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ŽMOGAUS
1. Besitraukiąs turtingas Žmogus

Turtingas žmogus niekada nėra 
buvęs visuomenės labai mylimas. 
Visuomenė iš jo paprastai daug lau
kia, stato jam labai aukštus reika
lavimus ir, pamačiusi, kad jis jos 
vilčių nepateisina ir savo aukštų už
davinių neatlieka, nuo jo nusigręžta. 
Ypatingai šiais laikais turtingas 
žmogus yra netekęs visuomenės pa
sitikėjimo, pagarbos ir net gero var- 
do. Nepasitikėjimas turtingi! žmo
gumi šiandien yra tapęs visuotinis 
reiškinys. Jau nekalbant apie Sovie
tų Sąjungą, kurioje turtingas žmo
gus yra išbrauktas iš viešojo gyve
nimo, bet ir vakarų demokratijose, 
vienur daugiau, kitur mažiau, tas 
nepšitikėjimas reiškiasi. Vienur nu
savinami valstybės naudai didieji 
privatiniai turtai, kitur jie nusavi- • 
narni ir atiduodami žmonėms (kaip 
tai buvo padariusi žemės reforma 
Lietuvoje), kitur vėl įstatomais sti
priai suvaržomos turtingųjų teisės ir 
tiksliai užbrėžiamos visuomeninės 
prievolės, kurias jie turi atlikti. Ne
pasitikėjimas turtingu žmogumi bu
vo ryškus ir totalinėse valstybėse. 
Jose privati nuosavybė vienokia ar 

y kitokia forma buvo paimta valstybės 
reikalams. Taigi atrodo, kad nepasi
tikėjimas turtingu žmogumi yra 
šiandien apėmęs visa pasaulį. Dėl to 
yra pagrindo šiandien atskirai tuo 
klausimu visiems susimąstyti ir pas
varstyti apie turtingo žmogaus krizę.

Turtingo žmogaus krizės klausi
mas mus atveda į kapitalizmo iš
kilimo ir žydėjimo laikus, į 18—19 
šimtmeti. Tada kapitalai suplaukė į 
nedaugelio žmonių rankas. Išsivys
čiusi pramonė davė kapitalistams 
galingą jtankį, kurio dėka jie galėjo, 
vis didindami gamybą, užvaldyti 
plačias rinkas ir iš jų turėti neišse
miamą pelno šaltinį. Mašinos juos 
įgalino išsilaisvinti nuo amatininkų 
priklausomybės. Vietoj pretensingų, 
į cechus susibūrusių amatininkų at
sirado minios paprastų fabrikų dar
bininkų. Tačiau ir jie ilgainiui apsi
žiūrėjo, "kad yra išnaudojami, ir pra
sidėjo socialistniai sąjūdžiai. Socia
lizmas atsistojo kaip priešingas ka
pitalizmo polius. Jis reikalavo pa
taikinti privatine nuosavybę ir tur

KRIZĖ
tą pavesti valstybei ar kitoms orga
nizacijoms. Užvirė aštri klasių\ko- 
va, kurios išdava— šiandien turtin
gas žmogus traukiasi įš savo pozi
cijų, jas užleisdamas valstybei.

Nebūtų, rodos, ko gailėtis to besi
traukiančio turtingo žmogaus. Ne
mokėjo jis savo uždavinių atlikti, — 
lai einie. Rodos, ir religiniame gy
venime turtuolis nesulaukia paguo
dos žodžių. Visiems yra žinomi Kris
taus žodžiai, kad turtuoliui į dangaus 
karalystę įeiti yra sunkiau, negu ku
pranugariui pralįsti pro adatos sky
lę. Banyčioje plačiai yra praktikuo
jamas Evangelijos patarimas išsiža-^ 
dėti savo turtų. — Tačiau, nepaisant 
viso to, Bažnvčia neisilygiuoja visiš
kai su socializmo doktrinomis, nei- 
giančiamis privatinę nuosavybę.

