš tikro jis didžiausias visų laikų ir 
šalių populiarizatorius. Jis džiaugėsi 
savo darbuote liaudyje, laikė jį savo 
pasiuntinybės žyme, dėkojo už jį dan
giškajam Tėvui, sakydamas: — Aš 
garbinu tave, dangaus ir žemės Vieš
patie, kad tai paslėpei nuo išmintin
gųjų ir gudriųjų ir apreiškei mažulė
liams - (Mt. 11, 25).

3. Itin rūpindamasis žmonių sielo
mis, neužmiršo Jėzus nė jųjų kūno

Tu Garbės Karaliau, Kristau,
Tu Tėvo amžinasis Sūnau,
Tu, kad išlaisvintą žmogų pasiimtum, 
Nepabijojai nepaliestos moters yščios.

Iš „Te Deum‘*

reikalų. Kiek išgydė jis/įvairių įvai
riausių gamtos jėgomis ir žmonių iš
mintimi nebepagydomų ligoniųlįjvas 
tik jo. šaukėsi, nė vienas nebuvo 
neišklausytas. Kame vargas buvo ypač 
didelis, jis niekieno neprašomas teikė 
pagalbos. Kaip šio sekmadienio evan
gelija mini, lis stebuklingai pavalgy
dino didžiulį žmonių būrį. Ir taip pa
darė ne tik tą vieną sykį. Iš tikro jam 
buvo gaila minios, ir tąjį1 savo gailė- 
jimąsi reiškė jis ne vien jausmais, bet 
ypač darbais.

Savaime suprantamą, kad Jėzaus 
mokiniai turi sekti savo dieviškom 
Mokytojo pėdomis. Nė vienam nėra 
leista niekinti, žeminti liaudį, minią, 
atsieit, tuosiuos, kuriuos ypatingu bū
du gerbė ir mylėjo Pats įsikūnijusią 
Dievas. Bet tai dar ne viskas. Reikia 
taip pat jųjų gailėtis. Ir tai ne vien 
jausmais, bei, kaip Jėzus, itin darbais. 
Ypač tai neužmirština tiesiems, kurie 
yra iš jųjų tarpo išėję, iškilę. Ir, aišku, 
iškilę ne kieno kito, kaip tik tos pa
čios liaudies jėgomis, pasingomis. 
Juk jie tikriėl to dabar aukščiau sto
vi, kad ji juos rėmė ir kėlė. Kad jie 
galėtų prasilavinti, apsišviesti, bū
riai jų brolių ir seserų likosi tamso;e 
ir žemumoje. Tad reikia dabar steng
tis bent kiek atpildyti tai, ko jie buvo 
nustoję. Tai bus tik, taip sakant, sko
los grąžinimas, daugiau nieko. — 

' Gaila man minios —, kalbėjo ir visu 
savo gyvenimu bei veiksmais rodė 
Jėzus, nors nebuvo jai ničnieko, sko
lingas. Kaip gi juo labiau turi būti tie 
jojo žodžiai mūsų šūkis bei programa.
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TRUMPA APYSAKA APIE ANTIKRISTĄ
Išvertė Dr. P. Mačiulis

Žvilgterėjęs su nustebimu j nepaju
dėjusį popiežių, imperatorius vėl pa
kėlė balsę: „Malonus broliail Aš ži
nau, kad jūsų tarpe yra tokių, ku
riems už viską brangiausia krikščio
nybėje yra jos šventi padavimai, se
nieji simboliai, senos giesmės ir mal
dos, paveikslai ir pamaldų apeigos. Ir 
iš tiesų, kas begali būti brangesnio re
ligingai sielai? Žinokite gi, mylimieji, 
kad šiandien yra mano pasirašytas 
patvarkymas ir paskirtos didelės lėšos 
pasauliniam krikščioniškosios archeo
logijos muziejui garbingame mūsų im
perijos mieste Konstantinopolyje — 
rinkti, tirti ir saugoti visokiems 
bažnytinės senovės paminklams, ypač 
Rytų bažnyčios, o jus prašau iš savo 
tarpo išrinkti komisiją apsvarstyti kar
tu su manim toms priemonėms, kurių 
reikia imtis, kad tuo būdu būtų ga
lima dabartinę papročių ir tradicijų 
padėtį priartinti prie šventos pravo
slavų bažnyčios patvarkymų. Broliai 
pravoslavai! Kam ši mano valia yra 
prie širdies, kas pagal širdies jausmą 
gali vadinti mane tikruoju savo var
du ir valdovu, tegu pasikelia čion“/ 
Ir didesne dalis Rytų ir šiaurės 
ierarchų, pusė buvusių sentikių ir di* 
desnė pusė pravoslavų dvasininkų, 
vienuolių ir pasaulininkų džiaugsmin
gai šūkaudami pasikėlė į estradą, iš
didžiai žvilgčiodami į tenai sėdėjusius 
katalikus. Tačiau senelis Jonas nesi
judino ir balsu dūsavo. Kai minia ap
link ji smarkiai praretėjo, iri jis pali
ko savo sėdynę ir atsisėdo arčiau prie 
papiežiaus Petro ir jo ratelio. Juo pa
sekė ir kiti pravoslavai, nenuėję f 
estradą. Vėl . prabilo imperatorius: 
i,Man žinomi, malonūs krikščionys ir 
tokie tarpe jūsų, kurie už viską la
biau krikščionybėje brangina asmeni
nį įsitikinimą tiesa ir laisvą Šventraš
čio nagrinėjimą. Kaip aš žiūriu į tai — 
nėra reikalo aiškinti. Jūs, gal būt, ži
note, kad dar jaunas būdamas aš pa
rašiau Biblijos kritikai skirtą didelį 
veikalą, sukėlusį tuomet nemažą 
triukšmą ir padėjusi pradžią mano iš
garsėjimui. Ir, tur būt, to atminimui 
šiomis dienomis atsiunčia man Tū- 
bingeno universitetas prašymą priimti 
jo suteiktą man teologijos garbės dak
taro diplomą. Aš paliepiau atsakyti, 
kad maloniai ir dėkingai priimu. Dar 
šiandien kartu su tuo krikščioniško
sios archeologijos muziejumi aš pasi
rašiau aktą įsteigti pasaulinį institutą 
laisvai tyrinėti šventraščiui iš visų 
galimų pusių ir visomis galimomis 
kryptimis ir visiems pagalbiniems 
mokslams eiti su pusantro milijono 
markių metiniu biudžetu. Kam prie 
širdies toks mano sielos palankumas 
Ir kas gali iš skaistaus jausmo pripa
žinti man savo visagalių vadu, prašau 
čion pas naująjį teologijos daktarą". 
Ir gražiąją didžiojo žmogaus burną 
perskrodė kažkokia keista šypsena. 
Didesnė pusė mokslingų teologų pa
sijudino estrados link, nors-neskubėda
ma ir kažkaip dvejodama. Visi žval
gėsi J profesorių Paulį, kuris tartum 
priaugo prie savo sėdynės. Jis palen
kė galvą žemyn, susikūprino ir pasi
šiaušė. Pakilę į estradą mokslingi teo
logai jautėsi nesavi, o vienas staiga 
mostelėjo ranka ir,nušokęs tiesiai že
myn greta laiptų, šlubčiodamas nubė
gę prie profesoriaus Paulio ir pasili
kusios su juo mažumoj. Tas pakėlė 
faalvą, atsistojęs su neaiškiu judesiu. 

rusių vientikių lydimas, ir su jais pri
sėdo arčiau senelio Jono ir popiežiaus 
Petro su jų žmonėmis.

Reikšminga susirinkimo didžiuma ir 
tarp jų beveik visa Rytų ir Vakarų 
ierarchlja buvo estradoje. Apačioje 
pasiliko trys tarpusavy suartėjusios * 
grupės žmonių, besitelkiančios apie 
senelį Joną, popiežių Petrą ir profe
sorių Paulį.

Liūdnu balsu kreipėsi Į juos impe
ratorius: „Ką gi dar aš galiu jums 
padaryti? Keisti žmonės! Ko jūs nori
te iš manęs? Aš nežinau. Pasakykite 
gi man patys, jūs, krikščionys, didžiu- 

Marija eina bažnyčiai Ruth Schauman

nuėjo pro ištuštėjusius suolus, ištvė- 
mas savo brolių ir vadų apleisti, liau
dies jausmų pasmerkti: kas jums už
vis brangiausia yra krikščionybėje?“ 
Čia, kaip balta žvakė, pakilo senelis 
Jonas ir nuolaidžiai atsakė: „Didysis 
valdove! Brangiausia už viską mums 
krikščionybėje pats Kristus, Jis Pats, 
ir iš Jo viskas, nes mes žinome, kad 
Jame glūdi visa Dievybės pilnuma 
kūniškai. Tačiau ir iš tavęs, valdove, 
mes esame linkę priimti visokį gėrį, 
jeigu tik duosnioje tavo rankoje pa
žinsime šventąją Kristaus ranką. Ir į 
tavo klausimą: ką gali mums pada
ryti, — štai mūsų tiesus atsakymas: 

.išpažink dabar čia prieš mus Jėzų 

.Kristų Dievo Sūnų atėjusį kūnu, pri
sikėlusį ir ateisiantį, — išpažink Jį, 

pirmtaką.“ Jis nutilo ir įrėmė žvilgsnį 
į imperatoriaus veidą. Su tuo darėsi 
kažkas negera. Jo viduje pakilo to
kia pat pragariška audra, kaip anoji, 
kurią jis buvo patyręs aną lemties 
naktį. Jis visai neteko vidinės pu
siausvyros, ir visos jo mintys susi
telkė į tai, kad nenustotų išorinio su
sitvardymo ir pirma laiko savęs 
neišduotų. Dėjo jisai nežmoniškas 
pastangas, kad staugdamąs, lyg lau
kinis, nepultų kalbėjusio ir nepradė
tų graužti jo dantimis. Staiga jis iš
girdo pažįstamą ne čionykštį balsą: 
„Tylėk ir nieko nebijok". Jis tylėjo. 
Tiktai gyvybėj netekęs ir pajuodęs jo 
veidas persikreipė, ir iš akių sklido 
žiežirbos. Tuo tarpu seneliui Jonui be
kalbant, didysis magas, kuris sėdėjo 
apsisiautęs savo trispalve didžiule 
mantija, gaubiančia kardinolišką pur- 

ir mes su meile priimsime tave, kaip 
tikrą antrojo Jo garbingo atėjimo 
pūrą, tartum darė po ja kažkokius ju
desius, akys jo sukauptai žvilgėjo rr 
lūpos judėjo. Iš šventovės atvirų lan
gų buvo matyti, kad užėjo didelis 
tamsus debesis, ir veikiai visai sute
mo. Senelis Jonas neatitraukė nuste
busių išgąstingų akių nuo netekusio 
žado imperatoriaus veido ir, staiga 
siaubo apimtas, pasitraukė ir atsigrę
žęs prislėgtu balsu sušuko: „Vaiku
čiai, antikristas!“ Tuomet kartu su 
kurtinančiu perkūnijos trenksmu 
šventykloje Įsižiebė be galo didelis 
apvalus žaibas ir pridengė senelį. Aki
mirkai viskas apmirė, ir, kai apkur
tinti krikščionys vėl atsigavo, senelis 
Jonas gulėjo nebegyvas.

Išblyškęs, bet ramus imperatorius 
kreipėsi į susirinkimą: „Jūs matėte 
Dievo teismą. Niekieno mirties aš ne
norėjau, bet mano dangiškasis tėvas 
keršija už savo pamiltąjį sūnų. Daly
kas išspręstas. Kas ginčysis su Aukš
čiausiuoju? Sekretoriai! užrašykite: 
visuotinis visų krikščionių susirinki
mas, po to, kai ugnis iš dangaus iš
tiko (tėviškosios didybės beprotišką 
priešininką, vienu balsu pripažino vi
sagalį Romos ir viso pasaulio impe
ratorių savo aukščiausiuoju vadu ir 
valdovu." Staiga vienas garsus ir aiš
kus žodis praskambėjo šventykloje: 
„Contradicitur“. Popiežius Petras An
trasis atsistojo ir, visas drebėdamas iš 
rūstybės, užsidegusiu veidu, pakėlė 
savo baculum (vysk, lazdą) impera
toriaus link. „Vienintelis mūsų valdo
vas — Jėzus Kristus, Gyvojo Dievo 
Sūnus. O tu kas tu girdėjai. Lauk iš 
mūsų tarpo, Kaine — brolžudy! Lauk, 
velnio inde! Kristaus valdžia aš, Die
vo tarnų tarnas, amžiams smerkiu 
tave, nevalyvas šunie, metu iš Dievo 
globos ir grąžinu tavajam tėvui, šė
tonui! Anathema, anathema, anathe
ma!" Jam bekalbant, didysis magas 
neramiai judėjo po savo mantija, ir 
garsiau, nei praskambėjo paskutinysis 
iškeikimo žodis, sugaudė griausmas ir 
paskutinis popiežius krito be atodū
sio. „Taip nuo rankos manojo tėvo 
žus visi mano priešai", — pasakė im
peratorius. „Pereant pereant" suriko 
drebėdami iš baimės bažnyčios kuni
gaikščiai. Jis atsigręžė ir, lydimas vi
sos savo minios, atsiremdamas į di
džiojo mago petį, neskubė'damas išėjo 
pro duris už estrados. Šventykloje pa
siliko du mirusieji ir susimetęs krū
von leisgyvis krikščionių būrys. Vie
nintelis, nepametęs galvos, buvo pro
fesorius Paulis. Bendras siaubas tar
tum pažadino jame visas dvasios jė
gas. Pakito ir jo išorė — įgavo didin
gai įkvėptą išvaizdą. Ryžtingais 
žingsniais jis palypėjo į estradą ir, 
atsisėdęs į vieną valstybės sekreto
rių tuščią kėdę, paėmė lakštą popie
riaus ir pradėjo jame kažką rašyti. 
Pabaigęs atsistojo ir pakeltu balsu 
perskaitė: ,,Vienintelio mūsų Išgany
tojo Jėzaus Kristaus garbei. Visuoti- \ 
uis Dievo Bažnyčios susirinkimas, su
sirinkęs Jeruzalėje, po to, kai palai
mintasis mūsų brolis Jonas, Rytų 
Krikščionybės atstovas, sugavo didįjį 
apgaviką ir Dievo priešą, kad jis yra 
tikrasal antikristas, Dievo žodžio nu
sakytas, o palaimintasis mūsų tėvas 
Petras, Vakarų krikščionybės atstovas, 
teisingai ir teisėtai išmetė ji iš Dievo 
Bažnyčios neribotam laikui, nūnai, 
akivaizdoje kūnų šių dviejų nužudy
tųjų už tiesą Kristaus liudininkų, nu
taria: nutraukti visokį bendravimą su 
iškeiktuoju ir šlykščia jojo palyda, 
ir, pasišalinus į tyrus, laukti neišven
giamo valdovo mūsų Jėzaus Kristaus 
atėjimo". Minia vėl atsigavo, ir pa
sigirdo garsūs balsai: -„Adveniatl Ad- 
veniat eito! Komm, Herr Jezu, komml 
Griadi, Gospodi Jisusie!" S

Profesorius Paulis pridėjo prierašą 
Ir perskaitė: „Vienu balsu priėmę šį 
pirmąjį ir paskutinj paskutiniojo 
visuotiniojo susirinkimo aktą, de
dame savo parašus",. — ir mo
stu jis pakvietė susirinkimą. Visi 
paskubomis pakilo į estrada Ir 
pasirašinėjo. Gale stambiu gotišku 
šriftu pasirašė: „duorum defunctarum 
teštium locum tenens Emst Pauli", 
„Eikime dabar su mūsų paskutiniojo 
įstatymo paveikslu!" — tarė jisai, ro
dydamas į du numirėlius. Kūnai buvo 
pakelti ant neštuvų. Lėtai giedodami 
lotyniškus, vokiškus ir bažnytinius 
slavų himnus, krikščionys ėjo Iš Cha-
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ram-eš-šerifu prie durų. Čia procesija 
buvo sulaikyta imperatoriaus pasiųs
tojo valstybės sekretoriaus su kari
ninku ir gvardijos pulko kareivių bū
riu. Prie išėjimo sustojo kareiviai, o 
valstybės sekretorius ant pakopos 
perskaitė: „Dieviškosios didybės įsa
kymas: kad krikščionys būtų įtikinti 
ir apsaugoti nuo piktų žmonių, ke
liančių sąmyšį ir papiktinimus, mes 
nutarėme dviejų papiktintojų lavonus, 
užmuštus dangaus ugnies, išstatyti 
viešai krikščionių gatvėje (Charet-en- 
Nasara) prie įėjimo į šitos religijos 
šventyklą,- vadinamą ^Kristaus Kapu, 
o taip pat Prisikėlimo, kad visi galė
tų įšitikinti, jog jie yra tikrai mirę. 
Jų vienminčiai besipriešiną, piktai at
metą mūsų visas malones ir bepro
tiškai užmerkia akis į aiškius pačios 
di.evybės ženklus, — mūsų gailestin
gumu ir užtarimu prieš mūsų dangiš
kąjį tėvą nuo jų pelnytos bausmės 
ugnies iš dangaus atleidžiami ir pa
liekami jų pačių laisvai valiai su vie
ninteliu draudimu, bendros gerovės 
labui, gyventi miestuose ir kitose gy
venamose vietose, kad negundytų ir 
nesuvedžiotų nekaltųjų ir lengvatikių 
žmonių savo piktais prasimanymais". 
Kai jis baigė skaityti, karininko 
ženklu aštuoni kareiviai prisiartino 
prie neštuvų su kūnais.

„Teįvyksta, kas parašyta!" — tarė 
profesorius Paulis, ir laikiusieji neštu
vus krikščionys, nė žodžio nepratarę, 
perdavė juos kareiviams, kurie pro 
šiaurvakarius vartus pasišalino, o 
krikščionys, išėję pro šiaurės rytų 
vartus, paskubomis išvyko iš miesto 
J Jerichą tuo keliu, iš kurio žandarai 
įr du raitelių pulkai jau anksčiau bu
vo pašalinę minias žmonių.

Nutarta keletą dienų laukti ant pli
kų kalvi) ties Jerichu. Kitą rytą at
vyko iš Jeruzalės pažįstami krikščio
nys šventų vietų lankytojai ir papa
sakojo, kas dėjosi Sionc. Karališkiems 
pietums pasibaigus, visi susirinkimo 
nariai buvo pakviesti. į didžiuli sosto 
būstą (spėjamą Saliamono sosto vie
tą), ir, kreipdamasis į katalikų ierar- 
chijos ątstovus, . imperatorius jiems 
pareiškė, kad, matyti, bažnyčios gero
vė reikalauja neatidėliotinai išrinkti 
apaštalo Petro vertą įpėdinį, kad pa
gal laiko aplinkybes išrinkimas priva
lo būtį sumarinis, kad dalvvavimas jo, 
Imperatoriaus, kaip vado ir viso 
krikščioniškojo pasaulio atstovo, su 
kaupu užoildvs aneigines spragas ir 
kad jis visų krikščioniu vardu siūlo 
šventajai kolegijai išrinkti jo pamil
tąjį draugą ir broli Anolonijų, kad jų 

' artimas, ryšis padarytu pastovu ir 
tvirtą sujungimą bažnyčios su valsty
be bendrajam jų labui. Šventoji kole
gija pasišalino į atskirą kambarį kon- 
kliavos ir po pusantros valandos su
grįžo su naujuoju popiežium Anoloni- 
jum. O tuo metu, kai vyko rinkimai, 
imperatorius pagarbiai, protingai ir 
iškalbingai įtikinėjo pravoslavų ir 
evangeliku atstovus akivaizdoje nau
josios krikščioniškos istorijos gady
nės baigti senus ginčus, laiduodamas 
savo žodžiu, kad Apoloniius sugebės 

' kartą visiems laikams panaikinti visas 
istorines popiežių valdžios negeroves. 
Šitos kalbos įtikinti, pravoslavijos ir 
protestantizmo atstovai sudarė bažny
čių susivienijimo aktą, ir, kai Apolo
nijus su kardinolais pasirodė vėl sosto 
ruime, visam susirinkimui džiaugs
mingai šūkaujant, graikų arkivysku
pas ir evangelikų pastorius prinešė 
Jam savo raštą. „Accipib et approbo 
et Jaetificatur cor meum", — pasakė 
Apolonijus, raštą pasirašydamas. „Aš 
toks pat tikras pravoslavas ir tikras 
evangelikas, koks aš tikras katali

kas", — pridūrė jis ir draugiškai pa
sibučiavo su graiku ir vokiečiu. Po 
to jis prisiartino prie imperatoriaus, 
kuris apsikabino jį ir ilgai laikė savo 
glebesčiuose. Tuo metu rūmuose pra
dėjo blykčioti kažkokios šviesios dė
melės; jos didėjo pasiversdamps kaž
kokių keistų būtybių formomis, žemė
je nematytos gėles pradėjo kristi iš 
viršaus, pripildydamos orą nežinomų 
kvapų. Pasigirdo aukštai žavėtini, tie
siai į sielą besiskverbią ir alpiną šir
dį iki tol negirdėtų muzikos instrumen
tų ir angeliški balsai nematomų gies
mininkų garbino naujuosius dangaus 
ir žemės valdovus. Staiga pasigirdo 
baisus požeminis garsas vidurinio rū
mo šiaurvakariniame kampe po kub- 
bet - ei - aruach, t. y. sielų gaubliu, kur 
pagal musulmonų padavimus buvo 
įėjimas j pragarus. Kai imperatoriaus 
kvietimu susirinkimas pajudėjo į tą 
pusę, visi aiškiai išgirdo begales plo
nai spiegiančių — ar tai vaikiškų, ar 
tai velniškų — balsų, šaukusių: „Jau 
atėjo metas, leiskite mus, gelbėtojai, 
leiskite!" Tačiau, kai Apolonijus, pa
silenkęs prie olos, kažką trissyk ne
suprantama kalba suriko, balsai nu
tilo, ir požeminis triukšmas nutrūko. 
Tuo pat metu begalinė žmonių minia 
iš visų pusių apsupo Charam — eš- 
Serifą. Atėjus nakčiai, .imperatorius 
su naujuoju popiežium išėjo į rytinį 
prieangi, sukeldamas „džiūgavimų.au
drą". Jis maloniai nusilenkė į visas 
puses, o tuo tarpu Apolonijus iš kar
dinolų — diakonų jam paduodamu 
pintiniu nuolat ėmė svaidyti į orą už
sidegančias nuo jo rankų prisilietimo 
puikias romėniškas žvakes, raketas ir 
ugnies fontanus čia žemčiūgiškai — 
fosforinės, čia ryšk’iai vaivorykštinių 
spalvų, ir visa tai. pasiekus žemę, pa- 
virsdavoTiesurkaitoma daugybe įvai
riaspalvių lapų su pilnomis besąlygi
nėmis indulgencijomis už visas praė
jusias, esamas ir būsimas nuodėmes. 
Minios džiūgavimai prašoko visokias 
ribas. Tiesa, kai kurie 'tvirtino, kad 
savo akimis matę, kaio indulgencijos 
pavirsdavusids j šlykščias varles ir 
gyvates. Nepaisant to, didžiuma mi
nios buvo susižavėjusi, ir liaudies iš
kilmės nusitęsė dar kelias dienas, be 
to, naujasis popiežius stebukladaris 
priėjo iki tokių dalykų, tiek nepati
kimų ir keistų, kad jų net atpasako
ti neverta. Tuo laiku krikščionys ant 
kalvų ties Jerichu pasninkavo ir mel
dėsi. Ketvirtos dienos vakarą profe- 
sorjus Paulis su devyniais draugais 
pasijungė asilus ir, pasiėmę ratus, iš
slinko į Jeruzale, šoninėmis oatvėmis 
pravažiavo pro Charam - eš - Serif rū
mus į Charet - en - Kfasara gatvę ir 
prislinko prie Prisikėlimo Šventyklos 
įėjimo, kur ant grindinio gulėjo po
piežiaus Petro ir senelio Jono kūnai. 
Gatvė tuo lūiku buvo tuščia, visas 
miestas buvo nugužėjęs Charam - eš - 
Šerifo rūmų link. Sargybiniai karei
viai buvo giliai įmigę. Atvykusieji 
paimti kūnų rado, kad jie nebuvo pa
liesti puvimo proceso, nesustingę ir 
nepasunkėję. Pakėlę juos ant neštuvų 
ir pridengę apsiaustais, jie ta?s pa
čiais aplinkiniais keliais sugrįžo pas 
savuosius. Tačiau, kai neštuvus pas
tatė ant žemės, gyvybės dvasia vėl 
grįžo į mirusiuosius. Jie sujudėjo, 
stengdamiesi numesti apsiaustus, ku
riais buvo apgaubti. Džiaugsmingai 
šūkaudami visi jiems padėjo, ir greit 
abu atgijusieji atsistojo sveiki ir ne
sužaloti. Prakalbo atgijęs senelis Jo
nas: „Na, matote, vaikučiai, mes. ir 
nepersiskyrėm. Dabar ką aš jums pa
sakysiu: laikas išpildyti paskutinę 
Kristaus maldą apie Jo mokytinius, 
kad jie būtų vienas, kaip Jis yra 

vienas su savo Tėvu. Tad šįto Kristaus 
vieningumo vardan pagerbsime, vai
kučiai, mūsų pamiltąjį brolį Petrą. 
Tegu jis galop gano Kristaus avis. 
Tai taip, broli" Ir jis apkabino Petrą. 
Čia prisiartino profesorius Paulis: 
„Tu es Petrus!" — kreipėsi į popie
žių: „jetzt įst es ja grūndlich erwiė- 
sen und ausser jedem Zweifel ge- 
setzt." Ir jis kietai paspaudė savo 

''dešiniąja jo ranką, o kairę padavė se
neliui Jonui, pratardamas: „Ja also, 
Vaterchen, nūn sind wir ja Eins in 
Christo."