Kodėl taip yra? Ar ji nemato to 
gero, kurį yra atnešę socialistiniai 
sąjūdžiai darbininkui žmogui? Arba 
ji mato kažką daugiau, kas išsprūsta 
nepastebėtas vien kasdiena besido
minčio žmogaus žvilgsnio7

2. „Rerum Novarum“

Besidomint Bažnyčios mokslu apie 
žmogaus santykius su turtu, pagrin
dinis šaltinis yra popiežiaus Leono 
XIII enciklika „Rerum Novarum“. 
Ji yra išleista 1891 metais, gegužės 
m. 15 d. Si enciklika buvo iššaukta 
klasių kovos. Joje popiežius energin
gai užsistoja darbininkus, gina jų 
teises, kelia darbininkų organizacijų 
reikalą, reikalauja esmens verto at
lyginimo, tačiau jis nepasisako už 
privatinės nuosavybės panaikinimą. 
Priešingai, į asmeninę nuosavybę jis 
žiūri kaip j dorinę vertybę, kurią 
reikia išlaikyti. Nė vienas iš Bažny
čios dokumentų paskiaisiais laikais 
nėra sukėlęs tokio didelio susidomė
jimo, kaip ‘enciklika „Rerum Nova
rum“. Ja buvo domimasi šiapus ir 
anapus Bažnyčios ribų. Sukakus 40 
metų nuo jos -pasirodymo. 1931 m. 
gegužės m. 15 d. popiežius Pijus XII 
išleido rašta enciklikai ..Rerum Nova
rum“ paminėti ir jos idėjoms toliau 
vystyti. Pijaus XII
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enciklika „Quadragesimo Anno“. 
Valstybės vyrai, kurie nori bešališ
kai įsigilinti į turto bei socialinius 
klausimus, neišvengia šių enciklikų 
studijavimo. Ypatingai Amerikos 
valstybininkų tarpe, nežiūrint religi
jos skirtumo, šios enciklikos yra su
laukusios aukšto vertinimo.

Plačios katalikiškosios Europos 
masės irgi yra pajutusios ir gyvai 
reagavusios į „Rerum Novarum“ 
mestas idėjas. Būdingai anų laikų 
nuotaikas nušviečia Torcy klebonas') v 
savo jaunam kaimynui — klebonui.

„Kaip tu mane gyvą matai, — 
kalbėjo jis — aš mieliau vargšams 
sukilimą skelbčiau arba visai nieko 
jiems neskelbčiau. Aš norėčiau vieną 
iš tų kovotojų,, tų frazių didvyrių ir 
streikais prekiautojų, kada nors su
tikti ir jam parodyti, kas tai per vai
kis yra flamandas. Tik atsimink isto
riją. Mes, flamandai, niekada nebi
jojome nei didžiūnų, nei turtingųjų. 
Ačiū Dievui, aš galiu šiandien prisi
pažinti, kad aš ,nors būdamas kū- 
ningas žmogus, tačiau Viešpats man 
neleido, kad aš būčiau perdaug kū
niškai gundomas. Tačiau skriauda ir 
nelaimė visada mano kraują sujudi
na. Šiandien, žinoma, tai yra pasili
kę toli praeityje; tu to nepergyvenai. ( 
Garsiąją encikliką „Rerum Nova
rum“ tu, pavyzdžiui, šiandien skaitai 
visai ramiai, kaip kokį pamokslą 
apie pasninką. Tada, mano sūnau, 
mums atrodė, kad žemė mums su
drebėjo po kojomis. Kas tai buvo 
per susižavėjimas. Aš tada buvau 
klebonu angliakasių parapijoje. Pa
prasta mintis, kad darbininkai nėra 
jokia pasiūlos ir paklausos dėsnio 
nuormuojama prekė, kad atlygini
mais ir žmonių gyvenimu negalima 
spekuliuoti, kaip javais, cukrumi, 
arba kava, — ta mintis — ar tu tuo 
tikėsi ar ne — sukrėtė sąžines. Kai 
aš tas mintis paskelbiau iš sakyklos, 
tai mane apšaukė socialistu, o mano 
ūkininkai sakė, kad su manim jau 
baigta ir kad aš būsiu iškeltas į 
Montreulį . .."

Darbininkas nėra pasiūlos ir pa
klausos objektas, žmogus yra jokia 
kaina neįkainojamas, su jokia preke 
nelyginamas dalykas, — tai yra visų 
šios enciklikos minčių atrama, tai 
yra idėja, kuri dar ir šiandien gali 
jaudinti. Dar daugiau, Leonas XIII 
kalba apie žmogaus suverenumą. Jis 
kalba apie žmogų, kuris yra pats sau 
apvaizda ir kuris reiškiasi dieviš
kosios Apvaizdos ribose. Ir iš šitų

*) Bemanos. — Tagebuch eines 
Landpfarrers.
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minčių išeidamas, popiežius spren
džia žmogaus turto ir socialinio gy-. 
venimo klausimus.

Šiandien, kai žmogus ieško kelio 
išeiti iš savo visokeriopo pažemini- 
rqg, nieko nėra labiau mielo, kaip 
šias žmogų atitiesiančias' mintis rasti 
oficialiuose Bažnyčios raštuose.

3ė Suvereninis žmogus

, Įsigilinus į Leono XIII .encikliką, 
aiškėja, kad tarp turtuolio ir darbi
ninko nėra tokios neperžengiamos 
prarajos, kuri šiuos abu luomus lai
kytų nuolatinėje įtampoje ir karo 
Stovyje. Klasių kova yra galingas 
reiškinys, bet jis yra praeinantis 
reiškinys. Leonas XIII savo encikla- 
ka to ir siekia, kad klasių kova pasi
baigtų darniu abiejų luomų sugyve
nimu. Ir turtuolis, ir darbininkas 
yra žmogus; ir tai yra jau labai 
daug bendro tarp jų abiejų!

Turtingas žmogus turi žinoti, kad 
jo turtas nėra privatinis dalykas, 
bet visuomeninis; ir kad jis turi įsi
gyti sugebėjimą jį visuomenės rei- 

■ kalams išduoti. Taigi turtuolis Leo
nui XIII nėra nepriklausomas nuo 
visuomenės. Iš kitos pusės, darbi
ninkas jam nėra koks įsikūnijęs ne
turtas, bet, pagal jį, darbininkas turi 
teisę ne tik į teisingą uždarbį, ,bet 
ir į tikslią ir griežtą teisę juo nau
dotis taip, kaip jam atrodo geriau“. 
(R. N. 2 p.) Jis turi teisę taupyti, 
santaupas realizuoti į turtą ir į tą tur
tą žiūrėti ne kaip į ką kitą, tik kaip 
i perkeistą uždarbį. Vadinasi, turtas 
ir uždarbis nėra kokie nors vienas 
kitam prieštaraujantys dalykai, bet 
greičiau du to paties pobūdžio daly
kai, tik socialinės netvarkos dėka 
vienas prieš kitą sukilę.

Norėdamas pagrįsti privatinio tur
to teisę, Leonas XIII eina dvejopu 
keliu: iš vienos pusės jis iškelia tą 
blogį ir tą netiesą, į kurią veda pri
vatinio turto panaikinimas; iš kitos 
pusės jis nušviečia pozityvų pagrin
dą, kuriuo remiasi privatinė nuosa
vybė. Negatyviniai popiežiaus Leono 
XIII argumentai šiandien mums yra 
Įdomūs, kaip išsipildžiusios prana
šystės; nes mes šioje srityje jau tu
rime dideliais bandymais turtingą 
praeitį. Pozityvūs jo argumentai at- 
sirenia į žmogaus suverenumo faktą.

Iškeldamas socialistinių teorijų 
klaidingumą, popiežius pastebi, kad 
jų šalininkai „nemato, jog jie2 tuo 
būdu atima iš žmogaus jo darbo vai
sių“. (R. N. 4 p.) Jie dėl to, užuot 
darbininkams pagelbėję, skaudžiai 
jiems pakenkia. „Ir taip privačios 
nuosavybės pakeitimas kolektyvine 
nuosavybe, kurią taip giria socializ
mas, turės ne kokias kitas pasek
mes, o tik darbininkų padėtį pada
rys dar labiau priklausomą, atimda
mas iš jų galimybę laisvai naudotis 
savo uždarbiu ir tuo pačiu atimda
mas iš jų bet kokią viltį ir galimy
bę padidinti savo turtą ir pagerinti 

\ savo būklę.“ (R. N. 2 p.) „Baisi ir 
nepakenčiama visų piliečių vergija, 
atviros durys visokiam išnaudoū- 
mui, visokiam nepasitenkinimui ir 
visokiai nesantaikai; talentas ir ga
bumas neteks akstino veikti, ir, kaip 

■ų būtina to pasekmė, turtas užaks savo 
šaltiniuose ir, pagaliau, vietoj svajo
tos lygybės, ateis lygybė: trūkumo, 
Skurdo ir vargo.“ (R. N. 5 p.)