— Taip įvyko bažnyčių susijungi
mas tamsią naktį, aukštoje nuošalio
je vietoje. Bet staiga nakties tamsa 
nušvito ryškia šviesa, ir danguje pa
sirodė didelis ženklas: moteris, spin
dintį saulės šviesa, po jos kojomis 
mėnuo, o ant galvos — dvylikos 
žvaigždžių vainikas. Kurį laiką 
ženklas stovėjo vietoje, po to paju
dėjo pietų kryptimi. Popiežius Petras 
pakėlė savo lazdą ir sušuko: „Štai 
mūsų vėliava! Eikime paskui ją!" Jis 
pradėjo eiti link pasirodžiusio ženklo, 
abiejų senelių ir visos krikščionių 
minios lydimas, — į Dievo kalną, į 
Sinajų...

Po to. kai dvasios vadovai ir krikš
čionybės atstovai pasišalino į Arabi
jos dykumą< kur iš visų kraštų plau
kė prie jų minios ištikimų tiesos ger
bėjų, naujasis popiežius savo išradin
gais monais galėjo niekieno nekliu
domas juvedžioti tuos likučius, kurie 
buvo Antikristu dar nėnusivylę, 
tariamuosius krikščionis. Jis paskelbė, 
kad savo raktų galia jis atvėrė duris 
tarp žemės ir pomirtinio pasaulio; ir 
iš tiesų, bendravimas tarp gyvų ir 
mirusiųjų, o taip pat tarp žmonių ir 
demonų pasidarė paprastas reiškinys, 
išplito nauji, negirdėti mistinio pa
mišimo ir demonolatrijos, būdai. Ir, 
kai imperatorius jau buvo įsitikinęs 
bestovįs tvirtai ant religinio pagrindo, 
pasidavęs primygtinai įtakai slaptojo 
„tėvo" balsui, paskelbdamas save 
vieninteliu tikruoju aukščiausios pa
saulio dievybės įkūnijimu, — ant jo 
užgriuvo nauja bėda, kurios niekas 
nesitikėjo; sukilo žydai. Ši tauta, 
kurios skaičius tuo laiku buvo išaugęs 
iki trisdešimt milijonų, nebuvo abe
jinga pasiruošimams ir pasaulinės 
tėkmės antžmogio užtikrinimui. Kai 
jis persikėlė į Jeruzalę, slaptai. pa
laikydamas tarp žydų gandus apie tai, 
kad jo pagrindinis tikslas yra — įkur
ti pasaulinę Izraelio viešpatiją, tai žy
dai pripažino jį esant Mesiju, ir- jų 
džiaugsmingas prie jo prisirišimas ne
turėjo ribų. Staiga jie sukilo, užsidegė

LITURGIJA
Lifurgija vadinamas būdas, kuriuo 

Bažnyčia vykdo ir atskleidžia savo 
misterijas. Per liturgiją matomu, jun
tamu ir girdimu būdu įvykdoma ir pa
rodoma tai, ko iš tikro negalima nei 
matyti, nei pajusti, nei girdėti, būtent 
— duodamas dieviškosios gyvybės 
mums ženklas, nešamas amžinasis iš
ganymas, nupelnytas mums Kristaus 
atpirkimu. Šita dieviškosios gyvybės 
apreiškimo forma turi būti ypatnga, 
nepaprasta, pritaikyta prie šventųjų, 
charakterio ir turinio, ji turi išsiskirti 
iš kitų visų formų, "kuriomis žmonės 
vienas kitą praturtina ar apdovanoja.

Nekafalikas, sekąs didžiųjų švenčių 
metu mišių eigą, išsyk negali pajusti 
viso jų grožio ir jaučiasi esąs Iyg_ sve
timas. Jis temato tiktai tam tikras ce
remonijas, kurios jam atrodo nesu-

pykčių ir kerštu. Mat, žydai laikę im
peratorių savo kraujo tikruoju izrae
litu, atsitiktinai atidengė, kad jis net
gi neapipjaustytas; Tą pačią 
dieną visa Jeruzalė, kitą gi — visa 
Palestina Jau buvo sukilusi. Izraelio 
išgelbėtojui pažadėtajam Mesijui iš
tikimumas pasikeitė tolygiai klastin
gam apgavikui, begėdiškiausiam su
vedžiotojui karšta neapykanta. Visa 
žydija kaip vienas žmogus sukilo, ir 
jos priešai nustebę pamatė, kad Iz
raelio siela savo gelmėse gyvena ne 
išskaičiavimais ir Mammonosi gėrybė
mis, bet nuoširdaus jausmo galia — 
tikėjimu ir rūstybe savo nuo amžių 
mesioniško laukimo. Tokio nelaukto 
išsiveržimo užkluptas, imperatorius 
neteko pussiausvyros ir išleido įsaky
mą, kuriuo nenuolaidūs žydai ir krikš
čionys pasmerkiami mirti. Daug tūks
tančių ir dešimčių tūkstančių, nesu
skubusių apsiginkluoti, negailestingai 
nužudyta. Tačiau greitu laiku milijo
ninė žydų armija užėmė Jeruzalę ir 
uždarė Antikristą Charam — eš — 
Šerifo šventykloje. Jo žinioje tebuvo 
dalis gvardijos, kuri negalėjo priešo 
masės įveikti. Su savo popiež.iaus bur- 
tininkiško meno pagalba jam pavyko 
prasprukti pro apgulėjų eiles, ir greit 
jis pasirodė vėl Sirijoje su neapskai
čiuojama įvairiausių pagoniškųjų tau
tų armija. Žydai labai maža teturė
dami vilties laimėti, išėjo prieš jį, 
Tačiau, kai tik priešakiniai dviejų 
armijų daliniai pradėjo viens prie kito 
slinkti, įvyko nebūtos jėgos žemės 
drebėjimas, — po Mirusiųjų jūra, ap
link kurią buvo sutelkta imperatori
aus kariuomenė, atsivėrė begalinio 
vulkano karteris, ir ugnies srovės, iš
siliejusios liepsnojančiu ežeru, prari
jo imperatorių, visą jo neapškaičiuo- 
jamą kariuomenę ir neperskiriamai jį 
lydėjusį jo popiežių Apolonijų, ku
riam visa jo magija nebepadėjo iš
sigelbėti. Tuo pat metu žydai bėgo 
Jeruzalės link, baimės’ir išgąsčio ap
imti šaukdamiesi Izraelio Dievą pa
galbos. Kai jie jau pamatė iš tolo 
šventąjį miestą, didžiulis žaibas pers
krodė dangų nuo rytų iki vakarų, ir 
jie išvydo Kristų, nusileidžiantį prie 
jų karališkais apdarais su žaizdomis 
nuo vinių ištiestose rankose. Nuo 
Sinajaus į Sianą tuo pačiu laiku ju
dėjo krikščionių minia, Petro, Jono ir 
Pauliaus vedama, o iš visų pusių dar 
bėgo kitos džiūgaujančios minįos 
žmonių; tai buvo Antikristo nužudy
tieji krikščionys ir žydai. Jie atgijo 
ir su Kristumi viešpatauja tūkstančius 
metų. Pabaiga

IR TEATRAS
praniautos, lyg kažkoks vaidinimas 
teatre; žiūrėdamas į jas, jis jose pa
stebi tam tikrą Rytų arba žydų įtaką, 
kurios jis ne tik nesupranta, bet ir ne
nori suprasti. Švelniau jį nuteikia ne
bent didinga senųjų meisterių muzika 
arba žvakių ir šviesų „tJtirtai", vienu 
žodžiu, trumpai tarus, toji nuotaika, 
kuri jį ištraukia iš kasdieninio pilko 
pasaulio, sužadindamas jame maldin- - 
gurno ir kitus kilnesnius jausmus.

Ar iš tikro turi liturgija ką nors 
bendro su teatru? Taip atrodo, nes 
šventųjų ceremonijų išorinis pasireiš
kimo pavidalas iš tikro yra didingas ir 
prasmingas, kaip kad aktorių vaidyba 
scenoje. Todėl ne be reikalo liturgija 
vadinama dieviškąja vaidyba. Tačiau 
iš tikro tarp Dievo scenos ir žmonių 
scenos yra milžiniškas skirtumas.
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Tai, kas vyksta altoriuje, savyje yra 
tikra, savaime turi galią ir neša pa
laimą. Čia pats Viešpats per kunigą 
vykdo aipirkimo ir išganymo darbą, 
čia vykdoma Golgotos auka, čia pats 
Dievas — kaip kad kanonai sako — 
laimina atnašaujamas aukas. Kunigas 
savo maldomis ir išoriniu būdu pasi
reiškiančiomis atatinkamomis ceremo
nijomis, lydinčiomis ta Viešpaties 
veiksmą, atlieka žmogiškąjį darbą. 
Mes esame įsitikinę, jog Viešpaties 
dvasia įkvėpė žmogų sukurti per 
šimtmečius Jokias liturgines ceremo
nijas. Savaime aišku, kad liturginėse 
apeigose, šiandien atliekamose mūsų 
bažnyčiose, mes gulime rasti ir orien- 
talinių, ir graikų, ir romėnų, ir germa
nų formos elementų. Tačiau vis dėlto 
kiekvienas formos žinovas turės Pri
pažinti, kad visa tai sudaro tam tikrą 
vienumą. Tas vienumas, be jokios 
abejonės, yra meisieriškas meno še
devras, kurio vienu estetiniu mastu 
betgi negalima matuoti. Kažkas ne
girdėto, kas vyksta pasaulio erdvėje, 
čia yra tapę tikrove: dieviškoji gyvybė 
slypi už pribrendusių meno formų. 
Tačiau tiktai to, kuris tiki, žvilgsnis 
gali pagauti paskutinę ir pačią giliau
sią šio meno prasmę, kurioje formai 
tenka ne paskutinė viela; čia forma 
sudaro tiktai pavidalą ar apdarą tam 
turiniui, kuris iš dieviškojo šaltinio 
pasireiškia visu gausumu per Jėzų 
Kristų.

Šiauriečiai nėra lengvi ir greiti. Jie 
nesupranta ir nepagauna taip greitai, 
kas į juos eina iš šalies. Jie tai gali 
priimti, gali imituoti, bet vis dėlto kaip 
reikiant to nesupranta. Jų kietos gal
vos, beieškodamos Evangelijos švie
sos, prasiskverbia net J tolimuosius 
viduramžius. Jr nūnai juos įtikinti yra 
nė kiek ne lengviau, kaip kad buvo 
seniau. Jie mielai pasiduoda revoliu
cijos sąjūdžiui, jiems rėkia naujo, jie 
visuomet ko nors ieško ir daro eks
perimentus, jie mėgsta viską išmė
ginti ir vaikščioti siauru takeliu pagal 
bedugnės kraštą — ir tiktai didžiausio 
nerimo nulverli jie iš tikro suranda ir 
ętpažįsia savosios sielos kilmę. Litur
gija nėra kilusi iš jų krauio ir nėra 
sutapusi su juo. Jiems nėra įprasiąs 
liturginių minčių formulavimas n'ei 
pals formų pasireiškimas, nei didin
gas, aiškus, objektyvus jausmo išreiš
kimas, kaip kad esti Didįjį Penkta
dienį, arba iš pačių sielos gelmių 
sklindančios choralo melodijos, kaip 
kad esti per Sekmines, kada visi žmo-^ 
nės suklumpa ant kelių, prašydami at
siųsti jiems iš aukštybių šventąją 
Dvasią, — visi šitie ir daugelis kitų 
„nesavų“ dalykų jiems nėra Prie šir
dies. Jie jaučia, kad juos tuo būdu 
nori paglemžti ir palenkti sau kažko
kia svetima pajėga. Savaime supran
tama, yra ir specifiškų šiaurietiškų 
formų krikščioniškajam tarnavimui 
Dievui pareikšti, ir tatai šitie turėtų 
atsidėję puoselėti toliau. Tačiau jų 
instinktas verčia šiauriečius gintis ne 
tik nuo to, kas yra žmogiška, bet ir 
nuo to, kas giliausiąja savo ėsme yra 
dieviška, kas net paties Dievo vardu 
juos įpareigotų. Ką šiaurietis jaučia 
ar taria esant „orientališka" ir „sve
tima“, iš tikro savo būtimi yra kaž
kas kita, būtent — apreiškimas pa
slapties, kaip galima ir reikia tapti 
tikru žmogumi, apreiškimas apie mir
tį ir Viešpaties prisikėlimą, apreiški
mas tos misterijos, kuri visuomet tik 
natūralia galvosena pasikliaunantį 
žmogų verčia protestuoti. Jie, savų 
bėdų prispausti, stengiasi išbėgti ten, 
kur netoli yra Dievas, tačiau dažnai 
jo nesuranda dėl to, kad jie neįsten
gia visiškai pakeisti iš pagrindų savo 
galvosenos nei patys pasikeisti. Jie 
turi gerai ištirti savo sąžines. Ar neat

Naujasis Gyvenimas

sitinka kartais taip, kad kai kieno pri
vatus maldingumas nueina šunkeliais 
tik dėl to, kad tokie žmonės apsilei
džia, nesugebėdami ar nenorėdami 
bažnytinio gyvenimo veiksmuose 
orientuotis? Arba kad ne vienas iš jų 
vis dėlto, šiaip ar taip paėmus, gal
voja, jog tai, kas vyksta altoriuje, tė
ra daugiau ar mažiau liktai gražus 
vaidinimas?

Visi žino, kas rodoma gerame tea
tre. Ten scenoje išvystame žmones . 
su visomis jų aistromis, su meile ir 
neapykanta, su užuojauta ir keršto 
troškimu, su visu jų gerumu ir piktu
mu, su aiškiai matomais scenoje jų 
likimo žingsniais ir gyvenimo vin
giais. Matome gyvenimo pynę, suku
riamą vaidybos į kažkokią vieningą 
visumą ir duodančią meno veikalą. 
Čia forma kaip tik ir vaidina lemiamąjį 
vaidmenį. Patys veiksmai su visais 
antriniais pasireiškimais, intrygomis 
ir pądariniais gali būti kasdieniniai, 
paprasčiausi. Tačiau veikalui svar
biausią reikšmę turi tai, kaip juos au
torius pavaizduoja ir kaip vieningą 
visumą leidžia prabilti į žiūrovus.

Tuo tarpu sekdami liturgines apei
gas, mes tuc tuojau pajuntame, kad 
bažnytinėje erdvėje vis dėlto viskas 
ne taip yra. Šventoji mišių auka ne
pasidarys čia nė kiek geresnė arba 
vertingesnė Pagal tai, ar ji bus iškil
mingu ir įspūdingiausiu būdu atna
šaujama, ar, iš kitos pusės, ji kažko 
nustotų, jei būtų laikoma pačiame 
skųrdžiausiame būsie. Pats menas, 
kad ir koks jis būtų didingas ir galin
gas, pačiai šventajai aukai nieko ne
gali nei pridėti, nej^ iš jos atimti. Ir vis 
dėlto jau tokia Viešpaties valia, kad 
mes prasmingai laikomės Bažnyčios 
pageidaujamos formos per savo pa
maldas. Bažnyčia nori, kad mes sem- 
tumėmės sau malonių ir jėgos iš pa
čių tikriausių gyvybės šaltinių, kad 
mes jos giedamas giesmes ir maldas 
padarytume savosiomis, kad mes 
drauge su ja savo rankas iškeltume 
maldai ir drauge su ja lenktume savo 
kelius arba muštumės į krūtinę. Taip 
elgdamosi, Bažnyčia supranta geriau 
mus pačius: mat, mes juntame lyg tam 
tikrą gėdą, kuri mums kliudo savo 
subtiliausius vidaus išgyvenimus pa
reikšti regimais ženklais arba išraiš-

komis. Mes mėgstame geriau likti ne
pastebimi. Tačiau argi mūsų būties 
pačiose gelmėse neglūdi dar ir kitu 
gaivalingų jėgų? Mes ir religiniame 
gyvenime esame linkę į pasyvumą. O 
pasyvus žmogus daugiausia ir ieško 
sau naudos. Žmogus, atėjęs i teatrą, į 
koncertų salę, yra pasyvus ir reikalau
ja, kad jam kiti ką nors dualų, ką nors 
pasiūlytų. Ar mes dažnai bažnyčioje 
klūpome arba sėdime ne dėl to, kad 
mums būtų kas nors pasiūlyta? Sa
vaime aišku, mes stengiamės drauge 
tai išgyventi savo vidumi, kas prieš 
mūsų akis vyksta ir ką kiti girdimoje 
arba regimoje erdvėje mums pasiūlo. 
Ir šitos rūšies pastangos turi kur kas 
didesnę svarbą, negu daugelis tai no
ri pripažinti. Tuo būdu sudaroma tam 
tikra dvasios drausmė ir vykdomos 
sielos lavybos, kurioms tik nedauge
lis mūsų laikais patys noromis aisi- 
deda. Kaip lengvai žmogus dažnai 
pats save' apgaudinėja. Ne kiekvieL 
nas maldingas nusiteikimas ir pamal
dumo jausmas yra Dievui malonus; 
yra klaidingų ir nesvarių jausmų, kaž
kokio gardžiavimosr savo norais ir 
tuščiomis svajonėmis, kurios nėra ka
talikiškos. Tatai žinodama ir supras
dama, Bažnyčia mus išmoko nuolan
kumo ir paprastumo, kviesdama mus 
drauge įsigyventi į šventas ir blaivias

MAIRONIO
. MOZAIKA

Žvyruotu Seminarijos sodo takeliu 
rimtu, lėtu žingsniu iš savo namų 
ateina kunigas. Atsargi eisena, 
raukšlių išvagotas veidas, žydinčio 
sodo spalvos plaukai rodo jo amželį, 
o dažnokai į šalis judinama galva sa
ko, kad jam jau ir senatvė artima, 
r^įela viešnia. Pasibaigus takeliui, jis 
instinktyviai pasuka į Seminarijos 
bažnytėlę, kur prie Nukryžiuotojo 
altoriaus-kas rytą vykdo Paskutinės 
vakarienės testamentą: „Tai darykite 
mano atminimui”. Ar jums dar ne
aišku. kad tai Magnificencija Rek
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ceremonijas, tenkinantis kukliausia ir, 
taupiausia žodžių gausa. Šios rūšies 
pamaldumas žmogų moko, išsižadėti 
kai kurių savo individualinių įpročių 
ir būsenų, bet, iš kitos pusės, jį pri
artina prie plotinos Bažnyčios, kad 
sugebėtų kartu su ja gyventi, melstis 
ir jausti.

Sceniniai nurodymai ir pritaikymas 
nėra vijai be reikšmės ir per pamal
das. Tačiau išvidinis įsijautimas ir ce
remonijų esmės supratimas turi mus 
pagauti iš pačio liturginio veiksmo. 
Visados, kai aiškiai ir iškilmįngaį 
vykdomi tie šventieji veiksmai, kurie 
pavaizduoja liturginėmis apeigomis 
bažnytinį gyvenimą, Bažnyčia aiškiai 
ir reikalinga, idant Dievui būtų pa
reikšta garbė, o mes galėtume pelnyti 
sau išganymą. Bažnyčioje nėra jokių 
kulisų ir užkulisinių erdvių. Kad ir kaip 
moderniame teatre būtų visas šitas 
aparatas reikalingas, jis yra visai ne
reikalingas ir visa savo esme tiesiog 
svetimas bažnytiniam gyvenimui. Čia 
visai nėra reikalinga, kad kunigas 
„išeitų į sceną" arba kad būtų pakelta 
uždanga ir vėl nusileistų. Čia svar
biausiasis veikėjas yra pats Dievas, o 
mes visi dalyviai, kad per Kristų, su 
juo ir jame būtų mums įvykdytas iš
ganymo darbas, kur mes, paklusdami 
Tėvo valiai, patys nuolankiai imtume 
ant savo pečių Viešpaties mums už
dėtąjį kryžių ir jį klusniai nėštume iki 
mirties, nės dalyvaudami Eucharistijoje 
mes visi pasidarome lygūs šio veiks
mo dalyviai.
Mūsų visas gyvenimas tėra tiktai 

scena prieš Viešpaties akis, o mes — 
joje veikėjai. Ne visi mūsų rūpesčiai, 
mūsų pastangos, mūsų veiksmai ir 
žygiai yra jau tokie reikšmingi — jie 
turi tiktai reliatyvinę vertę. Mes išei
name į pasaulio teatrą ir vėl iš jo pa
sitraukiame. Tačiau kai kurie mūsų 
veiksmai drauge vyksta ir amžinybės 
scenoje, būtent tie, kuriuos mes Įvyk
domo liturgijoje. Tai yra gal pažiūrėti 
nežymūs ir nereikšmingi darbeliai, ku
rie gal neturi jokio praktinio tikslo, 
nėra nei tam, nei kam kitam naudingi, 
jei į juos žvelgsime natūralia akimi ir 
jų nevertinsime tikojimo šviesoje. Ta
čiau Bažnyčia kaip tik ir išrinko tokį 
veiKSmą, visa tai, ką mes taip lengvai-1 
pavadiname ceremonijų vardu, kad 
tuo būdu galėtume būti įvesdinti į 
šventųjų mišių, sakramentų ir sakra- 
lijų paslaptis ir Kristaus gyvenimą. Ir 
tas žmogus, kuris supranta, kad visos 
šitos ceremonijos nėra paprasti veiks-, 
mai, skirti žmonėms palinksminti, lyg 
žmonių scenoje, bet kad už savęs turi 
plačią ir gilią realybę, kad atskleidžia 
gyvenimo vertingumą ir parodo io in
tensyvumą, šitas žmogus savo kasdie
ninį kryžių, uždėtą jam Viešpaties 
Kristaus, neš su džiaugsmu.

torius prel. Jonas Mačiulis — Mai
ronis ateina laikyti šv. Mišių! Jam 
patarnauja vyresniojo kurso klieri
kas, .narys tos šeimos, kurios gerovei 
rektorius paaukojo visą savo amželį.