Šitie sakiniai mums skamba šian
dien daug įtikinamiau, negu jie yra 
Skambėję prieš 55 metus. __

Jeigu ne kolektyvas, tai kas yra 
tas subjektas, kuriam dera turėti ir 
valdyti žemės turtus? Plačiu žvilgiu 
apžvelgęs visą pasaulį, Leonas XIII 
randa, kad žemės turtus turėti ir; 
valdyti turi žmogus. Visojė kūrini
joje popiežius neranda nieko kito, 
kas būtų tinkamesnis ir pranašesnis 
šiems uždaviniams atlikti, kaip žmo
gus.

Sis atsakymas' mums atrodo per
daug paprastas, banalus ir svetimas 
mūsų galvosenai. Mes žemės turtus 
patikėtume gerai organizuotai vals
tybei, ar savivaldybės įstaigoms, ar 
ekonominėms organizacijoms; mes 
juos lengviau patikėtume kokiam 
tarptautiniam bankui su gerai veda
ma kontroline buchalterija, bet pati
kėti juos žmogui?... Tiek kartų 
žmogus yra mus apvylęs. Jis yra sa
vanaudis, jis yra eikvotojas... ir 
dar daug klaidų mes jam priskaity- 
tume, ir sunku mums būtų sutikti 
su Leonu XIII, pavedančiu jam že
mės turtus.

Žmogus šiandien .yra netekęs pasi
tikėjimo ir viso savo kredito. Mūsų 
nenoras patikėti žmogui žemės tur
tus akivaizdžiai rodo, kokią didelę 
krizę šiandien pergyvena žmogus. 
Kaip plačiai yra išsiplėtęs nepasiti
kėjimas žmogumi. Visas socialistinis 
sąjūdis galų gale rymo ant plačios 
ir gilios žmogaus krizės. Nepasitikė
jimas žmogumi yra tas nnvrindas, 
dėl kurio reikalaujama atiduoti jį 
bendruomenei. Bendrumenėje, vieni 
kitus kontroliuodami ir vieni kitus 
sekdami, žmonės tikisi geriau mo
kėsią žemės turtais šeimininkauti. 
Po turtingo žmogaus krize glūdi ap
skritai žmogaus krizėj Šitas faktas 
mus neleidžia šaltai žiūrėti į besi
traukiantį turtingą žmogų ir numoti 
į jį ranka.

Esant šitokioms aplinkybėms, rei
kia drąsos, norint užsistoti už žmo
gų ir ginti jo nepriklausomybę nuo 
bendruomenės užmačių. *

Leonas XIII, nepaisant visos žmo
gaus menkystės, išeina už žmogų ir 
jį laiko pagrindiniu žemės turtų sa
vininku ir tvarkytoju. „Tai, kas mus 
iškelia, — sako jis — Teas mus pa
daro žmones, kas mus iš esmės at
skiria nuo gyvulių, tai yra protas 
arba išmintis; ir šios privilegijos dė
lei reikia pripažinti žmogui ne tik 
generalinę teisę naudotis žemės tur
tais, bet ir pastovią bei amžiną teisę 
juos turėti“. (R. N. 3 p.) Iš tikro nėra 
žemėje nieko vertingesnio už žmogų, 
kam būtų galima pavesti jos turtų 
valdymą. Išeidamas iš to panašumo, 
koks yra tarp visatos Valdytojo ir 
žmogaus, jo atvaizdo, Leonas XIII 
kalba net anie žmogaus suverenumą. 
Žmogaus dvasioje, sako jis, „rezi
duoja tas suverenumas, kuris jam 
b”vo suteiktas, kai jis gavo įsakymą 
užvaldyti žemę ir savo tarnybai pa
imti jūras ir sausumas.“ (R. N. 15 p.) 
Iš valstybės pusės tas žmogaus -su
verenumas gali būti varžomas .tik 
tada, kai jis pasidaro ’ visuomenei 
kenksmingas. Ne anksčiau. „Pagal 
natūralią tvarką nei individas, nei 
šeima neturi būti valstybės , apsor- 
buojami. Yra teisinga, kad tiek vie
nas, tiek antras turėtų galimybės 
veikti tol, kol jų veikimas nekenkia 
visuomenės gerovei ir nedaro kam 
skriaudos.“ (R. N. 14 p.)