Po Mišių, pasimeldęs ir Dievui už 
auką padėkojęs, jis vėl susikaupęs 
ramiai žingsniuoja namo. Tik dažnai 
tą rimtį pertraukia koridoriuje susto
ję klierikai: jie dabar užpuola rek
torių su savo reikalais ir bėdomis. 
Rektorius ramiai išklauso, perspėja, 
kartais sunervintas ir rūstokai 
išbara:
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— Matai, ar aš nesakiau, kad taip 
negalima. Seminarijos regula kieta ir 
neatiaidi...

— Rektorius žodžiais nežaidžia: ką 
pasako, tą ir padaro.

Maironis, išleisdamas klierikus va
saros atostogų, dažnai primaldavo 
seną romėnų išmintį: „Qui saepe 
peregrinantur, raro sanctificantur", 
vadinas, per atostogas per daug ne- 
mandravok, jeigu rudenį hori atsi
vežti švarų klebono testimonium.

Rektorius Maironis betgi supras
davo jaunųjų džiaugsmo nuotaiką, 
pats mėgdavo jų tarpe pabuvoti. Štai 
smagi klierikų ekskursija! Garlaivis, 
Kauno uoste pūškodamas, skrodžia 
Nemuno vagą'ir išveža Seminarijos 
profesorius ir klierikus pasižmonėti. 
Per kiaurus mokslo metus klierikai 
buvo~pfikepę prie kietokų teologijos 
ar filosofijos knygų, nervinosi ir 
džiaugėsi praleidę asistas, ir štai da
bar visi stovi ant garlaivio denio ir 
gerte geria Nemuno pakrančių grožį. 
Zapyškio bažnytėlė, skardūs Vilkijos 
krantai, Veliuonos apylinkės perkelia 
j praeitį, verčia pagalvoti, susimąstyti. 
Smagūs klierikai dažnai žvilgčioja į 
rektorių Maironį, kuris lyg atjaunė
jęs stovi jų tarpe, šypsosi. Juk tai 
tas pats Nemunas, kurs tarp kalnų, 
lankų banguoja jo lyrikoj, tai tas 
pats kraštas, kur močiutė raudomis jį 
užlingavo ir išmokė pamėgti — pa
mylėti vargdienių dūmas.

Vakarop garlaivis, pasinardęs skai
driame Nemuno vandenėlyje, pasi
džiaugęs žuvėdrų krykštavimu, veža 
pailsėjusius ekskursantus namo. Prieš 
jų akis vėl išauga Kaunas, su dau
gybe bokštų bokštelių, namų name
lių aprietęs Nemuno ir Neries kran
tus. „Saulelė raudona, vakaras netoli". 
Atsisveikinimo spinduliai meta ilgus 
šešėlius ir slaptingai driekiasi per ly
gius laukelius. Klierikai, lyg nogė
dami padėkoti rektoriui už smagią 
ekskursiją, o gal nusiteikę pagerbti 
Jų tarpe esanti garbingąjį tautos dar
bininką, ant laivo denio apsupa jį 
ratu ir uždainuoja:

„Lietuva mano, brangi tėvyne, 
' Salisr-kur miega kapuos didvyriai.

Graži tu savo dangaus mėlvne, 
Brangi, nes daugel vargų patyrei."

Šių -lyriškų žodžių autorius tylus, 
susimąstęs, palenkęs galvą klausosi 
jaunųjų dainos ir, jiems užbaigus, 
prataria:

— Aš netikiu, kad tai būčiau galė
jęs parašyti!

Maironio lyriški žodžiai, po tiek 
gyvenimo audrų ir kovu sugrįžę i jo 
širdies gelmes, suskambėjo jaunatvės 
įkvėpimo .džiugesiu, priminė vaiskias 
kūrybos valandas ir po to sukėlė abe
jonę:

— Argi aš tai galėiau parašyti?
Vardinės! Tai graži proga pažinti 

savo tikruosius draugus, artimuosius. 
Ne brangios dovanos, bet paprasta, 
mylinti širdis atskleidžia jaukia drau
gystės ir bičiuliškumo nuotaiką. Ir 
Maironis švęsdavo vardines! Tik: ka
žin kodėl jos būdavo ne birželio 
24 d., per tradicines Jonines, bet ru
denį, lapkričio 24 d. Gal todėl, kad 
Maironiui, kaip kunigui ir teologui, 
artimesnis buvo šv. Jonas rulo kry
žiaus, tas uolus apaštalas, mistinės 
teologjos raštų autorius, Bažnyčios 
Daktaras, -o gal todėl, kad klierikams 
būtų pasidžiaugti rektoriaus vardinių 
nuotaika, Jį pasveikinti;

Rektoriaus vardinių išvakarės. 
Didžioji Seminarijos salė ‘ sukvietė 
visus klierikus ir nuteikė juos bendru 
šeimos džiaugsmu. Visi kažin ko lau
kia, dairosi į duris. „Jau ateina", — 
šaukia prie durų stovintieji žvalgai. 
Prasiveria durys, į salę įeina prelajo 
rūbais ir insignijomis pasipuošęs Mai
ronis. Paskui jį skuba profesoriai, 
kolegos, . bičiuliai. Štai tame būrely 
susikibę ateina ir Vaižgantas su 
Jakštu, kažin ką' vienas žiliukas an
tram šnibžda, pasakoja. Gyvas ir ju
drus Vaižgantas, tas temperamen
tingas švedasiškis, lyg tempia už 
rankos tylų, susimąsčiusį filosofą 
Jakštą, gal bekuriantį - naujus argu
mentus, kaip matematiškai įrodyti 
Dievo buvimą. Klierikų ovacijos pa
tinka garbingus svečius, smalsios akys 
seka kiekvieną jų judesį.

Magn. Rektorių auklėtinių vardu 
sveikina dekanas — klierikų atsto
vas, dėkoja už ilgametį tėvišką rū
pestį, Almos globą, linki Ilgiausių 
Metų. Vėliau šiek tiek į rašytojus 

’ pretenduojąs klierikas literatas skai
to referatą apie Maironio kūrybą, 
klierikų choras galingais balsais pra
plėšia tylą ir traukia Ad multos 
annos, Jubilate. Ir po to pakyla rek
torius Maironis. Susijaudinęs, grau
džiai nusiteikęs prabyla:

— Brangieji aliumnai, Jūsų nuo
širdūs sveikinimai visada mane jau
kiai nuteikia. Jūs linkite man Ilrjiau- 
sių Metų... Ką gi, dėkoju, džiau
giuosi, nors pats tikrai jaučiu, kad 
jau leidžiasi mano gyvenimo saulė ...

Senelis rektorius prisimena valan
dą, kada reikės palikti šią mylimą 
auklėtinių. šeimą, kuriai paaukojo 
savo jėgas, reikės palikti tą Jaunąją 
Lietuvą, kurią jautriais lyros garsais 
kėlė iš miego, žadino^

Nutyla chorai, pasibaigia kalbos, 
išeina svečiai. Klierikai, pasisėmę iš 
praeities stiprybės, ištirpsta savo 
darbo ir minčių kambarėliuose.

Po džiaugsmo ir poilsio valandų vėL 
pilkos, kasdieninis darbas — paskai
tos, profesoriai, vėl argumentai ir 
dificultatės. Moralinė teologija. Ir vėl 
klierikai mato prof. Dr. Maironį — 
Mačiulį, kurs paskaitose sistemingai 
apvaldydavo medžiagą, sumaniai 
tporiją surišdavo su praktika, abe
jonėse ir teologų ginčuose pateikdavo 
savo pamatuotą nuomonę. Per egza
minus, kai klierikas, kiek blaškyda
vosi arba šlubuodavo, prof. Maironis 
nepatenkintas sakydavo;

— Arba esi negabus, arba nesimo
kai. Kunigas turi būti gabus ir 
darbštus.

O kai kartais klierikas, norėdamas 
prieš draugus parodyti gabumus ir 
savarankiškumą, pradėdavo kurti savo 
„teologiją" ir rinkti savus pavyzdžius, 
ne per daug tinkamus, Maironis 
rūstokai sakydavo:

— Matai, aš daviau ir gražų, tinka
mą pavyzdį, o pats dabar kažin ką 
čia paistai, sėskis.

Nubraukus titulus, insignijas, parei
gas, kiekvieną protingą žemės gyven
toją galima vienodu vardu pavadinti: 
žmogus. Tai trumpiausias ir gražiau
sias vardas. Ir Maironis buvo žmo- 
gus, bet įdomus žmogus. Ir klierikai 
matė, kad Maironis yra žmogus, kurs 
brangina tvarką ir drausmę. Tai rodė 
ir jo paties gražiai, meniškai sutvar
kyti, dekoruoti kambariai. Aiškinda
mas jaun. klierikams Lietuvos istori
ją, Maironis dažnai juos atsivesdavo 
į savo kambąri, kurį puošė didžiulis 
„Žalgirio mūšio" paveikslas. Jo akyse 
žibėdavo drąsos ir garbės kibirkštys, 

kai prisimindavo Vytautą Didįjį, 
atnešusį Lietuvai galybę ir pergalę.

Kas skaitė „Pavasario Balsus", 
dažniausiai galvoja, kad Maironis 
visada jautrus, sentimentalus, verkšle
nantis, tačiau klierikai jautė, kad jis 
yra griežtas, kietas, kartais net 
rūstus pareigos žmogus.

Tie, kuriems Maironis buvo lyg 
atsibodėjęs, įgrisęs, nusenęs, įvertino
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Q.ERIEJI
Gal nieko *) nėra taip daug pasauly

je, kaip visokių klaidų. Netrūksta jų 
nė pažiūrose į aukščiausiąją Būtybę 
bei žmonių santykius—su jąja. Ne
kalbant jau apie religijas, kurios iš 
esmės klaidingos, deja, yra nukrypi
mų nuo tiesos ir krikščioniškojoje. 
Pats Jėzus tai numatė ir iš anksto 
pranašė, kad bus daug klaidingų pra
našų ir Kristų (pal. Mt. 24, 24). Šio 
sekmadienio evangelijoje jis irgi įs
pėja. sakydamas: — Saugokitės ne
tikrų pranašų, kurie ateina pas jus 
avių rūbuos, viduje gi yra plėšrūs 
vilkai — (Mt. 7, 15). Šiemet sueina 
400 šimtai metų nuo mirties vieno to
kio pranašo (M. Liuterio), kuris dar
bavosi šioje šalyje ir daug kraštų 
atplėšė nuo tikrosios Kristaus Baž
nyčios. Jo veiklos pėdsakų yra šiek 
tiek likę ir mūsų tautoje. Kadangi 
viena pagrindinių jojo klaidų buvo, 
kad gerieji darbai išganymui nerei
kalingi (jis, būtent, s.kelbė: drąsiai 
nusidėk, bet dar drąsiau tikėk, ir bū-, 
si išganytas), dera dabar truputį į 
juos dirstelėti. Ypač, kad ir šio sek
madienio evangelijoje Jėzus apie 
juos užsimena; pareikšdamas: —Ne 
kiekvienas, kuris man sako: Viešpa
tie, Viešpatie; įeis į Brangaus kara- 
rystę, bet kas daro valią mano Tėvo, 
esančio danguje, tas įleis į dangaus 
karalystę — (Mt. 7, 21).

Gerieji darbai yra tieji, kurie at
liekami pagal V. Dieyp valią. Gi jo 
valia išreikšta jo paties ir taip pat 
Bažnyčios įsakymais, nes Jėzus aiš
kiai tarė Bažnyčios vyresniesiems: — 
Ką tik jūs surišite žemėje, bus ’su
rišta ir danguje, ir ką tik atrišite že
mėje, bus atrišta ir danguje — (Mt. 
18, 18). Kad gerieji darbai išganymui 
reikalingi, kad tajam tikslui neužten
ka vieno tikėjimo, aišku kaip dieną, 
iš daugelio šv. Rašto vietų. Apie ti
kėjimo čia būtinumą pakanka vien 
prisiminti šiuos V. Jėzaus žodžius: — 
Kas netikės, bus pasmerktas — (Mk. 
16, 16). — Kas netiki, tas jau nuteis
tas —; (Jn. 3, 18). Tačiau vien tikėti 
anaiptol dar neužtenka. Reikia taip 
pat gerųjų darbų. Juk Jėzus pareiškia 
šio sekmadienio evangelijoje: — Ne 
kiekviehas, kuris man sako: Viešpa
tie, Viešpatie! įeis į dangaus karalys
tę, bet, kas daro valią mano Tėvo, 
esančio danguje, tas įeis į dangaus 
karalystę —. Kaip gražiai ir teisingai 
sako šv. Augustinas, aiškindamas 
šiuos Išganytojo žodžius, tikėti tieji, 
kurie Jėzų vadina Viešpačiu, neabe
jotinai tiki. Kitaip — jie nevadintų 
jo Viešpačių. Tačiau anaintol ne visi 
tokie tikintieji bus šganvti. bet vien 
tieji, kurie drauge vykdo dangiškojo 
Tėvo valią, vadinasi, daro gerųjų 
darbų.

Vaizduodamas paskutinį teismą, kurį 
atliks jisai pats, Jėzus taip kalba:—Ka-

*) gintys IV liepos savaitei. 

jį tik tada, kai 1932 m. vasarą prie 
jo kapo Kauno Bazilikos šventoriuje 
kartojo jo graudų testamentą:

— „Kaip man gaila to balto senelio, 
Kurs, užstojęs ant amžino kelio, 

t Jau nebkelsis ant balso varpų.
Ir, ant kelių bočius pasodinęs, 
NebepasakOs praeitį atminęs, 
Nepratars -iš šaltųjų kapų".

r. b—us,

DARBAI
; a'

da Žmogaus Sūnus ateis savo didybėje 
ir drug su juo visi jo angelai, tuomet 
jis atsisės ant savo didybės sosto. 
Visos tautos bus surinktos ties juo, ir 
jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip 
piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis 
pastatys jis savo dešinėje, gi ožius 
kairėje. Tuomet tars tiesiems, kurie 
bus jo dešinėje: Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji, paveldėkite jums nuo 
pasaulio įkūrimo prirengtą karalystę. 
Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane 
pavalgydinote; buvau ištroškęs, ir jūs 
mane pagirdėte; buvau svečias, ir jūs 
mane priėmėte; buvau nuogas, ir jūs 
mane apdengėte; ligonis, ir jūs mane 
aplankėte; buvau kalėjime., ir jūs atė- 
joote pas mane. Tuomet teisieji jam 
atsakys ir tars: Viešpatie, kuomet 
mes tave matėme alkaną, ir tave val
gydinome, trokštantį ir tave girdė
me? Kuomet mes tave matėme sve
čią ir tave priėmėme, ar nuogą ir ta
ve apdengėme? Arba kuomet mes ta
ve matėme ligonį ar kalėjime, ir atė
jome pas tave? Ir, atsakydamas val
dovas, jiems tars: Iš tikrųjų, sakau 
jums, kiek kartų jūs tai padarėte vie
nam šitų mano mažiausių brolių, man 
padarėte — (Mt. 25, 31 ir k.). Vadi
nasi, amžinąją laimę'paskiria jis kaip 
tik už geruosius darbus. Panašiai ir 
amžinąjį pasmerkimą, skelbia jis 
kaip tik už tųjų pat darbų apleidimą.

Apaštalas šv. Jokūbas nurodo ir 
priežastį, kodėl neužtenka išganymui 
vien tikėjimo, bet reikia taip pat ge
rųjų darbų. Jis, būtent, sako: — Ką 
padės,'mano broliai, jeigu kas saky
tųsi turįs tikėjimą, bet neturėtų? Ar
gi tikėjimas gali jį išgelbėti? .. Kaip 
kūnas be dvasios, taip ir likėjmas be 
darbų yra numiręs.. Taip pat vel
niai tiki ir dreba — (Jok. 2, 14, 26, 
19), ir savaime suprantama, apie jų
jų išganymą ne tik nėra ką kalbėti, 
bet nė manyte manyti.

Taigi gerieji darbai būtini, kad ga
lėtume pasiekti amžinsią laimę. Rei
kia čia iš viso trijų dalykų: krikšto, 
tikėjimo ir gerųjų darbų. Jeigu kurio 
nors jųjų trūksta, išsivysčiusio proto 
asmuo negali būti išganytas.

Kaip medžio vertę rodo vaisiai, 
tain mokslo — pasekmės. Tasai prieš 
400 metų nnmirusis klaidų prasimany- 
tojas skelbė, kad vienas tikėjimas 
teišgano, o gerieji darbai čia suvis 
nereikalingi. Bet kaip pažymi apašta
las, tikėjimas be gerų darbų yra ne
gyvas. Todėl nenuostabu, kad ilgai
niui ėmė išnykti tikėjimas iš tojo 
klaidatikio sekėjų sielų. Šiandien mes 
matome jų tarpe didelį nuošimtį her' 
dievių ir net pagonių, nes nekrikšty
tų. Taigi vaisiai aiškiai parodė, ko 
verta pati sėkla.

Mums užtenka tvirtai laikytis K. 
Bažnyčios mokslo, o neabejotinai iš
vengsime klaidų, nes ji, pasak apaš
talo — tiesos šulaš ir tvirtumas —‘ 
(1 Tim.,3, 15).
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Seimą Lagerlbi

SlGRIDA STORRADA
NOVELĖ .

Kartą buvo gražus pavasaris. Ir lai 
kaip tik buvo pavasaris, kada švedų 
karalienė Sigrida Storrada iš Kunga- 
hallos turėjo susitikti su norvegų ka
ralium Olafu. Tryggvasonu—susitarti 
dėl savo vestuvių..

Tiesiog reikėjo stebėtis, kad kara
lius Olafas norėjo gauti sau į žmo
nas karalienę Sigridą, nes nors ii bu
vo ir turtinga, graži, gerai išsilavinusi 
ir išprususi moteris, betgi kicčiausioji 
pagonė, o tuo tarpu karalius Olafas 
buvo krikščionis, kuriam niekas dau
giau nerūpėjo, kaip statyti bažnyčias 
ir žmones krikštyti. Bet, rasi, jis tekė
jo, kad ją Viešpats, Aukštybių Dievas, 
galų, gale atvers.

Tačiau dar nuostabiau'buvo tai, kad 
vos tik karalienė Storrada karaliaus 
Olafo pasiuntiniams pranešė, kad yra 
pasiruošusi išplaukti į Kungahallą, kai 
tik jūra bus .laisva nuo ledų, tuoj pat 
prasidėjo ir pavasaris. Dingo šaltis ir 
sniegas ištirpo kaip nebuvęs, nors pa
prastai tuo metu dar siausdavo su vi
su žiaurumu žiema.

Ir kai Storrada kalbėjo, kad pradės 
šarvuoti savo laivus, iš fiordų dingo 
ledas, pievos pradėjo žaliuoti, ir, nors 
dar toli šaukė iki Marijos Apreiškimo, 
jau buvo galima gyvulius ginti į lau
kus.

Kai karalienė t&rp Rytų Gotlando 
salų išplaukė į Baltijos jūrą, ant uolų 
jau tupėjo gegutės, šaukdamos visa 
gerkle, nors buvo dar, palyginti, gana 
anksti ir niekas negalėjo besitikėti iš
girsti vyturėlį virvant.

Ir visur, kur tik pro šalį plaukdavo, 
karalienė, matei didelį džiaugsmą. Visi 
milžinai, turėję karaliui Olaufui valdant 
iš Norvegijos sprukti, kadangi negalė
jo pakęsti bažnyčių varpų gaudimo, 
dabar vėl pasirodė pačiose uolų vir
šūnėse, kai tik iašvydo Storradą pro 
šalį plaukiant. Jie rovė jaunus lapuo
čius su šaknimis ir jais mojo karalie
nei, o grįžę į savo akmenines trobe
les, kur jų laukė pasiilgusios ir susi
rūpinusios žmonos, juokėsi bylodami:

— Na, bobyte, gali jau nebeliūdėti. 
Dabar Storrada vyksta pas karalių 
Olafą. Ir mes veikiai vėl galėsime į 
Norvegiją grįžti.

Kai karalienė plaukė pro Kullos kal
ną, senasis Kullos gyventoms pasi
rodė iš savo lindynės kalnuose. Ir jis 
juodulį kalną padarė tokį regimą, jog 
karalienė galėjo puikiai matyti, kaip 
jo gyslomis plaukioja auksas ir sida
bras, ir ji nepaprastai prasidžiugo jo 
turtingumu.

Kai Storrada plaukė pro Hallando 
upę,' Nockas paleido visus savo krio
klius ir kalnų upelius ir pats atplaukė 
iki upės žiočių, taip imdamas žaisti 
savo arfa, jog laivai pradėjo net po 
vilnis šokinėti.

Kai jie plaukė pro Nidingerio ške- 
ras, undinės ten taip pūtė į jūrų kriau
klus, jog vanduo putodamas čiurkšlė
mis tryško į viršų.

Kai papūtė priešingas vėjas, iš gel
mių pasirodė bjaurūs troliai, padėdami 
Storrados laivui pračiuožti Per ban
gas. Kai kurie iš jų atsigulė prie vairo, 
padėdami jį kur reikiant pasukti, kiti 
įsikando iš jūrų žolės nuvytas virves 
ir traukė laivą pūkšnodami priešais 
lyg arkliai.

Pikčiausi ir drąsiausi vikingai, ku
rių karalius Olafas negalėjo pakęsti 
savo krašte dėl jų klastingumo, pri
siyrė prie karalienės laivo su nuleisto
mis žemyn burėmis ir pakeltais kab
liais, norėdami tuoj pat pradėti gin

čą. Bet, vos tik išvydę karalienę, leido 
jai plaukti toliau, iš paskos dar šūk- 
teldami:

— Storrada, mes keliame taurę už 
tavo vestuves!