Žmogus yra gavęs vyriausią vald- 
džią į pasaulio turtus. Jis turi su Ge
bėjimų turtams tvarkyti. Jis savo 
proto dėka apvaldo ne tik esamus 
dalykus, bet ir ateities dalykams jis 

gali turėti lemiančios reikšmės. Žmo
gaus veikimo laukas yra labai pla
tus. Dėl to Leonas XIII net randą 
reikalo kalbėti apie žmogų, kaip ap
vaizdą. Žmogus pats sau yra pirmoji 
apvaizda. „Amžinosios teisės ribose 
ir dieviškosios Apvaizdos ribose jis 
pats . sau tą m tikru atžvilgiu yra -ir 

-įstatymas, ir apaizda.“ (R N. 3 p.)
Dėl to į žmogų, tiek turtingą, tiek 

'beturtį, tenka' visada žiūrėti su gilia 
pagarba. Sį žmogaus didingumą, kurį 
pats Dievas traktuoja su gilia pa
garba, negalima pažeisti ir tikėtis iš
likti nenubaustam.“. (R N. 15 p.)

4. Žmogus kaip apvaizda
Tur būt, nėra svetimesnės .minties 

šio laiko žmogui anie save, kain sa
ve suprasti ir pergyventi kaip ap
vaizdą. Žmogus dar stengia save 
pergyventi kaip kūrėją, kuris Vi
sagalio Kūrėjo pavyzdžiu taip pat 
kuria pagal savo išgales. Tačiau 
save suprasti, kaip savo gyveni- 

. mo sąmoningą projektuotoją ir tų 
projektų įvykdytoją, mūsų laikų 
žmogui yra per sunku. Fiziškai ga
lingesni politiniai veiksniai įjungia jį 
į masę ir mėto jį, nežiūrėdami jo va
lios. Ištobulėjusi technika vis dau
giau ir daugiau ji užvaldo. Pavienio 
žmogaus ūkis algos pavidale taip pat' 
tampa visiškai priklausomas nuo ko
kios didelės ekonominės organizaci
jos ar valstybės. Pagaliau viešpatau
jančių idėjų' raizginys, galingų pro
pagandų pučiamas, išblaško visus 
žmogaus orientyrus taip, kad jam 
visai pereina noras savarankiškai 
mąstyti ir sąmoningai gyventi. Jis. 
pasiduoda likimui, jis tamna „nusi
žeminęs“, jis, gal būt, dar šiaio taip 
sugeba suprasti Dievo Apvaizdą, bet 
savo paties apvaizdos iausmo jau jis 
yra beveiirYietekęs. Šių laikų žmo
gaus dvasią Prancūzų teologas Da- 
nielu anibūdina šiais žodžiais: „Ji 
Savo išraišką randa visuotiniame ti
kėjime į progresą, kuriame visa 
žmogaus didvbė pasireiškia sugebė
jimu paklusti, nesidomint savo pa
ties likimu.“1)

. Tos nuotaikos vedinas, žmogus 
šiandien yra linkęs nesidomėti ir 
turto valdymu, ir. tą uždavinį pavesti 
bet kam: valstvbei, bendruomenei 
ar kam kitam. Tačiau naudotis turtu 
žmogus trokšta. Ir taip, nors ne pa
ties žmogaus valdomas, turtas nesi
liauja turėięs didelės įtakos į jo gy
venimą. Nesidomis turto valdymu 
žmogus ilganiui lieka priklausomas 
ne tik nuo turto, bet ir nuo svetimos 
beasmenės rankos, kuri tą turtą 
tvarko Jei turtingam žmogui turtas 
dažnai tamna stabu, kuriam ns nuo
lankiai linkčoia, tai- beturčiui jis 
tamna atriingiu stabu, kuris- turi 
svetima valią ir svetimus tikslus. Iš 
kurtaus ir nebvlio stabo turtas čia 
tamna labai iškalbingu ir visagaliu 

-’’u. 'žmogus jam tada ne tik 
linkčioja, bet yra jo valdomas ir te- 
rorizuoiamas. Dėl to perdėtose ten
dencijose atimti iš žmogaus turtai ■ ir 
jį pavesti bendruomenei glūdi dide
lis pavojus, jei ne apgaulė, kuri gra
sina žmogų pavergti labiau negu ka
pitalizmas.

Turto nuinvidualinimo pavoių pra
deda žmonės jau įžvelgti. Šiuo at
žvilgių yra įdomi knyga, parašyta F, 
A. Hayeko. Londono ekonominio in
stituto profesoriaus. Jis ten įrodinė
ja, kad turto socializavimo pastangos 
„mus veda ne tik į individualizmo.