Visi pagonys, įsikūrę išilgai pakran
tės, ant savo akmeninių altorių susi
krovė malkų ir aukojo seniesiems die
vams ožkas ir avis, norėdami tuo 
būdu pagerbti Storradą, plaukiančią 
pas norvegų karalių.

Karalienei, leidžiantis pro Nordre

Alfą, prie laivo priplaukė jūros mer
gytė, ištiesdama iš gelmių savo baltas 
rankas ir įteikdama jai didžiulį tyriau
sią perlą.

— Nešiok jį, Storrada, — tarė, — 
kad karalius Olafas būtų užburtas 
tavo gražumo ir- tavęs niekad nega
lėtų užmiršti.

Karalienė, kurį kelią paplaukusi 
upe aukštyn, išgirdo baisa ūžimą, gal
vodama, kad jie artėja prie krioklio. 
Ir juo katalienė plaukė arčiau, juo ūži
mas vis didėjo, ir jie tarėsi patekę į 
didžiulės kovos triukšmą.

Bet kai karalienė priplaukė ~ prie 
Gullo salos ir# įsuko į plačią įlanką, 
priešais jų akis pasirodė išsitiesusi ant 
upės kranto visa savo didybe Kunga- 
halla.

Miestas buvo toks didelis, jog, kiek 
tik akis aprėpė upe aukštyn, visur ma
tei kiemą prie kiemo. Visi jie buvo 
malonūs pažiūrėti, puikiai įruoštais 
kambariais, taip pat turėjo daug gre
timų būstų.. Tarp pilkų medinių sienų 
prie upės vinguriavo siauros gatveli- 
kės, priešais namus vėrėsi platūs kie
mai, iš kiekvienos sodybos į valči bū
deles ir į tiltus vedė gerai grįsti keliai.

Storrada įsakė irklininkams pamažu 
iškelti irklus. Ji pati atsistojo visu ūgiūt 
laivo atpakalyje ir akis. įsmeigė į 
krantą.

— Aš ligi šiol dar nieko panašaus 
nekados nesu mačiusi, — tarė ji.

Dabar ji suprato, kad smarkus ūži
mas, kurį ji buvo išgirdusi, tegalėjo 
kilti tiktai nuo darbo, dirbamo Kun- 
gahalloje pavasario metu, iš kur lai
vai pradeda savo ilgas keliones. Ji 
girdėto, kaip kalviai kala kietais smū
giais geležį, kaip paruošiami plaukti, 
laivai, o jauni vaikinai valo nuo žie
vės stiebus ir skapfuoia plačius irklus.

Kai kuriose žaliuojančiose sodybose 
ji matė, kaip sėdi tarnaitę ir traukia
mos jūreiviu virvės, kaip senukai su 
megztuvėmis rankose mezga tinklus 
ir lopo pilkus burių skarmalus.

Ji matė laivininkus tepant degutu 
naujas laives. Į tvirtus ąžuolinius šo
nus kalė vinis. Iš laivių trobelių kilo 
laivai ir buvo sutvirtinami. Senus lai
vus puošė naujai išdažytais drakonų 
pavidalais. Krovė ir iškrovė prekes, 
žmonės skubiai viens kitam sakė su
diev, sunkiai prikrautos dėžės keliavo 
į laivus.

Laivai, kurie jau buvo gatavi, nuo 
kranto leidosi į jūrą; Storrada matė, 
kad tie, kurie plaukė upė aukštyn, 
drauge su savim vežėsi sunkius drus
kos ir silkių krovinius, o tie, kurie lei

dosi į vakarus, sukdami į atvirą jūrą, 
buvo prikrauti iki pat stiebų brangaus 
ąžuolo medienos, odų ir kailių.

Karalienė, visa tai matydama, ėmė 
iš džiaugsmo juoktis. Paskum tarė, 
kad ji mielai sutinka būti karaliaus 
Olafo žmona, jei tik galės tokį miestą 
valdytį.

Storrada nuplaukė iki karaliaus Pi
lies tilto. Ten jos jau laukė karalius 

Olafas, išėjęs jos pasitikti, ir ii jam 
pasirodė pati gražiausioji moteris, ko
kią karalius kada nors buvo matęs.

Jie drauge užlipo į karaliaus rū
mus, abu nepaprastai gražiai sutar
dami ir vienas kitu džiaugdamiesi. O 
kai jie Sėdo prie sialo valgyti, Stor
rada visą laiką juokėsi ir su karalium 
krėtė įvairius pokštus; nors tuo tarpu 
vyskupas skaitė stalo maldų, bet 
karalius visa laika vis juokėsi ir kal
bėjo, nes buvo įsitikinęs, kad tai 
Slorradai patinka. Kai pavalgę visi 
sudėto maldai rankas, klausydamiesi 
vyskupo žodžių, Storrada pradėjo ka
raliui pasakoti apie savo turtus. Ir n 
tol kalbėjo, kol truko stalo malda. Ir 
karalius visą laiką klausėsi Storra
dos, bet ne vyskupo.

Karalius pasodino Storradą į pa
tį išillmingąjį sostą, o pats išsitiesė 
prie jos kojų, ir Storrada jam papasa
kojo, kaip ji du mažesnius karaliukus, 
išdrįsusius jai pasipiršti, įsakė užda
ryti į kalėjimą ir paskum sudeginti. Ir 
karalius tuo džiaugėsi, reikšdamas 
mintį, kad taip reikia padaryti- visiems 
tokiems karaliukams, kurie išdrįsta 
pirštis tokiai moteriai, kaip Storrada.

Kai pasigirdo mišparų varpai, ka
ralius atsistojo, norėdamas, kaip pa
prastai, eiti į Marijos bažnyčią pasi
melsti. Bet čia mostelėjo Stor
rada savo skaldui, ir tas ėmė dai
nuoti dainą apie Brūnchildę, kuri įsakė 
nužudyti Sigurdą Fafnisbanę. Ir kara
lius nėjo į bažnyčią, bet paliko besėdįs 
ir bežiūrįs į tvirtas Storrados akis, už
gožtas tankių juodų antakių. Ir jis su
prato, kad Storrada yfa minimoii 
Brūnchildė, kuri jį nužudytų, jei jis pa
sirodytų jai neištikimas. Ir jis taip pat 
pagalvojo, kad tai yra toji moteris, ku
ri įsakytų drauge su juo save sude
ginti ant laužo. Tuo metu, kąi Kun- 
gahallos Marijos bažnyčioje kunigai 
laikė pamaldas ir skaitė maldas, ka
ralius Olafas sėdėjo ir galvojo, kad 
jis ir kažin kur nujotų, laikydamas 
Storradą priešais save ant arklio.

Naktį keltininkas, kėlęs žmonės per 
Gdiaalfą, turėjo daugiau darbo, nei 
kada nors kitados. Ne karią jį sauk
davo į antrąją pusę, bet jis, atvykęs į 
šaukiamąlą vietą, nieko ten neras
davo. Vis dėlto jis aplinkui save gir
dėjo aidint žingsnius, ir keltas pasi
darė toks sunkus, jog vos nenuskendo. 
Jis turėjo taip kilnotis iš vieno kran-
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to i kitą visą naktį ir pats gerai ne- 
sižinodamas, ką tai turi reikšti. Tačiau 
rytą upės krante smėlis buvo pilnas 
mažų pėdsakų, kurauose keltininkas 
rado mažučius nuvytusius lapukus, į 
kuriuos geriau įsižiūrėjęs, pastebėio, 
kad tai esama tikro aukso. Tada įam 
pasidarė aišku, kad visi tie stabukai 
ir miškiniai, krikščionybės išvyti iš 
Norvegijos, dabar vėl grįžo atgal.

O milžinas, gyvenąs Fonlino halne 
j rytus nuo Kungahiillos, pradėlo di
džiulėmis akmens atplaišomis svai
dyti j Marijos bažnyčios bokštą, kol 
tiktai truko naktis. Jei milžinas ne
būtų buvęs toks tvirtas, kadi visi io 
sviesti akmens būtų neperlėkę per 
upę ir nukritę toli Flisingene, būtų bu 
vę padaryta daug žalos.

Karalius Olafas buvo pratęs eiti 
kiekvieną rytą klausyti mišių, tačiau 
tą dieną, kai Kungahalloje viešėjo 
Storrada, jam kažkaip pasirodė, kad 
tam jis neturi laiko. Vos tik pakilęs 
iš savo guolio, jis panoro tuoj pat 
vykti į uostą, kur ji buvo įsitaisiuosi 
gyventi laive, norėdamas pasiteirauti, 
ar ji sutiktų vakare su juo atšvęsti sa
vo sužadėtuves.

y skupas įsakė visą rylą skambinti 
Mari.os bažnyčioje varpais, o kai ka
ralius, išėjęs iš rūmų, žengė per pre
kyvietę, plačiai atsivėrė bažnyčios du
rys, ir lį priešais- pasitiko malonūs 
giesmių aidai. Tačiau karalius ėjo to
liau, tarytum nieko negirdėdamas. 
Taoa vyskupas įsakė nustoti skam
binus varpais, giesmės nutilo, ir švie
sos buvo užgesintos. .

sa tai įvyko taip staigiai, jog ka
ratus akimirkai sustojo vietoje ir ne
jučiomis atsigrįžo į bažnyčią. Jam pa
sirodė, kad bažnyčia nebėra jau tokia 
patraukli ir miela, kaip kad atrody
davo seniau. Ji buvo žemesnė už vi
sus kitus namus mieste, iš durpių nu
drėbtas stogas sunkiai slėgė be langų 
sienas, variai buvo žemi ir tamsūs, su 
mažu iu apsauginiu stogeliu, padarytu 
iš eglių luobų.

ai i karaliui bestovint, pro tamsias 
ba nyčios duris pasirodė jauna švelni 
moteris. Ji buvo apsivilkusi raudonu 
švarku ir apsisiautusi mėlynu apsi
ausiu, o rankoje nešėsi baltaplaukį 
garbanotą kūdikį. Nors jos apdaras 
buvo skurdus, tačiau karaliui buvo 
aišku, kad j atrodė kaip pati kilmin- 
giausioji moteris, kurią jis kada nors 
buvo sutikęs. Ji buvo aukšta ir gra
žaus sudėjimo, o iš jos veido švietė 
ive’numas.

-""•liūs su drebančia širdimi ma
tė, kaip.ta jauna moteris spaudė prie 
savęs kūdikį, glėbdama jį su tokia 
meile, tarytum psaauly neturėtų nie
ko meilesnio ir brangesnio.

o’eris, priė’.’si rrie varių, pasuko 
savo švelnų veidą ir pažvelgė į ūkanų 
klostomą skursnią bažnyčią tokiomis 
didelėmis ilgesio kupinomis akimis; 
O kai ji vėl atsisuko į prekyvietę, 
akyse spindėjo ašaros.

Besirengiama žengti per slenkstį, 
Vedantį į prekyvietę, betgi nebeteko 
drąsos. Ji atsišliejo į durų ramsčius 
ir pažvelgė į kūdikį su tokia baime, 
tarytum norėdama tarti: „Kur, kur 
plačiajame pasaulyje mes gausime 
priglausti savo galvas?“ Karalius dar 
vis tebestovėjo vieloje nejudėdamas, 
negaišdamas nuo vargšės atitraukti 
savo aklių. Daugiausia jį jaudino tai, 
kad kūr'iks, nerūpestingai ilsėdamasis 
jos rankose, į ją tiesę gėlę, stengda
masis ją priversti nusišypsoti. Paskum 
jis išvydo, ka p iš jos veido bruožų 
ėmė dingti rūpesčiai, ir ii sūneliui 
Šypterėjo.

„Kas gali būti toji moteris", galvojo 
karalius, „man rodos, kad aš jau esu 
ją kažkur matęs. Be abejo, tai turi bū
ti kilminga moteris, patekusi į vargą".

Kad ir kaip skubėjo karalius nuvykti 
pas Storradą, niekaip negalėjo ati
traukti nuo moters savo akių, Jis vis 
galvojo ir galvojo, niekaip negalėda
mas atsiminti, kur būtų matęs tokias 
švelnias akis ir tokį mielą veidą.

Moteris vis tebestovėio bažnyčios 
tarpvarlyje, tarytum negalėdama iš 
lų ištrūkti. Tada karalius priėjo tiesiai 
prie jos ir paklausė:

— Ko tu tokia nuliūdusi?
— Mane išgujo iš mano namų, — at

sakė moteris, rodydama mažutę tam
sią bažnyčią.

karalius pagalvojo, kad ji greičiau
siai bu-dy prisiglaudusi bažnyčioje, 

matyti, niekur kitur neturėdama 
nuosavo būsto. Ir jis klausė toliau:

— O kas tave išvijo?
Ji pažvelgė į karalių neapsakomai 

liūdnu žvilgsniu.
— Ar tai tu nežinai? — paklausė ji.
Čia karalius nuo jos nusisuko. Jis 

neturi laiko, norėjo atrėžti, čia sto
viniuoti ir visokias mįsles spėti. Ro
dėsi, tarytum moteris norėjo pasakyti, 
kad jis ją buvo išvijęs. Ir jis niekaip 
negalėjo suprasti, ką ji tokiais savo 
žodžiais nori pasakyti.

Karalius skubiai nužingsniavo toliau. 
Jis priėjo prie karaliaus tilto, kur bu
vo įmetęs inkarą’ Storrados laivas. 
Žemai uoste jis sutiko karalienės 
tarnus, kurių drabužiai buvo išsiuvi
nėti aukso siūlėmis, o ant galvų jie tu
rėjo sidabro šalmus.

Storrada stovėjo išsitiesusi visu ūgiu 
laive, žvelgdama į Kungahėillą ir 
džiaugdamasi savo galybe bei turtu. 
Ji taip žvelgė į miestų, kaip kad žvel
gia į jį tikra karalienė.

Karalius, vos išvydęs Storradą, be
regint prisiminė maloniąlą moterį, ku

ri buvo vargana įšėlusi iš bažnyčios. 
Kas čia yra, galvojo lis, man rodos, 
kad ji yra gražesnė net už Storradą.

Kai storr..da jum nusišypsojo, ka
raliui nejučiomis dingtelėjo galvon 
mintis, kaip antrosios moters akyse 
suspindo ašaros.

Karaliui Olafai taip įstrigo į atmintį 
nepažįstamosios veidas, jog jis buvo 
priverstas lygintis su juo bruožą po 
bruožo Storrddos veidą, o kai jis tą 
derbą baigė, tai dingo ir visas Stor
rados gražumas.

Jis įsitikino, kad Storrados akys bu
vo žiaurios, o jos bura kupina aistros.

Kiekviename jos veido bruože jis jautė 
pulsuojant nuodėmę.

Nors jis tebematė, kad ji yra graži, 
tačiau į ją bežiūrėdamas nebe aute jo
kio susi žavėjimo. Galiausiai pradėto 
ja šlykštėtis, tarytum tai būtų puikų 
pavidalą turinti nuodinga gyvatė.

Kai karalienė išvydo karalių atei
nant prie jos, per jos.lūpas nuskriejo 
išdidus pergalės šypsnis.

— Karaliau Olafe, aš nesitikėjau, 
kad tu taip anksti ateisi, — tarė ji. — 
Aš maniau, kad tu užsuksi paklausyti 
mišių.

Tada karaliui mušė į galvą mintis 
paerzinti Storradą ir daryti viską ne 
taip, kaip kad ji nori.

— Mišios dar neprasidėjo, — atsakė 
jis. — Aš atėjau tave paprašyti, kad 
palydėtum mane į mano Dievo namus.

Karalius, tai sakydamas, puikiai 
matė, kaip Storrados akyse žybtelėjo 
tam tikri verią šviesuliukai, tačiau ji 
vis dar tebesišypsojo..

— Verčiau eik šen čia, į laivą, — 
kalbėjo ji. — Aš-tau parodysiu dova
nas, kurias tau atvežiau.

Ji paėmė auksinį kardą norėdama 
karalių prisivilioti, bei tas vis dar ta
rėsi šalia jos feberegįs antrąją mo
terį. Ir jam kažkodėl pasivaideno, kad 
Storrada tarp visų tų turtų stovi lyg 
koks šlykštus drakonas.

— Bet aš Pirma norėčiau sužinoti, —■ 
bylojo karalius, — ar tu su manimi 
eisi į bažnyčią.

— O ką aš toje tavo bažnyčioje 
veiksiu? — paklausė ji, pasityčioja- 
mai šaipydamasi.

Čia ji pastebėjo, kad karaliaus nuo
takiai susiraukė, ir Storrada suprato, 
kad karalius-nebėra tas pats karalius, 
koks kad buvo dieną prieš tai. Ji tuč
tuojau pakeitė savo elgseną, pasida
rydama švelni ir taiki.

— Eik į savo bažnyčią pats viena* 
ir ten melskis, kiek tiktai nori, — at
sakė ji, — nors aš ir neisiu kartu su 
tavimi. Tačiau dėl to dar nėra reikalo 
mums pyktis.

Karalienė nusileido nuo laivo žemyn 
ir priėjo prie karaliaus. Rankoje laikė 
kardą ir puikų kailiais muštą apsiaustą, 
kurį norėjo įteikti karaliui kaip dova
ną atminimui.

Tačiau tuo pačiu akies mirksniu ka
ralius nejučiomis žvilgterėjo į uostą ir 
toli tok išvydo antrąją moterį, einan
čią artyn. Ji ėjo nuleidusi galvą, pa
vargusiais žingsniais, dar vis tebelai
kydama ant rankos kūdikį.

— Kas yra, karaliau Olafe, ko tu 
taip dairaisi? — paklausė Storrada.

Tada antroji moteris atsigrįžo ir 
pažvelgė į karalių, o kai ji taip į jį 
žiūrėjo, karalius tarėsi matąs, kaip 
viršum jos ir kūdikėlio galvų suspindo 

“dvi auksinės aureolės, gražesnės už 
visokius karalių ir karalienių papuoša
lus. Bet ii beregint vėl nusisuko ir nu
žingsniavo į miestą, ir karalius dau
giau jos nebematė.

— Kas yra, karaliau Olafe, ko tu vis 
taip dairaisi? — vėl pakartojo savo 
klausimą Storrada.

Karalius Olafas, atsisukęs į kara
lienę, pastebėjo, kad ji yra sena ir 
biauri, pilna visokių pasaulio klastų ir 
nuodėmių, ir, visa tai suprasdamas, 
išsigando, kad gali patekti į jos tinklą.

Jis buvo nusiėmęs pirštinę, norėda
mas jai paduoti ranką. Bet dabar jis 
vėl lą paėmė ir sviedė karalienei į 
veide.

— O ką aš veiksiu su tavimi, fu sena 
pagonių ragana? — tarė jis.

Storrada žengė tris žingsnius atgal. 
Tačiau beregint vėl susisgribo if 
atrėžė: — Sis smūgis virs tau prakei
kimu, Olafai Tryggvasone.

Ir ji visa išblyško, kaip pragaras, 
kai teko nuo jo nusisukti ir įlipti į 
laivą.

Kitą naktį karalius Olafas sapnavo 
keistą sapną.

Ką jis priešais save matė, buvo tai 
ne žemė, bet jūros dugnas. Žalsvai 
gelsva žemė, viršum kurios daug me
trų aukščiau plūduriavo vandens. Jiš 
matė, kaip žuvys plaukta ieškoti sau 
grobio, matė vandens veidrodžiu vir
šuje, lyg tamsius debesis, pro šalį 
slystant laivus, o ir pati saulė atrodė 
tokia blausi, kaip išblyškęs mėnulis.

Čia į jūros dugną atėjo moteris, ku
rią jis buvo matęs bažnyčios duryse. 
Ji ėjo taip pat kiek sulinkusi ir dėvėjo 
tais plačiais apnešiotais drabužiais, 
kaip paskutinį kartą, kada ją buvo su
tikęs, o jos veidas visą laiką tebebuvo 
dar pilnas rūpesčių.

Tačiau kai ji ėjo jūros dugnu, van
denys skyrėsi į šalis, duodami jai ke
lią. Jis matė, kaip vanduo, tarytum 
neapsakomos pagarbos akinamas, ki
lo į viršų skliautais ir didingais stul
pais, tarytum ji būtų ėjusi per puošni
ausią šventyklą.
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Netikėtai karalius išvydo, kad van
dens, kilę skliautais viršum nepažįsta
mosios moters, pradėjo keisti spal
vą. Stulpai ir skliautai išsyk darėsi 
šviesiai raudoni, o veikiai nusidažė dar 
tamsesniu atspalviu. Dabar visa jūra 
aplinkui atrodė raudona, tarytum ba
tų virtusi krauju.

Ant jūros dugno, kuriuo žengė mo
teris, karalius matė gulint išmėtytus 
sulaužytus kardus ir strėles, iššokusius 
lankus ir ietis. Iš pradžių jų buvo ne 
tiek daug, bet juo toliau ji į raudoną 
vandenį žengė, juo didėjo jų krūvos;

Karalius drebėdamas pastebėto, 
kaip moteris pasitraukė nuo tiesaus 
kelio, nenorėdama užlipti ant negyvo 
vyro, gulėjusio ant žalio iš jūros žo
lių sudaryto guolio. Vyras turėjo ant 
savęs šarvus, rankdje laikė kardą, o 
galvoje plytėjo gili žaizda.

Karaliui pasirodė, kad moteris už
merkė akis, nenorėdama nieko ma
tyti. Ji aiškiai stengėsi pasiekti skir
tąjį tikslą, bet visą laiką lūkuriavo ir 
baiminosi. Tačiau jis sapnuodamas 
negalėjo nuo to vaizdo atitraukti savo 
akių.
Jis matė visą jūros dugną nusėtą 
griuvėsiais ir skeveldromis. Matė sun
kius laivų inkarus, storos virvės ran
gėsi lyg gyvatės, laivai styrėjo su šer- 
petėtais priešakiais, auksinės drako
nų galvos, puošusios laivus, žvelgė { 
jį savo raudonomis grūmojančiomis 
akimis.

„Įdomu, kokia čia buvo jūrose ko
va ir kaip visa tai buvo atiduota pra
eičiai praryti“, galvojo sapnuodamas.

Visur jis matė tik negyvus žmones, 
jie gulėjo persikorę per laivų kraštus 
arba sukritę vešliose jūrų žolėse. Ta
čiau nebuvo per daug kada į juos 
spoksoti, nes jis norėjo matyti, ką da
lo moteris, kuri vis žygiavo tolyn.

Galiausiai karalius išvydo, kaip ji 
sustojo prieš kažkokį negyvą'vyrą. Jis 
buvo apsivilkęs raudonu švarku, ant 
galvos buvo užsidėjęs spindintį šalmą, 
ant rankos buvo užsitraukęs skydą, o 
kitoje laikė nuogą kardą.

Moteris pasilenkė prie jo ir ėmė 
šnabždėti, lyg norėdama miegantį pa
žadinti: — Karaliau Olafe, — šnabž
dėjo ji, — Karaliau Olafe!

Čia sapnuojantis išvydo, kad tas ju
tos dugne gulįs vyras yra jis pats. Jis 
taip aiškiai regėjo, kad buvo miręs.

— Karaliau Olafe, — dar kartą suš
nabždėjo moteris, — aš esu toji pati, 
kurią tu matei prieš Kungahallos baž
nyčią. Ar tai fu manęs nebepažįsti?

Negyvėlis dar vis tebegulėjo nejudė
damas; tada moteris atsiklaupė šalia 
jo ant kelių ir sušnabždėjo jam į ausį:

— Dabar Storrada išsiuntė prieš ta
ve savo laivyną ir tau atkeršijo. Ar tu 
nesigaili, karaliau Olafe?

Ji dar kartą paklausė: — Dabar tu 
pažįsti visą mirties kartumą, kadangi 
tu mane pasirinkai, bet ne Storradą. 
Ar gailiesi? Sakyk, ar gailiesi?

Galų gale negyvėlis atplėšė savo 
akis, o moteris padėlo jam atsistoti. 
Jis atsirėmė į jos petį, o ji pamažu su 
juo nuėjo tolyn.

Ir vėl karalius Olafas matė juos žy
giuojant ir žygiuojant, per dienas ir 
naktis, per jūras ir žemynus. Galiau
siai tarėsi išvydęs, kat jie iškilo aukš
čiau debesų ir nužygiavo toliau net 
flž žvaigždynus.

Jie atkeliavo į šviesų žydintį sodą, 
kur žemė švietė kaip aiškiausias ži
bintas, o gėlės spindėjo lyg rasos la
šeliai.

Karalius matė, kad moteris, vos įėlu- 
Si į tą spindintį sodą, iškėlė aukštai 
galvą, o jos eisena pasidarė leng
vesnė.

Kai jiedu taip dar kelio galą nužy
giavo, jos drabužiai pradėjo spindu-
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Su kaimene į kalnus
Tuo tarpu Lucijai sukako aštuoneri 

metai amžiaus. Jos motinai atrodė da
bar jau laikas vaikui paskirti darbą. 
Jinai nustatė, kad nuo šio laiko jos 
dukrelė rūpinsis kaimene. Lucija 
pranešė naujieną savo mažiesiems 
draugams:

— Dabar mes negalėsime daugiau 
kartu žaisti...

Tačiau vaikai negalėjo apsiprasti, 
kaip jie galėtų būti atskirti nuo žai
dimų draugės, ir prašė savo motiną 
leisti jiems eiti ganyti avių su Luci
ja. Iš pradžių motina apie tai nenorė
jo nė klausyti, tačiau vaikai taip 
primygtinai prašė, jog ponia Olimpi
ja galutinai nusileido ir jiems pati
kėjo iš kaimenės keletą avių, kurias 
jie galėjo ginti į ganyklą. Nuo tos 
dienos trys piemenėliai kopė su kai
mene į kalną tokie patenkinti, lyg 
kad eitų į šventę. Niekada tačiau jie 
neapleido namų, prieš tai nesukalbė
ję Tėve Mūsų ir maldelės į Angelą 
Sargą, kaip juos motina buvo išmo
kiusi.

Kokį . puikų pasauliui gyvenimą 
vedė jie laisvoje gamtoje! Nauja ap
linka paakstino juos imtis ir naujų 
žaidimų. Jacintai sudarė didelį 
džiaugsmą šlaituose klausyti savo 
balso atgarsio. Dėl to noriai kopdavo 
jinai ant uolos ir garsiai šaukdavo 
vardus, kurie jai tiktai pakliūdavo. 
Geriausiai skambėdavo Marijos var
das. Dažnai Jacintą šaukdavo į kalnus 
visą „Sveika Marija" žodis į žodį, 
kad tai atgarsiu ataidėtų.

Pranciškus labiausiai mėgo paukš
čius — kilnia širdžia dalydavos su 
jais savo pavakariais. Ir kai po val
gio jie nuskrisdavo ir medžių šakose 
giedodavo, čežėdavo, tuomet jis im
davo dainuoti ir švilpauti su jais 
belenktyniaudamas. Niekad jis nepa-

liuoti. Jis matė, kaip juose pražydo 
aukso apvadai ir suspindo spalvos.

Karalius taip pat regėjo, kaip vir
šum jos galvos įsižiebė aureolė, o jos 
veidą nušvietė nežemiška šviesa,

O krifusis kovos lauke, kuris'dabar 
ėjo atsirėmęs į jos pačius, pakėlė 
galvą ir paklausė: — Kas tu esi?

— Ar tai fu nežinai, karaliau Olafe?
— atsakė ji, o visa jos būtybė sužiro 
nežemišku didingumu ir puikumu.

Tačiau karalius jau ir per sapną ne
paprastai džiaugėsi, kad pasirinko 
tarnauti maloningajai Dangaus Ka
ralienei. Tai buvo toks džiaugsmas, 
kurio jis niekados prieš tai nebuvo 
patyręs, ir tas džiaugsmas buvo toks 
didelis, jog miegantį pažadino.

Pabudęs karalius jautė, kaip jo vei
dą vilgo ašaros, ir jo rankos pačios 
savaime iškilo į viršų maldai. 

kentė, kad kas lizdą paliestų. Kai jis 
kartą pamatė vieną vaiką, kuris 
buvo sugavęs dagilį, nupirko paukš
telį už du grašius — tai buvo visas 
jo turtas! — ir jį paleido. „Saugokis!"
— sušuko jam iš paskos — „nesileisk 
dar kartą pagaunamas!"

Gera jo širdis pasirodydavo ir kito
mis progomis. Dažnai ganykloje jie 
sutikdavo seną moterį, kuriai buvo 
pavesta ganyti mažą kaimenę. Dažnai 
atsitikdavo, kad gyvuliai išsiblašky
davo; tuomet vargšei senei su sustin
gusiomis kojomis daug vargo sudary
davo jas vėl suvarinėti. Jeigu vaikai 
kaip tik būdavo arti, Pranciškus tuoj 
nubėgdavo jai padėti; ir kai avys vėl 
būdavo krūvoj, jis, nelaukdamas jo
kios padėkos, nueidavo vėl šalin. 
Geroji senė jį vadino savo mažuoju 
Angelu Sargu.

Jacintą labai mylėjo mažus baltus 
ėriukus; dažnai spausdavo gyvulėlius 
prie širdies ir vakare nešdavo juos 
rankomis namo, kad jie nepavargtų.

Vaikams vieną dieną beeinant 
namo, užbėgo Jacintą pirma draugų
— žengdama su ėriuku ant rankos 
viduryje kaimenės.

— Jacintą, ką gi tu ten darai tarp 
avių?

— Aš darau, kaip Jėzus darė pa
veikslėlyje, kurį aš gavau: jis eina 
tarp avių ir vieną nešasi ant rankos.

Vaikai turėdavo kiekvieną dieną po 
pavakarių kalbėti rožančių ir punk
tualiai vykdydavo tokį paliepimą. 
Tačiau kartais po to nebūdavo kada 
žaisti... Kas čia reikėjo daryti? Ne
kalbėti rožančiaus? Tai būtų neleidusi 
sąžinė. Ką tad jie turėjo daryti? Jie 
svarstė ir svarstė. Ir pagaliau surado 
„genialų išradimą", kuris juos įgalino 
nei maldos neapleisti, nei žaidimų 
neatsižadėti. Jie paėmė rožančių ir 
gražiai persižegnojo; prie pirmo karo
liuko vienas iš jų pasakė tik porą 
žodžių: Sveika Marija; kiti prie sekan
čio karoliuko taip pat tik: Sveika 
Marija; prie didžiojo karoliuko pa
sakė visi trys Tėve Mūsų, ir taip ėjo 
iki galo. Dar gražiai persižegnojo, ir 
rožančius buvo baigtas; vos vieną 
minutę viskas truko. Dabar su ramia 
sąžine galima buvo toliau žaisti...

Angelo vizitas
Taip augo trys piemenėliai kalnų 

vienumoje, nekalti jr geri kaip avinė
liai ar paukšteliai, arba geriau: kaip 
maži angelai, kuriems trūko tik 
sparnų. Ir manęs visai nestebintų 
jeigu būtų nusileidę angelai paruošti 
didelei misijai, kuriai jie buvo Ap
vaizdos .išrinkti.

Atrodo iš tikrųjų, kad jiems pasi
rodė angelas, ir tai daugiau negu 
vieną kartą.

Lucija, tur būt, jau 1915 metais 
priėmė pirmą, nors ir netvirtą bei 
neaiškų, ženklą. Jai kaip tik suėjo 
aštuoneri metai, ir ji turėjo prižiūzėti 
šeimos mažą kaimenę. Vieną dieną 
trys susidraugavę piemenėliai buvojo 
ant vienos Aljustrelio kalvos, ant 
Kurios stovi vėjinis malūnas. Kai po 
pietų, pradėję kalbėti rožančių, ne
tikėtai išvydo virš slėnio giraitės, 
kuri prieš juos tęsėsi, lyg ir skrie
jantį pavidalą, panašų į statulą iš 
sniego, kuri vidurdienio saulės spin-: 
dūliuose atrodė tiesiog permatoma.

— Kas tai būtų? .— klausė vaikai 
nusigandę. Jie automatiškai tęsė 
maldą toliau, tačiau jų akys buvo 
nukreiptos į statulą, sekdamos kiek
vieną jos judesį. Kai malda buvo 
baigta, statula vėl išnyko.

Po kelių savaičių pertraukos pasi
rodymas pasikartojo dar du kartus 
panašiomis aplinkybėmis. Apie įvykį 
Lucija tylėjo, bet jos draugės 
neišturėjo; tokiu būdu jos motina 
apie tai išgirdo iš daugelio vietų ir 
vieną dieną truputį piktokai paklausė 
mergaitę:

— Sakyk galop, Lucija, žmonės 
sako, kad jūs — aš nežinau, kas tai 
yra,' — kažką matėte? Kas tai yra? ■

— Aš nežinau, mama, — ir ji 
atpasakojo pasirodymą taip, kaip 
galėjo; ji norėjo paaiškinti, kad dėl 
tolumo negalima buvo gerai atskirti 
veido bruožų, ir todėl pasakė:

— Atrodė panašus į vyrą, įvyniotą 
į apklotą.

Motina paniekinamai pakratė, gal
vą, tartum norėdama pasakyti: vaikų 
pramanai!

Praslinko mėnesiai. Jau daugumas 
nuostabų įvykį pamiršo, tik keletui 
sudarė malonumą erzinti Luciją vyru 
su paklode. Tuomet atsitiko, kad 
įvykis pasikartojo; šį kartą tači.au 
įspūdingiau ir konkrečiau.

Tai buvo 1916 metais pavasariui 
baigiantis. Pranciškus ir Jacintą tada 
gavo iš savo motinos leidimą kaimenę 
ginti ganyklon — taip jie galėjo vėl 
būti visą dieną kartu su saVo my
limiausia drauge Lucija.

Vieną dieną pradėjo lyti, ir vaikai 
ieškojo priedangos prie vienos uolos, 
paslėptos tarp medžių; urvo apga ėjo 
į rytus. Suvalgę pavakarius ir atkal
bėję rožančių, pradėjo vėl žaisti. ^Stai
ga smarkus vėjo pūstelėjimas pri
vertė juos sužiurti...

Paskum jie pamatė viršum alyvų 
daržo, kuris kalno papėdėje traukėsi, 
kažką balto apibrėžto, kuris į juos 
skubėjo. Tai buvo tas pat pavidalas 
ar statula iš sniego, kurią Lucija jau 
buvo mačiusi; ir šį kartą ji pasirodė 
saulės spinduliuose, permatoma, kaip • 
kristalas. Kai pasirodymas atėjo ar
čiau, galėjo jie ir veido bruožus
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atskirti; tai buvo 14-os metų neže
miško grožio jaunuolis.

Pasiekęs vaikus, juos nuramino: •
— Nebijokite! Aš esu taikos ange

las. Melskitės su manimi, — ir jis 
atsiklaupė, nulenkė galvų iki žemės 
ir kalbėjo tris kartus:

„Mano Dieve, aš tikiu, aš garbinu, 
aš turiu vilties, aš myliu Tave. Aš 
atsiprašau Tave už tuos, kurie netiki. 
Tavęs negarbina, neturi vilties ir Ta
vęs nemyli.“

Jis pakilo ir tarė vaikams:
— Taip melskitės. Švenčiausios 

širdys Jėzaus ir Marijos bus jūsų 
maldų Sujaudintos. -

Ir jis pranyko. Bet jo žodžiai' taip 
giliai įsmigo į mūsų atmintį, jog mes 
jų negalėjome daugiau pamiršti, nuo 
to laiko mes puldavome dažnai ant 
žemės ilgam laikui ir melsdavomės 
tais žodžiais tol, kol iš nuovargio 
nugriūdavom." (Lucija),

Kitą kartą — tai buvo liepos ar 
rugpiūčio mėnesį po pietų — vaikai 
žaidė Lucijos tėvų darže prie šulinio. 
Staiga šalia jų atsistojo tas pat jau
nuolis ar angelas ir tarė:

— Ką jūs darote! ... Melskitės, 
melskitės daug! Švenčiausios Jėzaus 
ir Marijos širdys nori jūs panaudoti 
savo gailestingumo planams... At
našaukite nuolatos Viešpačiui maldas 
ir aukas, kaip atpildą už daugelį nuo
dėmių, kuriomis Jisai įžeidžiamas, ir 
melskitės, kad atsiverstų nusidėjėliai. 
Tokiu būdu jūs išprašysite savo tė
vynei taiką. Aš esu Portugalijos An
gelas Sargas ... Svarbiausia — priim
kite kančias, kurias jums Viešpats 

’ siųs, su atsidavimu ir jas kantriai iš- 
kęskite.

— Šitie žodžiai, — taip pasakojo 
Lucija, — įsmigo į mūsų dvasią ir vei
kė kaip šviesa, kurioje mes pažinome, 
kaip didžiai Dievas mus myli ir kaip 
labai jis nori būti mylimas; be to, 
pažinome mes patys aukos vertę ir 
kad. Viešpats dėl aukų atverčia nusi
dėjėlius. Tuo būdu mes pradėjome 
Viešpačiui viską aukoti, kuo mes sa
ve apsimarindavom. Tačiau tuomet 
mes neieškojom jokio kito apsimari
nimo, kai valandomis, puolus ant že
mės, kartoti Angelo maldą. Buvo 
praėję du ar trys mėnesiai. Vėl ginė 
vaikai savo bandą į pakriaušę to kal
no ir' po pavakarių pasitraukė į uolą 
kalbėti rožančiaus ir Angelo maldos. 
Jie jau buvo pakartoję tat keletą kar
tų, kai staiga pamatė esą apsupti ne
paprasto žibėjimo. Jie pakilo ir pa
matė angelą, kuris rankoje nešė kie- 
liką, viršum kurio buvo Ostija, iš ku
rios kraujo lašai tekėjo į kieliką... 
Kielikas ir Ostija liko kabėti ore, tuo 
tarpu angelas atsiklaupė šalia vaikų 
Ir juos pakvietė tris kartus sukalbėti:

— Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sū
nau ir Šventoji Dvasia,' aš garbinu 
Tave iš sielos gilumos ir aukoju Tau 
brangiausiąjį Kūną, Kraują, Sielą ir 
Dievybę mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus, kuris yra visuose pasaulio tu- 
bemakuluose, kaip atsiteisimus už 
nusikaltimus, kuriais Jis įžeidžiamas; 
per begalinius nuopelnus Švenčiausios 
širdies ir Nesuteptosios Marijos Šir
dies užtarimą prašau aš atversti 
vargšus nusidėjėlius.

Po to jis pakilo, paėmė Ostiją ir 
flavė Luciįai, kieliką padalijo tarp da
bintos ir Pranciškaus ir tarė:

■ — Imkite Kūną ir Kraują Jėzaus 
Kristaus, kurie nedėkingų žmonių 
baisiai įžeidinėjami! — ir jis puolė 
vėl ant žemės, tris kartus kalbėda- 

' * mas: „Švenčiausioji Trejybe, Tėve, 
Sūnau ir Šventoji Dvasia". Paskui 
jis dingo. ; , —>

Vaikai paliko besimeldžią ir vis 
kartojo žodžius, kuriuos išmokė juos 
angelas, kol, pagaliau, Pranciškus 
pastebėjo, kad jau vakaras atėjo ir 
laikas keliauti namo.

Atgamtybė, spindėjusi iš angelo, 
vaikus taip nugalėjo, jog tie atrodė 
formaliai sunaikinti.

Ir po to dar ilgai jų pojūčiai buvo 
lyg suparaližuoti.

— Aš nežinau; kas man yra .— 
kalbėjo Jacintą. — Aš negaliu nei 
kalbėti, nei dainuoti, nei žaisti:, aš 
neturiu ąiekam jėgų.

— Aš taip pat ne, — tvirtino Pran
ciškus. — Bet ką darysi? Angelas yra 
gražesnnis ir už visa tai.

Ištisas dienas vaikai paliko tokios 
būsenos apimti, tik pamažu atgauda
mi savo natūralias jėgas. Vėliau jie 
galėjo konstatuoti, kad Dievo Moti
nos pasirodymai turėjo visai kitokį 
veikimą: tą pačią ramybę ir tą patį 
laimės jausmą Dievuje paskendusios 
sielos, tačiau drauge su tuo ir susi
jusį kūno vikrumą bei entuziazmą, ku
rio verčia kalbėti.

Kokia gi šių pirmų nepaprastų iš
gyvenimų prasmė? Tai buvo, matyti, 
paruošimas vėlesniems įvykiams; pa
ruošimas ir pamokymas. Ar neleidžia 
jie mums mesti žvilgsnį į ateities apy
tamsį, į naujai gimstančią pagonybę; 
j ordas „kovojančių bedievių“, kurie 
netiki, negarbina, neturi vilties ir ne
myli, kaip jie prieš dangų puola ir 
šėtoniško pykčio pagauti išniekina 
kiekvieną dieviškosios meilės sakra- 
'inentą?

Trys Dievo Motinos ištikimieji 
po pasirodymų

- Taip atėjo malonės pilnos dienos, 
per kurias Cova da Irija turėjo virsti 
neišsemiamu dangaus malonių šalti
niu. Pirmieji, ant kurių išsiliejo ši ma
lonės palaima, buvo mūsų trys pie
menėliai.

Tai buvo dieną po pirmojo pasiro
dymo. Kai vaikai, atėjo į ganyklą, Ja
cintą atsisėdo ant uolos nuošaliai nuo 
žaidimo draugų.

—- Jacintą, neini žaisti?
— Šiandien aš nenoriu žaisti.

'•— Kodėl gi?
— Nes aš galvoju apie tai, ką 

mums Ponia sakė: mes turime rožan-. 
čių kalbėti ir aukotis už nusidėjėlių 
atsivertimą. Dabar, kalbėdami rožan
čių, mes turime visą Sveika Marija 
ir visą Tėve Mūsų sukalbėti. Bet kaip 
mes turime aukotis?

Tai buvo, žinoma, klausimas, kuris 
prašoko jos asketišką žinojimą. Nie
kas nerado atsakymo..

— Dabar aš jau turiu, — .sušuko 
pagaliau Pranciškus. — Savo pava
karius atiduosime avims, ir bus auka- 
nevalgyti. t

Kaip pasakyta, taip padaryta. Tai 
buvo pirmoji jų pasninko diena. Ta
čiau Jacintą dar vis sėdėjo susimąs
čiusi ant uolos.

— Ponia sakė, kad daug sielų eina 
( pragarą. Kas gi yra pragaras?

— Pragaras, —- paaiškino Lucija, 
kuri iš jų trijų daugiausia teologinių 
žinių turėjo, — pragaras yra gili duo
bė, pilna laukinių žvėrių, su didele 
ugnimi, kur įmetami tie, kurie nusi
dėjo ir nėjo išpažinties; ten jie dega 
amžinai. ...

— Ir niekad jie iš ten neišeina?
• — Ne.

— Net nė po daug, daug metų?
• — Ne, niekad. Pragaras niekad ne
sibaigia, dangus taip pat ne.
Kas į dangų patenka, pasilieka visa
dos tenai.

: — Ir. taip pat, kas į pragarą paten
ka, niekad iš ten neišeiną? .. ...... z

— Aš tau jau sakiau: ne. Ar neži
nai, kad dangus *ir pragaras yra am
žini? Ir tai reiškia, kad jie niekad 
nesibaigia ir trunka amžinai.

— Nežinodami, — pasakojo vėliau 
Lucija, — tą dieną mes pirtną kartą 
išimąstėme apie pragarą ir amžinybę.

Tokiu būdu Dievo Motina juos pa
ruošė baisiajai pragaro vizijai liepos 
13 d.

Mintis apie amžinybę padarė Jacin
tai gilų įspūdį. Dažnai žaidžiant ji 
susitelkdavo savyje, kad galėtų apie 
tai paklausti.

— Klausyk ... net po daugelio, daug 
metų pragaras nesibaigia?

Ir kitą kartą:
-— Argi nemiršta žmonės, kurie ten 

dega?... Ir nepavirsta jie į pe
lenus?... Ir jeigu mes daug-melsimės 
už nusidėjėlius, ar nesiųs daugiau 
Išganytojas j pragarą? Ir jeigu mes 
aukosimės? ... Vargšai! Mes turime 
melstis ir daug aukų už juos sudėti.

Ir truputį palaukus: 1
— O, kokia gera yra ta Ponia! Ji 

gi pažadėjo mus į Rojų pasiimti!
Pragaro vizija šiuos įsivaizdavimus 

taip sustiprino, kad jie mergaitę be
maž graužta graužė.

Dažnai sėdėdavo ji susimąsčiusi ir 
sakydavo:

— Pragaras! Pragaras! Man taip 
gaila sielų, kurios eina į pragarą. Ir 
žmonės ten . dega ugnyje kaip 
anglys! ... Ir drebėdama atsiklaup
davo, sudėdavo rankas ir melsdavosi: 
„O mano Jėzau, atleisk mums mūsų 
kaltes, apsaugok mus nuo pragaro 
ugnies, nunešk sielas į dangų, ypač 
labiausiai tas, kurios daugiausia to 
reikalingos".

Kartais, atrodė, tartum ji iš sapno, 
pabunda. Tuomet ji kiįiems sakydavo:

„Lucija, Pranciškau, norite su 
manim melstis?... Mes turime daug 
melstis, kad išgelbėtume sielas nuo 
pragaro. Tiek daug ten patenka!... 
Kodėl Madona nusidėjėliams ne
parodo pragaro? Jeigu jie jį matytų, 
nenorėtų daugiau nusidėti ir nepatek
tų tenai!... Tu turi Poniai pasakyti, 
kad visiems žmonėms (kurie ateina į 
Cova da Iriją) parodytų pragarą. Tu 
pamatysi, kaip jie atsivers."
- Tomis mintimis ji negalėjo nusikra
tyti. Paskum vėl pradėjo klausinėti:

— Kokias gi nuodėmes padaro tie 
žmonės, kurie eina į pragarą?

— To aš nežinau. Gal jie neina šv. 
Mišių, vagia, kalba biaurius žodžius, 
daro prakeikimus, prisiekinėja — ir 
ką aš žinau!

— It dėl vieno žodžio jie eina j 
pragarą?