*) Etudes 1946 Avril 13 p. 

išnaikinimą, kuris mūsų yra paveld 
dėtas iš krikščionybės bei iš grai
kiškai — lotyniško humanizmo, bet, 
mums visai nenujaučiant, jis mus 
veda J diktatūrinį režimą, kurį mes 
nugalėjome mūsų priešuose.“2)

Turto šuvalstybinimo šalininkai, 
žinoma, turi svarių argumentų savo 
nuomonei paremti. Jie iškels visus 
tuos išnaudojimus ir piktnauaojimus, 
kuriuos J įvykdo1 turtas, susitelkęs , 
privačiose rankose. To negalima gin- 
čyti. Tačiau iš to fakto nereikią 
(rodinėti per daug. Jeigu yra pikt- 
naudojimų, tai reikia kovoti su pikt- 
nSudojimais. Valstybė turi tam rei
kalui pakankamai priemonių. Ta
čiau nėra reikalo paneigti žmogui. 
teisę į turtą apskritai. Tada iš vie- 
ho kraštutinumo patenkama į kitą.

Juk niekas nėra taip piktnaudoja- 
ma, kaip laisvė. Ji 'yra dar aukštes
nės rūšies Dievo dovana negu turtas, 
O kas galėtų sakyti; kad. dėl to rei- ' 
kia atimti iš žmonių laisvę? Praktiš
kai, yna galima suorganizuoti valsty
bę, kurioje piliečiai yra kaip kalė
jime. Bet tokioje valstybėje nebus 
vietos pilnutiniam žmogaus gyveni
mui. Gal but galima suorganizuotiem 
tokią valstybę, kurioje piliečiai ne
turės ekonpminėsTaisvės, kuri bus 

✓panaši į vieną didelę stovyklą; ta
čiau tei nebus pilnutinio gyvenimo 
valstybė.

Politinė laisvė ir ekonominis sa
varankiškumas yra vertybės, kurios 
turi būti gerbiamos kiekvienoje ge
roje valsybėje. Būdingą šiuo atžvil
giu smulkmeną galima rasti šiandie
ninėje Prancūzijoje. Dabar atsisto
jusi prie valdžios vairo MRP partija 
yra stipriai kajri. Tačiau, nepaisant 
to, ji, gindama politines laisves, la- _ 
bai stipriai akcentuoja ir ekonomini 
piliečių nepriklausomumą. Pagal 
juos, kai nėra ekonominio nepri
klausomumo; tai7 ir politinė laisvė 
yra tik tuščias žodis. Iš tiesų, šios 
vertybės: laisvė ir nuosavybė viena 
kitą papildo ir išbaigia. Laisvė su
daro išvidinę galimbę nepriklauso
mai apsispręsti įvairiais gyvehimo 
klausimai, o turtas duoda išorinių 
priemonių savo sprendimus įgyven
dinti ir sgvo nepriklausomybę prak
tiškai išlaikyti.

Pilnai suprasta laisvė ir protin
giems gyvenimo uždaviniams pa
lenktas turtas yra sąlygos, kad žmo
gus galėtų, kaip pats savęs apvaizda, 
reikštis savo gyvenime.

Šiandien, kai galingų politinių or
ganizmų pavergtas žmogus ieško 
naujų gyvenimo kelių, kai ieškoma 
būdų žmogui išeiti iš masės ir gy
venti savitu gyvenifnu. natūraliai vi
sų akys krypsta į pilnutinį žmogų, 
kurį skelbia ir ugdo krikščionybė. 
Krikščionis savo gyvenimą apžvelgia 
plačiau negu bet kas. Jis realiomis 
akimis žiūri ne tik į šio gyvenimo 
siaura iškarpą, bet ir į amžinąjį savo 
gyvenimą. Iš šito, visuotinio žvilgsnio 
išeidamas, ir šį žemiškąjį gyvenmą 
jis moka geriau ir teisingistu įvertin
ti, neiškreipti jo vertybių ir verty- - 
bių rasti ten, kur kiti mato tik blo
gybes. „Niekas negali pilnai suprasti 
šio žemiškojo gyvenimo, — S’ko 
Leonas XIII — nei teisingai įvertinti 
jo reikšmės, jei jis nepsikels aukštyn 
ir neįsigilins į šį kitą gyvenimą, kuris 
yra amžinąs.“ (R N. 8 p.)