— Ko tu nori? Jei tai juk nuodėmė 
yra! _

— Bet juk jiems nesunku tylėti ir 
eiti šv. Mišių? O, kiek rūpesčių man 
sudaro nusidėjėliai! Kad aš jiems 
galėčiau pragarą parodyti!..." '

Tuomet vėl ji kibo į pusseserę ir 
sakė:

— Aš einu į dangų, bet kadangi tu 
čia, žemai, lieki, pasakyk visiems, jei
gu Madona tau tai leis, koks yra 
pragaras iš tikro, kad jie daugiau 
nenusidėtų ir tenai daugiau nepa
tektų.”

Ir, visai mintyse paskendusi, kar
tojo:

— Tiek daug žmonių eina į pra
garą! Tiek daug.žmonių!...

— Nebijok, tų eisi į dangų."
— Aš tai žinau, bet aš norėčiau, 

kad ir visi kiti patektų į dangų.
c Kai ji kartą nenorėjo valgyti, Lo
ciją jai sakė: . t , ___ j

— Bet dabar valgyk, Jacintą. -
• — Ne, aš darau auką už nusidėję: 

liūs, kurie per daug valgo.
Savo, paskutinės ligos metu ji no? 

rėjo Luciją lydėti, kai pastaroji šio
kią dieną J šv. Mišias ėjo.

— Ne, Jacintą, tu negali draugę 
eiti, šiandien, be to, ne sekmadienis.

— Tai nesvarbu; aš noriu nueiti 
už nusidėjėlius, kurie nė sekmadienį 
to nedaro.

Begėdiškus žodžius išgirdusi, užr 
sidengdavo rankomis veidą ir šaky* 
davo:

„Mano Dieve, argi nežino žmonės, 
kad jie gali pragaran patekti, kai jia 
tokius biaurius žodžius sako?... Jė
zau, aš prašau už juos" — ir karštai 
imdavo kalbėti maldelę, kurią buvo 
išmokusi iš Švenčiausios Panelės:

„O mano Jėzau, atleisk mums mū
sų kaltes..."

Pragaro vaizdas tiek ją išgąsdino, 
kad visi jos atgailos pratimai ,ir ap
simarinimai niekis atrodė, jei'ji tuo 
galėjo apsaugoti nuo pragaro nors 
vieną ar kitą sielą.

Nors Pranciškus ramesnį ir. matyti, 
šaltesni turėjo temperamentą, kaip jo 
sesutė, tačiau ir jis pragaro vizijos 
buvo didžiai sujaudintas. Jame vyra
vo tačiau įspūdis, kurį Dievo maty
mas jam padarė ir kuriuo vaikai ga
lėjo tris kartus gėrėtis, kad jie save 
matė paskendusius begalinėj švieso
je. Dažnai jis sakydavo:

— Mes degėme šviesoje, kuri yra 
Dievas, ir vis dėlto nesudegėmL... 
Koks yra Dievas?!... O, šito mes 
niekad negalime pasakyti... Tačiau 
kaip man skaudu, kad jis toks nusi
minęs! O, kad aš jį galėčiau paguosti!

Dievą paguosti Jo dieviškam nu
liūdime dėl pasaulio nuodėmių buvo 
jo nuolatinė mintis.

Vieną dieną, atvykęs į ganyklą už
lipo ant aukštos uolos ir savo drau
gams pasakė:

— Neikite čia. Palikit mane vieną.
Dvi mergaitės bėgiojo paskui pete

liškes ir, vieną pagavusios, ją vėl 
paleisdavo... kad padarytų auką, 
jai leisdamos skristi. Tik apie pava
karius jos prisiminė berniuką: jos 
nuėjo ten ir jį pašaukė:

— Pranciškau, ar nenori eiti val
gyti?

— Ne, valgykit vienos.
—- O Rožančių sų mumis kalbėti?
— Rožančiaus aš ateisiu;. pašaukit 

mane dar kartą.
Kai jį pašaukė, jis įsigeidė, kad 

mergaitės j>as jį ant ’uolos užliptų; 
tačiau vieta buvo tokia siaura, joj 
vaikai vos klūpoti galėjo.

— Ką tu taip ilgai ten, viršuje, da
rai?

— Aš galvoju apie Viešpatį, kuriš 
liūdi dėl daugybės nuodėmių ... Kaip 
norėčiau aš jį pralinksminti! Kadgi aš 
tai galėčiau!... Dėl to leidžiu aš 
šiandien dieną - pasninkaudamas i? 
melsdamasis. '

Vėliau jis pridūrė:
— Man buvo didelis džiaugsmai 

angelą matyti; dar didesnis — Mado
ną. Tačiau didžiausias džiaugsmas bu
to matyti Dievą šviesoje, kuriai Ma
dona leido spinduliuoti į mūsų krū
tinę. Koks gražus yra Išganytojas! Bet 
Jis yra toks nuliūdęs dėl daugelid 
nuodėmių!... Mes neprivalome dau
giau jokios nuodėmės daryti.

— Pranciškau, ■— paklausė ji vieną , 
dieną Luciją, — kas tau būtų malo
niau: Išganytoją paguosti ar atversti 
nusidėjėlius, kad nė viena siela dau
giau į pragarą nepatektų? ■
• - .. ... . .... (B. <4
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KOMUNISTU IR KRIKŠČIONIU
BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAS

Tarp komunistų ir katalikų Koine 
pastaruoju laiku buvo pasisakyta 
tarpusavio bendradarbiavimo klau
simu. Norėdami supažindinti gerb. 
skaitytojus su susidariusiomis šiuo 
klausimu Vokietijoje nuotaikomis, 
abu straipsnius paduodame ištisai.

. > ' Red.

Kristus ir Marksas
Iš komunistų laikraščio „Volks

stimme" Koine

Kiekvienas žino, kad yra milijonai 
žmonių, kurie išpažįsta krikščionybę. 
Tačiau ne daug kas žino, kad ir 
marksistų skaičius maža ką tėra ma
žesnis. Todėl mes ir norime statyti 
klausimą, koks gi yra iš esmės tarp 
šitų vienintelių pasaulėžiūrų, kurios 
iš viso gali masėse atskleisti dorąsias 
pajėgas ir veiksnius. Toliau mes 
norime išsiaiškinti klausimą, ar iš 
tikro šitos dvi pasaulėžiūros yra 
viena kitos priešai.

Krikščionis, be šio regimojo pasau
lio, tiki dar kitą, nematomąjį, tiki 
anapus. Jam dangus ir žemė, visa 
gamta yra kūrinys antgamtinio . ir 
nuo jos įstatymų nepriklausančio 
Dievo. Šitai dievybei jis priskiria 
visažinybę ir visagalybę. Krikščionių 
įsitikinimu, žmogus ir jo pati esmin
goji dalis, būtent siela, yra nemir
tingi. Gyvenimas žemėje jam reiškia 
ne ką kita, kaip ruošimąsi į amžinybę, 
kur pagal tai, kaip žmogus gyveno 
žemėje, jam teks arba dangus, arba 
pragaras. Krikščionims, kaip kad 
visiems idealistinės filosofijos šalinin
kams, viskas yra aišku, viskas yra 
tvirta, statiška. Jie tiki esant valios 
laisvę ir dvasią laiko viso ko 
varikliu.

Marksistas neturi nei religinio, nei 
kokio nors kitokio tikėjimo. Jo pa
saulio įvaizdis turi mokslinį pagrindą. 
Jis nori žinoti, bet ne tikėti. Jam 
teegzistuoja tiktai mūsų pasaulis, kurį 
galima matyti ir išmatuoti. Nemir
tingumą ir sielą jis atmeta. Jam nėra 
nieko, kas nepaklustų gamtos įstaty
mams. Tėra tiktai vienas gyvenimas, 
ir su mirtimi viskas pasibaigia. Gy
venimą jis supranta kaip visumą; kaip 
tam tikrą vieningumą, kuris, kaip 
visa, kas yra ir kas vyksta, turi 
paklusti nuolatiniams kitimo ir pa
žangos dėsniams. Marksistai neigia 
krikščionių pripažįstamą valios laisvę 
ir dvasią laiko tiktai paprasta me
džiagos funkcija, kuri yra visko pir
mapradis šaltinis.

Kai mes betyrinėdami norime 
surasti esmingus bruožus, mes nega
lime tenkintis tiktai tuo, kas rašoma 
knygose ir programose: mes turime 
patikrinti, ar iš viso vyksta ir kaip 
vyksta minimieji procesai ir kaip 
abiejų pasaulėžiūrų šalininkai mini
muosius įstatymus vykdo. Ir mes čia 
esame priversti konstatuoti, jog abe
jose grupėse rasis didelis skaičius 
tokių, kurių įsitikinimas tėra tiktai 
žodinis.

Tai buvo visai aiškiai matyti kad. 
Ir Vokietijoje, kur 1933 metais pasi-* 
rodė, kad krikščionys nėra pakanka
ma! tikį, o marksistai nėra kaip rei

kiant įsitikinę savo idėjų tikrumu. 
Iš šitų faktų ir jų padarinių turi abi 
grupės pasimokyti. Abejose pusėse 
yra žmonių, kurie mano, kad krikš
čionys ir marksistai „neišvengiamai 
turi vieni su kitais kovoti". Tiesa, 
kad jie ligi šiol vieni kitus ne per 
daug pakentė. Kaip paprastai visur, 
taip ir čia kaltės negalima mesti 
tiktai vienai šaliai. Turėjo ateiti toks 
laikas, kada visi buvo prispausti, 
turėjo Europą nusiaubti fašizmas, kad 
daugeliui kiltų abejojimų to „neiš
vengiamumo“ būtinumu. Kalėjimuose 
ir mirties stovyklose mes buvome 
liudininkai baisių vaizdų, sukrečian
čių krikščionis ir kunigus, turėjusius 
konstatuoti, kiek maža marksistai 
yra panašūs į tas karikatūras, kurias 

- krikščionys — sąmoningai ar nesą
moningai — daugelis metų prieš tai 
apie juos susidarė ir skelbė kitieųįs. 
Drąsieji, nors ir jausdami gėdą, vis 
dėlto nuo anksčiau turėtosios pa
žiūros atsisakė. Tačiau ir marksistai 
buvo įtikinti, jog yra daug tokių 
krikščionių, kurie Jėzų išpažįsta ne 
tik žodžiais, bet rimtai stengiasi prak
tikoj įvykdyti Kristaus skelbtą jį 
doros mokslą. Tatai padėjo abiejų 
srovių šalininkams vieniems kitus 
geriau pažinti ir suprasti jų įsitikini
mus.

Hitleris yra, tiesa, negyvas, tačiau 
jo nusikalstamas mokslas tebeslypi 
dar daugelio galvose. Jei mes jo neį
stengsime išguiti iš likusios dalies 
vokiečių galvų, jis iš naujo sudarys 
rimtą grėsmę mūsų laisvei ir mūsų 
gyvybei. Jei abeji, tiek krikščionys, 
tiek marksistai, yra įsitikinę savo 
idėjų vertingumu, jie turi pasistengti 
šitas idėjas išplėsti ir, kaip didžiai, 
vertingas, savo sekėjų veiksmais įtei
sinti. Ir kas tat kliudo jiems daryti 
vieniems šalia kitų? Tėra vienintelis 
pavojus ramiam bendram gyvenimui 
— tai nepakentimaš vieni kitų. Ta
čiau visi esminiai skirtingumai yra už 
materialinių klausimų ribų. Tuo tar
pu mūsų tėvynės atstatymą sudaro 
pirmoj eilėj materialinės problemos. 
Reikia tiesiog tam tikro kiekio ne
žinojimo arba blogos valios, jog vieša
jame gyvenime tektų paneigti egzi
stuojančias ir savaime sunrantamas 
bendradarbiavimo galimvbes; Abi 
grupės turi gyventi tam pačiam varge, 
tam pačiam skurdė ir tuose naciuose • 
griuvėsiuose, kuriuos suvertė abejų 
bendras priešas, įsikūnijęs Adolfo 
Hitlerio asmenvie. nalikdamas viską 
suvirškinti vokiečių tautai. Jei abi 
grupės pašalintų arba bent sutram- 

-dvtų tokius savo eilėse nevertingus 
elementus, tai išvalyti abiejų didžiųjų 
gyvų idėjų rinktiniai likučiai galėtų, 
tautos interesų vedami, visais kas
dieniniais klausimais bendradarbiauti. 
Tačiau čia, deja, turime mes konsta
tuoti, kad iš krikščioniu nusės nėra 
daroma visko, ko reikalaujama iš 
kitos šalies, kaip savaime supran
tamų dalykų. Čia tinka pažvmėti tam 
tikrus metodus, praktikuojamus mė
ginant jvesti vėl konfesines moky
klas, niekinant nekrikščionių lęidžia- 
mus laikraščius, platinant visokias 
baisias istorijas apie marksizmą ir 
Sovietu vvriausvbę. Mes turime bet
gi ir kitoje pusėje konstatuoti, jog ir • 

tarp marksistų yra tokių radikaliųjų, 
kurie religijos išjuokimą laiko revo
liuciniu žygiu. Tokie abejų pusių 
nukrypimai nuo tikrojo kelio jų 
atstovaujamoms pasamėžiūroms tikrai 
tinkamai nepasitamaus. Krikščionys 
darbininkai savo darbovietė se ir pro
fesinėse sąjungose jau sentai suprato, 
kad reikia bendradarbiauti kuriant 
mūsų naują valstybę. Tepaseka jų 
pavyzdžiu nieko nelaukdami ir kiti 
krikščionys. Komunistų partija jau 
seniai atsisakė nuo bedieviškos akci
jos. Ji taip smarkiai pakenčia reli
ginius įsitikinimus, kad neseniai 
vienas iš jos veikėjų tiesiai nuo 
komimijos stalo atėjo į komunistų 
susirinkimą, kuriam kaip KPD veikė
jas turėjo vadovauti. Atlikęs savo 
religines pareigas, jis, kaip kasdieny
bės kovotojas, nuėjo ten, kur buvo 
sprendžiama jo vaikų ateitis.

Iš daugelio gražių Biblijos frazit) nė 
viena mūsų taip nežavi,-kaip kad 
šitoji vieta iš Senojo Testamento: „O, 
kad tu būtum šaltas arba karštas, bet 
kadangi tu esi drungnas, tai aš noriu 
tave išspiauti iš savo burnos." Mes 
apsispręskime už Kristų arba už 
Marksą. Tačiau jei jau kartą apsi
sprendžiate, tai ir gyvenkite jų pa
vyzdžiu ir pagal tuos įstatymus, kurie 
yra jų jums duoti. Be tvirto pa
saulėžiūrinio pagrindo nieko nepra
dėsi su jokiu žmogumi. Toks žmogus 
yra ir iš tikro liks asocialus elemen
tas. Tačiau kiti, kurie yra tvirtų įsiti
kinimų krikščionys arba.. marksistai, 
gali sudaryti nuoširdžius draugystės 
ryšius, suformuodami tikrai vertingą
gyvenimą.

Kunigo atsakymas
Po ilgų metų sistemingo tautinės 

bendruomenės skaldymo kiekvienas 
pilietiškos tolerancijos iškėlimas ža
dina tikrus džiaugsmo jausmus. Ir 
kai šiandien yra paskelbiami religijos 
pakentimo žodžiai, tai ypatingai dėl 

yjų džiaugiasi tie, kurie daug metų 
iškentė terorą, panieką ir pažemini
mus.

Komunistų partijos organas „Volks- 
stimme" įsidėjo turiniu ir tonu malo
nų straipsnį, tema „Kristus ir Mark
sas". Krikščionims, žinoma, šitas gre
ta sustatymas Kristaus ir Markso yra 
negalimas, nes jie yra dalykai vienas 
su kitu nepalyginami. Skaitant, šį 
laišką, kyla atsiminimai iš koncen
tracijos stovyklos, kaip mes ten išti
sas valandas nematomi SS, šia tema 
kalbėdavomės su tais žmonėmis, kurie 
buvo pasidavę „naujųjų išpažinimų" 
įtakai ir apie kuriuos šiandien rašo 
„Volksstimme", juos pagerbdama ir 
vertindama. Tada mes vieni kitiems 
pažadėjome niekad paviršutiniškai 
nespręsti apie pasaulėžiūrinius ir re
liginius dalykus, nes mirties stovyklų 
patirtis mus:, komunistus ir kunigus 
padarė jautresnius išvidinei žmogaus 
laikysenai; nors vienur ar kitur rei
kės padaryti nesutinkančių pareiški
mų, bet jie jokiu atveju neturi pa
naikinti abipusio susipratimo.

Minėtojo straipsnio autorius išeina 
iš to fakto, kad krikščionybė ir mark
sizmas yra vienintelės pasaulėžiūros, 
kurios iš viso dar gali sukelti mora
linę masių jėgą. Tačiau tuoj čia pat
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mes turime padaryti būtiną pastabą, 
nenorint paneigti dorines socializmo 
idėjas, bet norint, kad jie mus "galėtų 
suprasti, ši pastaba turi pasiekti ko
munistišką galvoseną. Krikščionybė 
yra daugiau negu pasaulėžiūra ar pa
saulio organizavimo sistema, krikš
čionybė yra religija, t. y. žmogaus 
esmėję, glūdinti, kaip dovana, tokia 
būsena, kuri laisvu žmogaus apsispren
dimu, kiekvieną asmeninio ir visuo
meninio gyvenimo sritį, kiekvienoje 
konkrečioje istorinėje situacijoje su
jungtų su Dievu, pasaulio Ir gyveni
mo viešpačiu.

Dėl to, kad krikščionybė yra reli
gija, straipsnio autorius turi tik da
linį priėjimą prie krikščionių tikėjimo, 
būtent — tik tiek, kaip prie pasaulė
žiūros ar pasaulio supratimo sistemos. 
Krikščionis tiki ne. šalia prigimties 
esančią ir jos įstatymų nesaistomą 
dievybę, bet vieną asmeninį Dieva. 
(Asmuo yra aukščiausias apibūdini
mas, kurį mes apie bet kokią būtybę 
galime padaryti.) Dėl to krikščioniui 

..religija yra visada gyvojo Dievo 
kvietimas, į kurį krikščionis turi at
siliepti ir yra pasirengęs atsiliepti. 
Dievas, su kuriuo krikščionis yra sa
vo tikėjimu susijungęs, nėra dėl to 
šalia prigimties, bet jis yra jos vieš
pats, jis turi su ja kūrybinių, tvar
kančių ir pašvenčiančių santykių ir 
jis yra iš jos tikslingumo atpažįsta
mas. Kaip tik modernieji gamtos 
mokslai atkreipia dėmesį į tai, kad 
su gamtinės tikrovės pažinimu ir iš
matavimu nėra taip gerai; kad už pa; 
žintųjų jėgų veikimo ir jų sąryšio 
yra jėgos, kurių aparatai ir skaičiavi
mai nepagauna. Kadangi krikščionybė 
yra religija, dėl to krikščionio gyve
nimas žemėje yra ne tik „pasirengi
mas amžinajam gyvenimui", bet už
davinys savo gyvenimo darbu su pa
sauliu susijungusio Dievo puikumą 
viešai parodyti ir jam tarnauti. Šiuo 
būdu ir nekrikščioniui turėtų būti 
atidarytas priėjimas į tą vienybę, kuri 
yra tarp pasaulio ir Dievo, Kūrėjo ir 
žmogaus, kuri nėra joks panteistinis 
sūplakimas, bet būties esmę atitin
kanti tvarka. Kadangi ši tvarka yra 
dvasinio pobūdžio, žmogus turi ga
lėti ją laisvai teigti. Marksistinės 
„laisvės" šiam reikalui nepapanka, 
nes ji yia suvaržyta pagrindinio so
ciologinio Markso požiūrio, kuri į 
žmogų žiūri, kaip į „subendruomenin- 
tą žmogų". Socialistinėje bendruome
nėje, pagal Marksą, subendruomenini- 
mas yra išbaigiamas, ir per jį ateina 
tikroji laisvė, kuri negatyviai pasi
reiškia panaikinimu socialinės ir ūki- . 
nės priklausomybės nuo pelno ir pa
naikinimu pelne glūdinčios klasės. 
Pozityviai pasireiškia išugdymu žmo
giškosios asmenybės, kuri galiotų vi
siems žmonėms. „Išugdymas ir sutvir
tinimas laisvos asmenybės yra visų 
socialistinių priemonių tikslas" — 
suformulavo Ed. Bernšteinas. Jeigu 
marksizmas kada pakels žmogaus as
menybę nno ją dabar grindžiančių 
ekonominių santykių ir pastatys ją j 
nuosavą būties ir vertės sritį, tada 
priėjimas prie krikščionybės suprati
mo palengvės. Bet kol straipsnio au
torius „Volksstimme" laikraštyje 
„dvasią laiko medžiagos funkcija ir 
medžiaga pirminiu dalyku", kol, pvz., 
į mąstymą, ar į pažinimo procesą žiū
rima kaip į materijos procesą, nors 
Marksas šiuo klausimu taip nemanė, 
tol kelias į vertinimą dvasia laisvos 
asmenybės ir tuo pačiu į religiją, kaip 
tikrą santykį žmogaus su Dievu, lie
ka apsunkintas.

Ką straipsnio autorius sako apie 
krikščionių ir marksistų santykius, po
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tuo mes galime pasirašyti. Bendra ko
va prieš despotus, bendras vargas 
bombardavimo naktimis ir dienomis, 
draugystė koncentracijos stovyklose 
žmones suartino. Vienas veiklus ko
munistinės orientacijos draugas, ku
ris nujautė artimą mirtį, kartą išbuvo 
su manim kartu daug valandų vieno 
kalėjimo drabužių celėje. Mes labai 
rimtai kalbėjomės. Jis pasirodė man 
kaip vertingas idealistinis žmogus. 
Netrukus prieš atsiskirdamas, jis man 
pasakė: „Aš tavęs nekenčiu dėl tavo 
tikėjimo". Aš galėjau jam tik gilią 
pagarbą pareikšti dėl jo norų ir jo 
sumanymų. Rankos paspaudimas mus 
atskyrė. Atsiskirdamas jis man pasa
kė: „Jei tavp tiesa, tai mes dar kartą 
pasimatysime. Ir aš tuo džiaugiuosi".

Mes, krikščionys, turime norėti ir

Enciklika apie filmas
Popiežiaus bendraraštis filmų reika

lu pasirodė prieš dešimtį metų, bū
tent 1936 metų birželio 29 dieną. Ši
tame rašte, savo turiniu artimame en
ciklikai, paskelbtas pirmiausia popie
žiaus kreipimasis į AJV episkopatą ir 
pareikšta jam padėka už nuopelnus, 
kurių pasiekė jo vadovaujama „Lea
gue of decency". Faktas lieka faktu, 
kai šio iš tautos masių kilusio sąjū
džio paskelbtas kryžiaus žygis nepa
dorioms ir neleistinoms filmoms nėr 
kelerius metus amerikiečių filmų ly
gį gerokai pakėlė. 1

Toliau minimuoju raštu popiežius 
su nuostabiu įsijautimu ir dalyko pa
žinimu nagrinėja pačią filmų proble
mą, taip apie ją bylodamas:

Juo daugiau žmonės graužiami rū
pesčių savo darbovietėse arba kas
dieniniame gyvenime, juo jiems rei
kalingesnis poilsis ir išsiblaškymas; 
tačiau tos rūšies pramogos turi būti 
padorios, sveikos ir morališkos, tai 
turi būti jų gyvenime pozityvus 
veiksnys, kuris skatintų jų kilniuo
sius nojūčivs. Tauta, kuri noilsio me
tu eina, ieškodama išsiblaškymo, j 
tokias pramogas, kurios įžeidžia pa
prasčiausią sveiką garbės, moralės ir 
padorumo jausmą, į nramogas, kurios 
sudaro nrogą nusidėti, ypač jaunimui, 
yra patekusi i dideli pavojų netekti 
Visos savo didybės ir tautinio pajė
gumo.