*) Louis Beirnaert, Etudes 1946 Fe- 
vrier 243 p.
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5. Turtas ne yda
Turtas ar neturtas savyje neturi 

jokios reikšmės amžinajam žmogaus 
gyvenimui, sako Leonas XIII; tačiau 
didelę, reikšmę turi tai, kaip žmogus 
turtą naudoja.

Mąstant apie turtingo žmogaus kri
zę, mums kyla klausimas: jei turtas 
savyje nėra blogybė, iš kur kyla taą 
nepasitenkinimas turtingu žmogumi 
ir pastangos atimti iš jo turtų valdy
mą. Kas yra turtingo žmogaus krizės 
priežastis? Krizės priežasties reikią 
ieškoti ne pačiame turte, bet jo nau
dojime. Blogai turtingas žmogus 
naudojo savo turtą, dėl to šiandien 
jis iš jo yra daug kur atimamas. 
Turtingas žmogus manė, kad jis tur
tą turi tik savo pomėgių tenkinimui, 
Jis nesuprato, kokie uždaviniai yra 
susieti su jo turtu. Jis visiškai ne
paisė tos tiesos, kurią iškelia Leonas 
XIII, kad turtas nėra laikytinas pri
vačiu dalyku, bet bendruomenės da
lyku, ta prasme, jog turtingas žmo
gus turi sugebėti jį lengvai perleisti 
tiems, kuriems jo trūksta. Turtingas 
žmogus yra turto savininkas, bet 
kartu su turtu jis yra gavęs ne tik 
priemęnių, bet ir uždavinių, kuriuos 
jis turi įvykdyti savo aplinkoje. Jei 

, jis tai įvykdo, jis tampa apvaizdos 
žmogumi, jei ne, — jis yra tas ne
vertas Evangelijos tarnas, kuris savo 
talentą užkasa žemėje, ir jo laukia 
kieta bausmė.

Dar ir šiandien, krizės akivaizdoje, 
nėra lengva turtingą žmogų įtikinti, 
kad turtas jam uždeda visuomeninių 
pareigų. < Jis mano, kad turto naudo
jime jis yra laisvas. Taip, jis yra 
laisvas — su visomis laisvės pasek
mėmis, kurios jam neša laimę arba 
žūtį. Jis yra laisvas parodyti savo 
iniciatyvos turto naudojimo srytyje 
ir jo pagabla kūrybiškai save iš
plėtoti. Tačiau tos iniciatyvos jam 
dažniausiai pritūksta. Jos jam pri
trūksta dėl to, kad žmogus nesugeba 
įavęs pergyventi'kaip apvaizdos, pa
sikelti aukščiau turto ir savo geidu
lių vilionių, apžvelgti visą savo gy
venimą: pamatyti tuos uždavinius, 
kuriuos gyvenimas kelia ir savo tu
rimomis priemonėmis imtis jų vyk
dyti.

Turtingo žmogaus krizė savo šak
nis turi toje pačioje krizėje, kurią 
mes vadiname žmogaus paskendimu 
masėje, dvasinių gėrybių apatija, 
nesugebėjimu reikštis kaip apvaizda 
gyvenime ir pasidavimu visokioms 
pašalinėms įtakoms..

Mūsų laikų' žmogus gauna algą, 
gauna penšiją, gauna pašalpą, paga
liau — maistą iš UNRRAos. Jis geba 
tik imti, bet jis yra netekęs galimy
bės ir netekęs sugebėjimo duoti. Jis 
neturi nei tos dvasinės patirties, nei 

■ tos palaimos, kurią turi gėrybes duo
dąs žmogus. Mes visi esame tapę 
vargšai su visa skurdžia vargšo dva
sios nuotaika. Tačiau ne tie palai
mintieji vargšai, kurie dėl Dievo 
Karalystės savo turtų išsižada. Mes 
esame greičiau panašus į tą vargšą, 
apie kuri kalba šv. Augustinas, jog 
jis tingėdamas eiti liuobą apie savo 
5 jungus jaučių atidavė juos kitiems 
ir tarėsi religinį aktą atlikęs.