Be jokio abejojimo, moderniaisiais, 
laikais kinoteatras, ypač pastaruoju 
metu, tarp įvairių žmogui reikalingų 
pramogų yra išsikovojęs universali
nę vietą.

' Nėra reikalo nė kelti aikštėn to 
fakto, kad milijonai žmonių diena iš 
dienos eina žiūrėti filmų, kad civili
zuotose ir pusiau civilizuotose tauto
se kinoteatrų skaičius nuolatos didė
ja, kad pats kinoteatras yra virtęs 
daugiausia lankoma pramogų forma, 
plačiai atvėrusia laisvalaikio metu sa
vo duris ne tiktai pasiturintiems, bet _ 
ir visoms kitoms žmonių bendruome
nės klasėms.

Iš kitos pusės reikia pripažinti, jog 
šiandien nėra kito tokio svarbaus 
veiksnio, kaip kinoteatras, kuris tu
rėtų tokią didelę įtaką masėms, vis 
tiek, ar tai būtų dėl pačių paveikslų, 
rodomų ekrane, prigimties, ar dėl de
monstruojamo dalyko ponulianimo, ar 
dėl kitų kurių nors su ekrano vaidy
ba susijusių anlinkybių. Filmos pa
trauklumas ir jėga glūdi fakte, kad 
fekrane rodomi paveikslai patys savai

norime"-— nepaisant visų suprantamų 
žmogiškumų — kultivuoti meilę visų 
visiems, kaip vieno tėvo vaikai, kaip 
broliai save visų išganymui atidavusio 
Kristaus. Kad komunistai suprastų, 
jog iš šios meilės jie nėra išskirti, bet 
su visu atsakingumo supratimu į ją 
įimti! Mes norime, kad komunistai 
mus vertintų, kaip atsakingus prieš 
Dievo veiklą pasaulyje, kuri galų ga
le jiems, siekiantiems broliškos ben
druomenės, negali būti priešinga, nes 
krikščionys laikyti solidarumą yra 
Įpareigoti Dievui. Nepaisant giliausiuo
se pagrinduose esančio skirtingo su
pratimo, visiems, kurie, solidarumo 
dvasios vedami, gera valia rūpinasi 
tautos ar tautų bendruomene, orga
niškai demokratinėje laisvėje turėtų 
būti pripažinta veikimo galimybė.

me kalba, ir tai kalba labai gyva ir 
patrauklia kalba. Juos žiūrovai gerte 
geria į savo sielas su džiaugsmu arba 
išvargę, bet vis tiek geria, _ir tai net 
neišauklėtos, primityvios sielos, ku
rios dažnai nesugeba arba net nejau
čia reikalo kvaršinti sau galvų viso
kiomis abstrakcijomis ir logingais iš
vadžiojimais; jei žmogus ką skaito 
arba klausosi kokio pranešimo, tai ir 
šis darbas vis tiek reikalauja iš jo 
tam tikrų pastangų, tuo tarpu fil- 
moje visa tai pakeičia malonūs arba 
linksmi nuolatos be pertrūkio besi- 
keičią gyvi vaizdai. Kalbamojo] fil- 
moj šitą ekrano vaizdų pajėgumą dar 
daugiau sustiprina įžodžio burtai ir 
muzika, neatskiriamai susieja su pa
čia vaidyba ...

Tai iš tikro yra lektūra, kuri tie
siog skverbta skverbiasi į vidų, neš
dama su savim gerą ar blogą, kurie 
didesnei žmonių daliai palieka sti
presnį įspūdį negu visokie abstrak
tūs pliki išvadžiojimai. Todėl ir kyla 
reikalas filmos meną pakelti į krikš
čioniškos sąžinės aukštį, kad jis bū
tų laisvas nuo visų žemų ir efektą 
sukeliančių griaunamųjų pradų. Nie
kam nėra paslaptis, kaip blogai atsi
liepia nemoralios filmos į žmogaus 
dvasią ir kokių ten duoda žiaurių 
padarinių. Jos sudaro progą pasiduoti 
nuodėmei; jos veda jaunimą klaidin
gais keliais, pavaizduodamas ir iš- 
aukštindamos aistras bei piktus įgei
džius; jos gyvenimą parodo klaidin
goj šviesoj; jos nublankina idealus, 
sugriaudamos meilės tyrumą, pagarbą 
moterystei, šeimos šventumą. Jos 
dažnai gali lengvai sukelti šališkų, 
neteisingų santykių tarp atskirų žmo
nių ir nesusipratimų tarp tautų, socia
linių klasių ir net ištisų rasių.

Tačiau, iš kitos pusės, geros, doros 
filmos gali daryti žiūrovams nepa
prastai gilią moralinę įtaką. Nekal
bant jau apie sudaromą progą išsi
blaškyti, jos gali parodyti aukštus 
gyvenimo idealus, perteikti vertingų 
žinių, atskleisti mokslo laimėjimus, 
parodydamos praeities istorines ver
tybes ir savojo krašto grožį, pavaiz- 

. duoti patraukliu pavidalu^ tiesą ir do
rybę, tautų solidarumą, padėdamos 
sukurti arba bent padaryti lengviau 
įmanomą tarp socialinių klasių ir ra
sių susipratimą, gindamos tiesę, už- 
sistodamos už doros grožį ir visokiais 
būdais kiekviena proga atskleisda- 
mos socialinės santvarkos pasaulyje 
tiesumą.

Šitos mintys įgauna dar didesnę 
reikšmę tuo būdu, kad filmos kalba 
ne tik į atskirus žmones, bet į mases, 
ir tai tokiu laiku, tokiose vietose ir 
tokiomis aplinkybėmis, kurios, kaip 
dar niekados prieš tai, gali sukelti 
.entuziazmą gerui arba pažadinti pik
tą, ir tai sukelti tokią masių suges
tiją, kuri, kaip patyrimas moko, kar
tais gali įgauti tiesiog ligūstą formą.

... Nėra reikalo plačiai dairytis, 
kad galėtum rasti kinoteatrą; jie pa
tys įsiskverbia į mūsų namus, susi
duria su bažnyčiomis ir mokyklomis, 
įnešdami filmą į patį tautos gyve
nimą.

Toliau ekrane parodoma vaidyba 
vyrų ir moterų, kurie sukelia kažkokį 
burtų žavesį savo menu, savo natū
ralinėmis dovanomis ir tomis priemo
nėmis, kurios ypač jaunimą gali su
vedžioti ir pastūmėti klaidingais ke
liais.

Todėl filmą pasikvietė sau į pagel- 
bą muziką, visokius puikiausius 
liuksusinius būstus, visą realumo pa
jėgumą ir ekstravagantišką nuotai
kingumą. Tuo būdu ji ypačiai impo
nuoja jaunimui, paūgliams ir net vai
kams, vadinasi, tokiam amžiui, ku- 
fičfine moralinė sąmonė dar tiktai 
pradeda formuotis, kada susidaro są
vokos ir .jutimai, kas yra tiesa ir 
teisinga, kokie yra gyvenimo uždavi
niai ir pareigos ir kokie iš viso yra 
jo idealai, — ir čia filmą dėl savo 
tiesioginės įtakos užima ypatingą 
vietą.

...Todėl ir yra viena iš svarbiau
sių mūsų meto pareigų budėti ir žiū
rėti, kad filmą nevirstų suvedžiojimo 
mokykla, bet kad ji pati pasidarytų 
vertinga auklėjimo priemonė žmoni
jai dorinti ir kilninti.

Toliau popiežius kalba apie viso 
pasaulio vyskupų pareigą neužmiršti, 
jog reikia šita visuotinė ir tokia

Pamaldumas i apastala Juda
Vieno skaitytojo laiškas

Buvo tai juodžiausios mano gyveni
me valandos. Visiškai. apiplyšęs, ap
vogtas,’be jokių dokumentų ir pragy
venimo šaltinio, pasimetęs nuo ben
dros nelaimės draugų, besislapstąs su 
svetima pavarde. Įsitikinęs, kad šei
ma yra žuvusi per didžiulį Tiuringijos 
miesto bombardavimą, kuriame buvo 
priversta gyventi. Čia pat, šiaurėje, ir 
netoli vakaruose dar tebevyko kauty
nės, aplink siautėjo svetimos kariuo
menės savivaliavimas. Gy ventojų nuo
taika prislėgta, rytojus tamsus ir ne
tikras.' Nekalbu jau apie nuolatinę 
aštrią nostalgiją ir nuolatinį susirūpi
nimą šeimos ir savo menkos būtybės 
likimu. Iš vokiško kaceto patekau į 
priešo kariuomenės saugumą, iš ku
rio vargais negalais išėjus pagaliau 
pavyko užsikabinti samdiniu už 
maistą pas vieną stambų ūkininką Pa
maryje.

Darbo ir gyvenimo sąlygos man, 
šiaip prie gyvenimo nepatogumų pra
tusiam, buvo pernelyg sunkios ir vos 
pakeliamus. Padėtis atrodė be išei
ties ir beviltiška. Dvasiškai buvau pa
lūžęs ir netekęs vilties iš tos įaudrin
tos jūros, kurioje kaip skiedra buvau 
blaškomas, išsigelbėti.

Šiose juodo nusiminimo ir nevilties 
valandose pateko į mano rankas ma
žutė knygelė „Sv. Judas Tadas Apa

reikšminga pramogos forma nuolat 
tos prižiūrėti.... Tai yra pareiga, kų.- 
ri tenka ne tiktai vieniems vysku
pams, bet visiems tikintiesiems ir vi- 
siems gero trokštantiems žmonėms, 
kuriems rūpi žmoniškumas ir Šeimos 
sveikumas, kuriems nėra svetimi tau
tos ir visos žmonių bendromenės svei
kieji pagrindai. Popiežiaus įsitikini
mu, tokia reikšminga ir plačiai pa
plitusi priemonė turi būti nukreipta 
tinkama kryptimi, siekiant individua
linių ir socialinių reformų. Kodėl iš 
tikro tereiktų paisyti tik to, kaip 
reikia nugalėti piktą? Filmą turi būti 
ne tiktai priemonė pasilinksminti, 
smagiai laiką praleist); ji gali ir pri
valo virsti svarbia auklėjimo priemo
ne, pozityviai- prisidedančia prie gė
rio vykdymo žemėje.

Nurodęs konkrečius patarimus vys
kupams, popiežius savo filmų reikalų 
encikliką baigia šiais žodžiais: „Jei 
viso pasaulio vyskupai supras visą 
savo atsakingumą ir pasiims sau fil-' 
mų priežiūros rūpeščius, kuo Mes, 
žinodami jų ganytojišką stropumą, nė 
kiek neabejojame, tai galės įvykdyti 
didelį uždavinį' padedantį išsaugoti 
jų tautų moralumą laisvalaikio ir 
poilsio valandomis. Ir čia jiems pa
dės savo bendradarbiavimu visi geros 
valios žmonės, ar tai būtų katalikai, 
ar nekatalikai. Jie šitą tokią galingą 
tarptautinę pajėgą, kokia kad yra fil
mą, ves tikrais keliais, rodydami 
aukštą riteriškų idealų ir teisingų 
gyvenimo normų tikslą.

Norėdami šiems savo pageidavi
mams ir norams, kurie plaukia iš 
Mūsų tėviškos širdies, suteikti tikrą-' 
ją jėga, Mes meldžiame ateiti Mum* 
į pagalbą Dieviškąją Malonę; tikėda
miesi jos sulaukti, Mes teikiam* 
jums, garbingieji broliai, ir jums pa
tikėtiems dvasininkams ir tautom* 
apaštališką palaiminimą".

štalas, patronas sunkiausiose ir be-1 
viltiškosc padėtyse, — pamaldos į 
Sv Judą Tadą". Grįžo viltis. Pradė
jau praktikuoti nurodytas knygutėje 
pamaldas, pasirinkdamas Sv. Tadą 
Apaštalą savo ir savo šeimos nuola
tiniu vadovu ir globėju. Ir Sv. Tadas 
Judas Apaštalas manęs neapvylė. Dar 
daug laiko praėjo įr daug dar gyve
nimo vargų ir skausmų iškęsti teko, 
tačiau su savo naujo galingo globėjo 
pagalba ir užtarimu visas kliūtis pa
vyko nugalėti. Ryžausi vykdyti savo 
nuolatinį troškimą ir ilgesį — susi
jungti su savaisiais ir, jei bus Viešpa
ties valia, surasti šeimą ar jos likučius. 
Tai buvo sunkus ir pavojingas kelias, 
ir savomis silpnomis žmogaus jėgomis 
vargu ar būčiau sėkmingąjį įvykdęs. 
Jei tat man pavyko ir jei atradau ne 
tik savuosius, bet ir savo šeimą, kuri 
buvo mane jau palaidojusi ir aprau
dojusi, tai čia matau ne savo nuopel
nus, bet išimtinai Sv. Tado Judo Apa
štalo galingą ranką.

Tad, kitaip negalėdamas, jaučiu 
savo moralinę pareigą bent šioje vie- į 
toje išreikšti Jam viešai savo padėką 
ir pagarbą, kartu kviesdamas visus 
kitus savo tautiečius, į nelaimę ar be
viltišką padėtį patekusius, pasirinkti 
Jį savo globėju ir užtarėju.
• Gen'. št. pulkininkas-Itn. Aleksand“ 
ras Andriušaitis, Scheinfeld, (Mittel- 
Franken), Unrra Team 569.
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Ispanu veikalai Paryžiaus scenoje
Sį sezoną Paryižaus sceną užkaria

vo ispanų pjesės. Paryžiaus drama
turgai šiaipjau moka rinktis savo 
scenai pjeses ir nėra per daug pa
lankūs užsieninei literatūrai. Tačiau, 
nepaisant to, jie nelaiko aliarmuo
jančiu dalyku, kaip rašo „Etudes“ 
teatro kritikas, kad šį sezoną Pary
žiaus scenoje yra statomi net trys 
ispanų veikalai. Priešingai, sako jis, 
jie mus praturtina, parodydami 
mums naujos medžiagos ir naujos 
technikos, tuo sužadindami naują 
įkvėpimą.

Ramon del Valle Inclan veikalas 
„Dievo žodžiai“ nepasižymi griežta 
kompozicija. Jokios sąrangos, jokios 
tvarkos, vos pastebima dramatinė 
progresija. Skaitytojas iki pat pa
skutinio puslapio yra linkęs savęs 
klausti, kada gi iškils intryga. Bet ta 
klausimą jis kelia be nekantrumo; 
jis pasiduoda vaizdų raidai, kurių 
dėmesingumas kartais išgaunamas 
ir įtartinomis priemonėmis.

Laureanas, biaurus nevykėlis ir 
iškrypęs idiotas, savo šeimos yra iš
statomas pakelėse ir aikštėse, kad 
Sužadintų publikos pasigailėjimą ir 
gautų išmaldų. Jis yra kapitalas, už 
kurio nuošimčius varžosi jo dėdė ir 
jo teta. Net ir jo mirtis jų apetitų 
nesumažina. Lavonas, papuoštas gė
lėmis prie kapinių vartų, atlieka rin
kliavą, kad sumokėtų savo palaido
jimo išlaidas. Tai ir visas siužetas ar 
bent jo rėmai. Nesunku pastebėti, 
kiiek daug jis savyje slepia jėgos 
suvedžioti. .

Žmogus mėgsta sekti visokias bai
sybes: Bet Valle Inclan nepasilieka 
jose. Su tam tikru pasitenkinimu 
pastatęs neūžaugą Laureaną pasako
jimo centre, jis duoda darbo alėjų 
ir kelių aikštėje kitiems persona
žams. Mažu mažiausia jis surenka 
įvairios medžiagos; jis stato'kontras
tingą statinį, kur šviesa žaidžia su 
šešėliais. Tai yra gotinė statyba, ku
rioje vaiduokliškas vandenlaidžio 
gurklys sudav pagrindinį motyvą, 
bet kuriame vyras ir moteris, lydimi 
savo pagundų, taip pat figūruoja; 
kuriame pasigirs pagaliau Dievo atė
jimas. Trumpai, tai yra gana vidu
ramžiška kūrybos vizija.

Būtų banalu minėti, kad čia yra 
mišinys biaurumo i didingumo, mei
lės ir neapykantos, išdidumo ir 
menkystės, garbės ir silpnybės, mal
dos ir tipiškų ispaniškų keiksmų. 
Banalu ir suplakta. Nes visos tau
tos savo jaunystėje kultyvavo in
stinktus, kurie mūsų dienomis ir 
mūsų logikos požiūriu vieni kitiems 
prieštarauja.

Jeigu del Valle Inclano ispanai de
monstratyviai maišo nuodėmės var
dą su Dievo vardu, jeigu, apskritai 
kalbant, jų tikėjimas ir jų dorovė 
neturi tarp savęs tokių santykių, 
kokių ieško šios dienos krikščionis, 
tai. jie nevaizduoja tik ispanų na- 
tionalinį originalumą, bet žmogišką 
dalį apskritai, kurios istorinė realy
bė yra visuotinė. Turėdami gyveni
mą, apsėsti mirties, apakinti kūniš
ko grožio, paskendę iškrypėliuose, 
Jie priklauso ne tik Ispanijai, bet 
amžinajam viduramžiui.

Tačiau vienu momentu šis teigi
mas neatitinka tiesą: „Dievo įžodžių“ 
pabaigoje, kai zakristijonas Petro 
Gailo nori nutildyti minią, įpykusią 
ir įsiaudrinusią, jis savo gimta kal
ia paskelbia Evangelijos žodžius: 

kas be nuodėmės, tas pirmas... Bet 
niekas jo neklauso. Tačiau kai jis tą 
pačią frazę pasako lotyniškai, visi 
nutyla ir pradeda melstis.

Čia jau yra savotiška idėja bei in
tencija, kuri veikalui suteikia mo
dernist} skonį. Šioje išvadoje atrodo, 
kad krikščioniškas religinis jausmas 
remiasi magiška nesuprantamos tra
dicijos galia ir kuris nyksta jį lygi
nant su realizmu, atsiradusiu po pir
mųjų religinių polėkių.

Štai dėl ko Valle Inclan atstato, 
bet kartu ir įduoda tą dvasinę at
mosferą, kurią savo veikale jis 
mums priartino; ir dėl to galų gale 
mes bevelytume šį veikalą laikyti 
ne tiek viduramžišku, kiek roman
tišku. Sis epitas kartu tinka ir este
tinei bei teatrinei jo pusei; jo stiliui 
ir kompozicijai, bet labiausiai cha
rakteriams, kurie pasižymi kartu: 
turtingumu ir netvarka.

★

Kitas ispanų veikalas prancūzų 
scenoje yra de Frederico Garcia 
Lorca „Bernardos namai“. Kai pasi
kelia pirmojo veiksmo uždanga, yra 
ką tik pasibaigęs d’Antonio Maria 
Benavidės palaidojimas. Našlė, jo 
penkios dukterys ir dvi tarnaitės 
grįžta į ūkį ir čia užsidaro nuo pa
saulio. „Per aštuonerius metus, ku
riuos truks gedulo laikas, gatvės vė
jas neturi užpūsti į šią buveinę.“

Bet nei durys, nei langai nėra už
daryti. Vyras įsiveržia į namus arba 
greičiau, kadangi jam čia nėra vie
tos, tai — mintis apie jį ir jo ilge
sys. Tuo vyru yra Pepe de Romano 
senyvos ir negražios Augustijos su
žadėtinis, bet kuris yra mylimas 
jauniausios ir pačios gražiausios 
Adelės. Mitinis vyras, kurio atsišau
kimus perduoda derliaus valytojų 
dainos, audrina užsidariusiųjų širdis:

Bernarda, sustingusi savo išdidu
mu, nieko nežino ir nieko nemato. 
Ji neteikia jokios reikšmės, kai vie
na tarnaitė jai apie tai papasakoja. 
Ji tampa nustebina katastrofos: nuo
širdžiai įsimylėjusi Adelė, neišlaiky
dama pikto seserų pavydo, pasis
maugia.

Viskas rodo, kad čia mes turime 
prieš akis klasinį veikalą: čia yra 
paisoma vietos ir veiksmo vienumo, 
nedaug trūksta, kad ir laiko vienu
mas būtų išsaugotas. Kompozicijoje 
viešpatauja tvarka, įkvėpta didžiųjų 
pavyzdžių. Pagrindinis įvykis yra 
įvykęs prieš pjesės pradžią, o jo psi
chologinės pasekmės sudaro visą 
Veikalo medžiagą. Bet konstrukcijos 
rigorizmas čia nėra apmokamas vei
kalo'pobūdžiu. Jo bruožai išlaiko sa
vo jėgą; veikalo medžiagą, kurią 
Valle Inclan mums paduoda sąmy
šiui, Lorca pateikia kondensuotą ir 
išsijotą klasine forma. Ir čia mums 
yra pateikiamas „ispaniškas miši
nys“, bet čia jau nėra daugiauspalvė 
puokštė: čia yra esencija.

Atidesnis įsižiūrėjimas čia ’mums 
atidengia nepastebimą keistuolę. Tai 
yra močiutės personažas, personažas 
pamišėlės, kuri porą kartų pereina 
per pjesę, paskendusi savo meilės fr 
motinystės svajonėse. Ji yra simbo
lis panikos ir sukrikimo, kuris gra
sina jos dukraitėms. Jos pastabos 
atrodo keistos daugumui žiūrėtojų, ir 
tai suprantama. Blogai priderintos, 
jos kenkia kompozicijai, bet savo 
niekur nepritampančiais savotišku
mais jos ją dar labiąjK iškelia.

Kodėl ispanų veikalai turi pasise
kimą Paryžiaus scenoje? Jie atneša 
mums aistrų teatrą. Jie ateina čia 
tuo laiku, kada manoma, jog tik 
ideologinis, politinis ir literatūrinis 
teatras yra vertas Paryžiuje užimti 
pirmąją vietą. Jie mums primena, 
kad paprastos didžiosios aistros, kaip 
išdidumas, meilė, neapykanta, pavy
das, kurių nemirtinga katalogą su
darė Shakespeare, Corneille, Racine

TRUMPOS ŽINIOS
Romos kurijos reorganizacija

Popiežius Pijus XII įsakė reorgani
zuoti dvylika Romos kongregacijų. 
Šitos kongregacijos sudaro Bažny
čios vyriausybę. Paskutinę reorgani
zaciją pravedė Popiežius Pijus X 
(1903-1914 m.l.

— Popiežius Pijus XII privačioj au
diencijoj priėmė 'amerikiečių negrų 
leidėjų organizacijos vadovus. Savo 
fa proga angliškai pasakytoje kalboje 
šv. Tėvas priminė broliškumo ir tei
singumo įstatymą, statydamas pavyz
džiu tautų apaštalą Povilą. Dievas no
ri, kad visi žmonės būtų išgelbėti. Pri
sikėlęs Kristus yra už visus miręs.

—Anglų protestantai, atsiliepdami 
J „Times“ straipsnį, sugriautam Monte 
Cassino vienuolynui atstatyti surinko 
ir pasiuntė aukų. Sugriauto vienuolyno 
viršininkui pasiųsta 700 svarų ster
lingų, kitos aukos bus pasiųstos vė
liau.

— Ryšium su Metropolitan muzie
jaus New Yorke 75 metų sukaktimi 
Prancūzija, Italija ir Vatikanas kiek
vienas pasiuntę po žymų meno kūri
ni. Ital'ja įteikė Mykolo Angelo „Ma
doną su kūdikiu", o Vatikanas „Ge
rojo Ganytojo" statulą iš Laterano mu
ziejaus.

— Kardinolas Massimis paskirtas 
vietoje mirusio kardinolo Gaspario 
bažnytinio tribunolo Romoje prefektu.

— Gegužės 24 dieną įvestas tele
foninis susisiekimas tarp Vatikano ir 
Argentinos. Popiežiaus nunci us Bue
nos Aires mieste ta proga kalbėjosi 
su Vatikano valstybės sekretorium 
Montiniu ir painformavo jį apie nau
jai įsteigtą Argentinoje pagalbos ko
mitetą badaujančiai Europai remti. .

Religijos dėstymas Berlyne.
Berlyno savivaldybės nutarimu, ku

rį patvirtino Santarvininkų komen
dantūra, visose Berlyno mokyklose 
mokiniams, kurių tėvai to reikalauja, 
privalo būti teikiamas religijos dėsty
mas. Dėstyti gali dvasininką-, mokyto
jai ir kiti kompeieiingi asmens, ku
riems už tai atlyginimą moka jų baž
nytinės bendruomenės. Per savaitę 
turi būti dvi tikybos pamokos. Religi
jos dėstymą galima sutrumpinti tik tuo 
atveju, -jei dėl būstų stokos sutrum
pinamos ir kitos pamokos. Mokiniai, 
kurių tėvai nepageidauja reliqi’os dė
stymo, tą laiką gali klausytis kitų mo
kyklinių dalykų.

— Bažnyčios ir valstybės santykių 
Thiiringijoje klausimas, kaip ir visose 
kitose rusų okupacinės zonos vietose, 
išspręstas ta prasme, kad jos viena 
nuo kitos visiškai atskirtos. Stengia
masi religijos dėstymą visai išmesti iš 
mokyklų, tačiau Bažnyčiai palikta tei
sė tikybą dėstyti mokyklos būstuose 
laisvu nuo pamokų metu ir valstybei į 
tą dėstymą visiškai nesikišant. 

ir Molieras, ir šiandien sugeba įk- 
vėpti įdomius personažus.

Žinoma, „Bernardos namuose“ yra 
ir idėjų. Čia galima pastebėti aštrios 
socialinio konformizmo kritikos, mo
ralinio kietumo, tada, kai jis pasi
daro aklas. Iš kitos pusės, čia gali
ma pastebėti natūraliųjų širdies po- 
linkių apologiją, čia užimama pozi- 
cija už laisvę apskritai.

Vokiečių spauda apie lietuvius 
tikinčiuosius.'

„Miinchener Katholische Kirchen- 
zeitung“ praneša, kad jau šio karo 
metų būriui lietuvių teologų studentų 
buvo duotas leidimas tęsti savo stu
dijas toliau kunigų seminarijoje Eich- 
statte. Per tą laiką ten iš viso jų susi
rinko apie 80, iš kurių apie 20 neseniai 
popiežius pasikvietė į Romą. Tenai 
nuo lapkričio mėnesio yra įsteigtas 
lietuviams teologams seminaras, pri
siglaudęs Pietų Amerikos kolegijoje. 
Tarp jų yra 13 studentų ir 23 kunigai. 
Gautosiomis žmiomis, tėra žinomos 
tiktai trys senųjų Lietuvos vyskupą gy
venamosios vietos, būtent •— Kauno 
arkivyskupo, jo pavaduotojo ir Vilka
viškio vyskupo pavaduotojo. Vilkaviš
kio vyskupas karo metu buvo išvežtas 
ir dabar greičiausiai yra miręs, nes 
buvo 83 metų amžiaus. Kaišiadorių 
vyskupas buvo nužudytas. Panevėžio 
ir Telšių vyskupai karo melu dingo be 
žinios.

Krikščioniškasis socializmas ir 
marksizmas.

Krikščionių Socialų partija (CDll) 
birželio 15—17 dienomis Berlyne buvo 
sušaukusi savo suvažiavimą. Ta proga 
buvo paskelbti nutarimai, kurie paro
do Krikščionių Socialų partijos Vokie
tijoje politiką. Svarbiausią suvažia
vimo programos dalį sudarė CDll 
Sovietų zonos ir Berlyno pirmininko 
Jakobo Kaiserio valstybės operoje 
pasakyta programinė kalba. Kalba 
buvo pavadinta „Vokieti-a ir Unija". 
Joje buvo nagrinėjamos trys didžio
sios problemos, būtent — krikščioniš
kasis socializmas, pabėgėlių proble
ma ir busimoji Vokietijos valstybės , 
santvarkos forma. Jis atmetė libera
lų reikalavimą atskirti religiją nuo po
litikos, pažymėdamas. Kad rengimai 
reikalai ir politika niekados taip ne
būtų nukentėjusi, kaip tais laikais, ka
da krikščioniškieji įstatymai ne tiktai 
buvo neminimi, bet ir negalėjo būti 
praktikoje taikomi. Taip pat nė social
demokratų puolimas, kad dvasininkai 
kišasi į politiką ir kad baržuazija 
slepiasi už krikščionybės jai sudarytų 
apsauginių sienų, nesumažino visų 
konfesijų aiškiai juntamo impulso po
litiškai bendradarbiauti jungtinėje

■ Krikščionių Socialų partijoje. Pranešė
jas įsakmiai pažymė'o, kad Uni:a nėra 
vienos kurios nors konfesijos organas, 
bet politinė partija. Kaip priešpriešą 
nacionalsocializmui kalbėtojas statė 
krikščionišką:ą santvarką, kuri vienin
telė galinti geriausiai išsaugoti nuo 
polif nių klaidų ir visokių ekstremų.

Atsisakydamas nuo buržuazinės vi
suomenės santvarkos, kuri, Kaperio 
įsitikimimu, priklausanti praeičia1, kal- 
kalbėtojas pažymėjo, kad „dabar atė
jęs dirbančios tautos ir socialistinės 
gyvenimo santvarkos amžius".

Naujoji kūryba turi būti grindžiama 
krikščioniškuoju socialijjmi ir įvykdo
ma pagal jo principus. „Socializmas 
nėra kurios nors vienos partijos mo
nopolis", pažymėjo kalbėtojas, „mar-
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-ksizmas yra liktai viena iš istorinių. 
socializmo formų“. Nors krikščionis*- 

.kasis socializmas gali žmogų vesti 
’•socialistiškais keliais, tačiau krįkšc o- 
niškasis socialinis įstatymas ir mar
ksizmas yra ne vienas ir tas pats — 
jie išsiskiria. Kalbėtojas kaip prieš
priešų ūkiui, tariant, svarbiausiajam 
faktoriui gyvenime, stato laisvę ir 
žmogiškosios asmenybės savitumų, 
savarankiškumą, paneigdamas klasių 
kovos idėją.

Komoj dvi konsistorijos
Birželio 13 dieną Romoje buvo su

šauktos dvi konsistorijos: slapta ir 
pusiau vieša. Jose dalyvavo visi 
Romoje esą kardinolai. Popiežius 
Pijus XII slaptojoj konsistorijoj pa
skyrė 7 naujus vyskupus ir per
skaitė pavardes šiais metais paskir
tų vyskupų. Nuo paskutinės konsis
torijos buvo paskirti 127 vyskupai, 
iš jų 25 arkivyskupai; daugiausia jų 
tenka Kinijai.

Pusiau viešoje konsistorijoje buvo 
svarstomas klausimas 4 kandidatus 
paskelbti šventaisiais, tarp jų du jė
zuitus ir Motiną Cabrini iš Ameri
kos. Paskelbus balsavimo rezultatus, 
popiežius pranešė, kad dabar nebesą 
jau jokių kliūčių minimiesiems ke
turiems palaimintiesiems paskelbti 
šventaisiais. Motina Cabrini numa
tyta paskelbti šventąja liepos 7 die
ną, o kiti trys palaimintieji — ru
denį.

Paskelbimas šventuoju, arba ka
nonizacija, yra iškilmingas Katalikų 
Bažnyčios paskelbimas mirusiojo 
šventuoju ir leidimas viešai reikšti 
jam pagarbą. Nuo Aleksandro III 
(1171) laikų šitą teisę turi Apaštalų 
Sostas. Patį procesą nustatė ir tiks- 

■liai suredagavo popiežiai Urbonas 
VlU (1625) ir Benediktas XIV (Ų45), 
ir jo dabar labai griežtai laikomasi. 
Tam tikslui numatyti tokie pereina
mieji tarpsniai: 1. reikalą turi įšstir- 
ti vyskupas; 2. reikia paduoti pa
reiškimą Ritų Kongregacijai, kad 
pradėtų pagrindinį procesą; 3. turi 
būti suteiktas titulas „garbingas“; 4. 
paskelbimas palaimintuoju (beatifi
kacija), pristačius tikriausių įrody
mų, kad buvo padaryti mažiausia 
bent du mirusiojo užtarimu stebu
klai; 5. galiausiai paskelbimas šven
tuoju, kurį įvykdo pats popiežius su 
iškilmingomis ceremonijomis. Po
piežius ta proga pareiškia, kad toks 
ar tokia Dievo tarnas ar tarnaitė 
dalyvauja dieviškoj garbėj ir gali 

.būti visame pasaulyje kiekvienu 
viešojo kulto aktu pagerbiamas. De
kretinis popiežiaus raštas paprastai 
šiuo atvejų pasirašomas visų Romo
je esančių kardinolų.

— Prezidentas Trdmanas ryšium 
su motinos Cabrini paskelbimu 

-šventąja popiežiui pasiuntė savo 
•- sveikinimą ir padėką.

— Popiežius Pijus XII Švenčiau
sios Trejybės sekmadienį priėmė 

'žymią grupę „vokiečių karo belais
vių Italijoje, kurie savanoriškai da
lyvauja Monte Cassino vienuolyno 
.atstatymo darbuose. Prieš audienciją 
.vokiečiai dalyvavo šv. Petro bažny
čioje prie šv. Petro grabo surušto- 
,Se pamaldose. -

- Liturginis sąjūdis Prancūzijoje
Prancūzijoje prasidėjęs vadinama- 

,sisį liturginis sąjūdis, seniau prakti- 
.kuotas nedidelių būrelių koplyčiose, 
dabar vis auga ir yra tapęs žymia 
bažnytiniame gyvenime pajėga.. Pa- 

, Vyzdžiui, kad ir iškilmingos, pontifi- 

kalinės pamaldos Tolūzoje, suruoštos 
arkivyskupo Saliėge į kardinolus pa
kėlimo proga. Čia milžiniška žmo
nių minia buvo visa aktyviai įtrauk
ta į aukos vyksmą. Paprastutis alto
rius, ant kurie šalia žvakių buvo 
matyti tik didelės ciborijos, prie ku
rių vyskupas laikė iškilmingas mi
šias atsikreipęs į žmones, sudarė jau 
savo išore ypatingą efektą. Stiprus 
seminaristų ir benediktinų novicijų 
choras kartu su visa minia pagiedojo 
Missa de Angelis. Subdiakonas ir 
diakonas jų tekstus perskaitė gim
tąja krašto kalba, prieš tai jas at
giedoję. Žmonių susižavėjimas buvo 
didelis.

— Prancūzų ta’utinis maldininkų 
kongresas Liurde bus rugpiūčio 17— 
23 dienomis. Ta proga ruošiami li
gonių transportai iš Paryžiaus, Lilio, 
Marselio ir kitų stambesnių Prancū
zijos miestų.

— Dr. Albarda, buvusis Olandijos 
socialistų vadas, pareiškė, kad jau 
atėjo metas panaikinti šimto metų 
sulaukusį seną olandų įstatymą, 
draudžianti viešaš religines procesi
jas. Kraštui yra tikra gėda, kad ka
talikams nėra leidžiama jokių viešų 
procesijų. -

— Trys Vincento Pauliečio gailes
tingosios seserys Jugoslavijoje nu
teistos mirti, o kitos trys — po dvi
dešimt vienerius metus kalėjimo. 
Jos buvo kaltinamos nužudžiušios 20 
Tito partizanų. Kaltinamosioms ne
buvo leista pasikviesti sau gynėjų 
nei prieš vykdant, mirties sprendi
nį gauti paskutinius religinius pa
tarnavimus, Iš Vašingtono praneša
ma, kad minimosios vienuolės parti
zanus savo ligoninėje gydė, kol ligo
ninę užėmė kroatų daliniai.

Mirė ^Vloncerato abatas!
Šiomis dienomis mirė visame pa- 

saulyję išgarsėjusio Moncerato be
nediktinų vienuolyno viršininkas. Su 
juo Sv. Benedikto ordinas netenka 
vieno iš svarbiausių savo figūrų.

Apie 800 metus jstaigtas ivlon- 
cerato vienuolynas yra vienoj kalnų 
viršukalnėj Barcelopo provincijoje, 
iškilęs 1238 metrus viršum jūros pa
viršiaus. Abatas Marcet, mokslinin
kas ir vienuolis, buvo didelis litur
gijos gerbėjas ir drauge su dabar
tiniu Vatikano bibliotekos prefektu 
išleido visą eilę vertingų mokslinių 
bažnytinių veikalų.

— Ryšium su 100 metų sukaktimi 
■ nuo Amerikos paaukojimo Nekaltam 

Marijos prasidėjimui Vašingtone bu
vo sušauktas Marijos garbei kon
gresas, trukęs nuo gegužės 11 iki 13 
dienos.

— Norėdami išprašyti pasauliui 
taikos, 20—30 jaunų anglų neš per 
Prancūzija iki Vezelay medinį kry
žių, kur prieš 800 metu šv. Bernar
das sakė pamokslus, ragindamas 
žmones į antrąjį kryžiaus karą. Jie 
ten susitiks su kitais maldininkais, 
nešančiais panašius kryžius iš kitų 
vietų. Visi šitie kryžiai vėliau bus 
panaudoti kryžiaus kelių , stotims.

Nauji lietuviai kunigai
Pranešama iš Eichstatto, kad š. m. 

liepos 21 d. Eichstatte bus suteikti 
kunigystės šventimai šiems lietu
viams: diak. Juozui Budzeikai, d.ak. 
Antanui Bukauskui, diak. Viktorui 
Kaleckiui,_ diak. Jonui Klimui, diak.
Stasiui Lisauskui, diak. Vladui Sala- 
viejui, diak. Vaclovui Šarkai ir. diak. 
Justinui Vaišvilui, ,

Subdiakonato šventimus visi 8 gavo 
š. m. birželio 15 d., o diakonato — 
birželio 16 d. Šventimus suteikė J. E. 
Eichstatto vysk. -Michael Račkį.

Devintinės Freimane
Freimano (Mūnchene) visų sto

vykloje gyvenančių tautybių katali
kai birželio 20-tą dieną iškilmingai 
atšventė Dievo Kūno šventę. Ryto 
9 vai. stovyklos halėje prasidėjo 
bendros pamaldos. Pamaldų metu vi
sų tautybių kunigai skaitė savo kal
bomis Šv. Evangeliją. Lietuviškai 
skaitė kun. Dr. Vėlutis. Jugoslavų, 
ukrainų, lenkų ir lietuvių chorai pa
kaitomis giedojo. Iškilmingon Devin
tinių procesijon prieky išsirikiavo vi
sų tautų vaikai, skautai, gimnazijos 
ir chorai. Savo altorius (rengė jugo
slavų, ukrainų, lenkų ir lietuvių ka
talikai. Lietuvių altorius išsiskyrė p. 
Jomanto suprojektotu ir pastatytu 
menišku lietuvišku kryžiumi.

Visa šventė teikė neišdildomą visų 
tautų broliškai katalikiško bendradar
biavimo įspūdį. Reikia pripažinti, kad 
šios stovyklos gyventojai visą laiką 
nuolat gražiai bendradarbiauja, lie
tuviai, nors ir negausingi didžiojoj 
tautų masėje, beį savo tyliu, gražiai 
susiklausančiu kultūriniu darbu vis 
labiau ir labiau užima pirmaujančias 
pozicijas. X,

Šiaurės Monte Cassino
Lygiai prieš šešis šimtus metų, bū

tent 1346 m., prie Vetterio ežero, 
Linkapingo diacezijoje, buvo padė
tas kertinis akmuo vienuolynui gar
siosios švedų regėtojos šv. Brigitos 

----prieš jai iškeliaujant į Romą, iš 
• kur grįžusi, ji pradėjo bažnytinės 
restauracijos darbą. Brigita yra vie
na iš stambiausių viduramžių bažny
čios istorijos figūfų, išgarsėjusi kaip 
pranašė, motina ir įkūrėja ordino. 
Ji tebėra gerbiama dar ir šiandien 
evangelikų Švedijoje, ir naujieji 
švedų pašto ženklai puošiami jos 
paveikslu. Jos vienuolynas buvo re
liginiu ir kultūriniu atžvilgiu tikras 
„Šiaurės Monte Cassino“. Dar ir da- 

. bar ant ežero kranto yra išsilikusi 
iš senųjų laikų puiki vienuolyno 

. bažnyčia, pastatyta gotiniu stiliumi 

. iš melsvo smiltainio. Tai yra gra
žiausias švedų vėlyvojo viduramžio 
statinys. Prieš vienuolika metų bri- 
gitietės, atsikėlusios iš Romos, vėl 
įsikūrė Vactenoje, norėdamos tojoj 
senojoj istorinėj vietovėj tęsti toliau 
pradėtąsias gražias tradicijas.

'— Prieš šimtą metų karalius 
Liudvikas I nupirko benediktinų 
vienuolyną Andekse ir grąžino jį vėl 
ordinui; taip benediktinai jau šimtas 
metų be perstojo dirba minimajame 
plačiai žinomajam kalne.

Patikslinimas
K. Bradūno eilėraštyje „Gana“ (Tė

viškės idilėse), atspaustame „N. G." 
Nr. 11, pirmojoj strofoj vietoj „tik 
atleidai“ turi būti „tik atlaidai".

Naujos knygos
Kun. K. Žitkus. Tėve mūsų. Tikybos 

. vadovėlis antrajam pradžios mokyk
los skyriui. X leidimas. 1945 m. Lie
tuvių Sąjungos leidinys. Tūbingenas.

Šis vadovėlis užkiša tremtinių va
dovėlių didelę spragą. Vadovėlis iš
leistas foto mechaniniu būdu at
spausdintas iš 1944 m. IX leidimo ir 
pateiktas toks,- koks buvo Lietuvoj 
išleistas normaliomis sąlygomis.

Juozas Kėkštas Rudens dugnu. 
Antroji lyrikos knyga. Roma, 1946 m, 
Išleido S. Gabriūnienė, 62 pusi.

Tai antroji to paties autoriaus^lyv 
rikos knyga. Pirmoji buvo 1938 m, 
išleista Vilniuje, pavadinta „Toks 
gyvenimas".

Autoriaus vilniečio, žinomo dar iš 
periodikos, kelias ėjo per Lietuvą, Si
birą, Santarvininkų valstybes, Monta 
Cassino kautynes. . Jam pažįstamos 
veik visos svarbesnės pietų fronto 
pergalės vietos. Įvairūs jo ir eilėraš
čiai, suskirstyti į šiuos skyrius: Ru
dens dugnu, Audros dykuma, Nakties 
jūra, Eilės nenaujos.

Katalikų tikybos katekizmas. 1946 
metai, 154 psl. Spausta Tūbingene.

Leidinys skiriamas vaikams moky
tis katekizmo. Jame yra sudėti visi 
būtiniausieji dalykai. Turinyje rasime 
pagrindinius tikėjimo dalykus, įsaky
mus Jr sakramentus bei maldą, o 
priede pridėti poteriai. Leidinys at
spaustas pagal anksčiau vysk. Bučio 
peržiūrėtą spaudinį.

Br. Kviklys. Lietuvių kova su na
ciais. 1941—1944 m. Memmingenas 
1946, „Minties" leidinys, 48 psl.

Reikšmingas informacinis leidiny* 
apie lietuvių gyvenimą okupantų me
tu. Autorius aprašo, kaip lietuvių 
tauta amžiais kovojo su prūsišku mi- 
litarizmu, kokie buvo Lietuvos santy- 

. kiąi su vokiečiais nepriklausomo gy
venimo metu, kaip naciškieji oku
pantai 1941 metais užgniaužė NeprikL 
Lietuvos idėją, kaip lietuvių tauta 
kovojo visose srityse už savo laisvę, 
priešinosi mobilizacijai, kaip veikė 
slaptoji lietuvių politinė akcija, spau
da ir kt. Gale yra įdėtas skyrelis, 
pavadintas „Kodėl baltai noriau ren
kasi mirtį, kaip grįžimą Tėvynėn".

Leidinys tikrai reikalingas ir efek
tyvus.

A. Krausas Gyvulių draugas. Det- 
moldas 1946, 32 psl.

Tai gyvulių globos antologijėlė, pa- 
, ruošta išeivijoje. Rasime rinktines iš- 
. traukas • iš Vaižganto, Biliūno, Vy
tauto Tamulaičio, Turgenevo, Manfre- 

. do Kyberio, Henricho Johno, Seimo* 
Lagerlof ir kt. autorių. Leidinys ilius
truotas. Juo pasidžiaugs ne tik gy
vulių draugai, bet ir šiaip jaunimas.

Redakcijos pranešimas
Dėl padidėjusių sui&umų gauti po- 

pierį, atrodo, kad ..Naujasis Gyveni
mas" negalės ilgesnį ar trumpesni 
laiką lankyti skaitytojus.t • ■ ■ ...

Administracijos pranešimas
„Naujojo Gyvenimo" komplektų 

sudarymui trūksta 3 (5) 1946 metų 
numerio. Administracija maloniai pra
šo Gerb. Platintojus, kurie trečio nu
merio egzempiorių dar turi, pasiųsti 
juos administracijai. - Mainais admini
stracija gali atsiųsti kitų numerių.

Skaitytojų žiniai pranešama, kad 
visų kitų „N. G.", numerių administra
cija turi ir galės pasiųsti paštu no
rintiems skaitytojams.

„The New Life." Lithuanian religion* 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben" — kath. Zeltschrift in 

.litavischer Snrache mit Genehmiaunq 
des Erzblschofl .Ordinariats Mūnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas“ Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Kataliku Kunigu Sąjun
gos, redaguojamas kurt. V. Bagdana- 
vičiau* Mūnchen.- Lamontstr. 21. —* 
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cieą

. Augsburg.
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