Neturtas turi savo gilią religinę 
prasme, anie kurią mes’čia'nesiima
me kalbėti. Tačiau ir turtas nėra be 
prasmės. Turtas Šventajame Rašte 
dažnai eina simboliu religinėms ver- / 
lybėms išreikšti. Užtenka tik atsi- 
rjiinti Kristaus palvginimą apie ta
lentus, šeimininko išdalytus taniams, 
palyginimą apie sūnų vėjavaikį, savo

Naujasis Gyvenimas

Taboro kalnas. Merk. 9, 6

turtus išmėčiusį, moteriškę, kuri su 
žiburiu ieško savo dingusio skatiko, 
šimto avių savininką, kuris nenumo- 
ja ranka ant vienos žuvusios avies ir 
kit. Medžiaginis turtas čia visur yra 
kaip pavyzdys antgamtinių Dievo 
dovanų. Antgamtinių gėrybių žmo
gus turi ieškoti taip, kaip jis ieško 
žemiškųjų, gėrybių. Ir jeigu žemiškų
jų gėrybių jis atsisako, tai ne tam, 
kąd jis Ūktų vargšas iš esmės, bet 
kad jis savo turtus iškeistų į ant
gamtinius turtus. Jis, pasak Kristaus

ŠIANDIENINIO NETIKĖJIMO
PSICHOLOGIJA*)

prastina kaip dabarties ateizmo (ar 
teisingiau tariant, ateistinės laikyse
nos) psichologija.

Domėsimės netikėjimo psichologija 
ne tiktai teoriniu intereso, bei ir prak-

Dėkoju už didžią garbę aktyviai da
lyvauti šiose reikšmingose rekolekcijų, 
studiių dienose. Šitas kvietimas į mus, 
pasauliečius, atėjo kaip budinąs sąži
nes šauksmas, jog apaštalavimas yra 

• bendras visų, ne tik kunigų, bet ir pa
sauliečių, uždavinys, — kaip įparei
gojęs priminimas, jog neturime teisės 
sakyti „mes" ir „jūs”, nes iš tiesų 
visi esame tiktai mes, giliai susieti' 
bendra atsakomybe. Ir tačiau, jei pa
sauliečiai esame pakviesti kalbėti ku
nigams, tai, suprantama, ne teologi
jos mokyti ar - pastoraciškai instruk
tuoti, o tiktai padėti giliau suprasti 
mus, pasauliečius, ir, apskritai mūsų 
laiko žmogų, kurio tiesos pastanga 
dažnai sudūžta į. galingesnę klaidos 
grėsmę. Tik šita prasme supratęs sa
vo uždavinį drįsau priimti malonų 
kvietimą į jūsų susitelkimo bei ryž-_ 
ties dienas.

Taip pasiteisindamas dėl mano at
siradimo ■ šioje vietoje, pereinu prie 
manosios temos — šiandieninio neti- 
kėjmo psichologija.
■—K—--------

•) Paskaita, skaityta Kunigų Stu
dijų Dienose 1946 m. birželio 6 d., 
Hanau,

A. Berzinš

palyginimo, viską parduoda tam, kad 
pirktų, tą paslaptingąjį lauką, kuria
me yra užkasti didesni lobiai.

Teisingai įgytas turtas nėra blogy
bė, bet vertybė. Reikia tik tinkamai 
juo veikti. Turto naudojimo prasmė 
yra ta, kad jis būtų ilgainiui iškei
čiamas į aukštesnes vertybes. Turto 
padedamas, žmogus turi įgyvendinti 
savo organizacinius, mokslinius, me
ninius, karitatyvinius ar ūkinius su
gebėjimus. Turtingas žmogus turi 
būti kaip tas Evangelijos pirklys.

Netikėjimo sąvbką -savoje temoje 
vartoju ne psichologine, o metafizine 
prasme, kuri atitinka ir kasdieninę to 
žodžio vartoseną. Psichologine pras
me, tiesą sakant, absoliutus netikėji
mą iš viso negalimas: ne tik prakti
niame gyvenime daug kur vadovau
jamasi ne savu žinojimu, o pasitikė
jimu kitų autoritetu, bet net ir pagrin
dinio klausimo, kas yra tikroji būtis, 
požiūriu visada laikomasi vieno ar 
kito tikėjimo.’ Šita prasme visi tiki 
— kiekvienas turi savo tikėjimą: jei 
netiki į Dievą, tai tiki į savo pačių 
susikurtus dievus. Tik metafizinėje 
plotmėje iškyla tikras tikėjimo ir ne
tikėjimo skyrimas. Metafizine prasme 
tikėjimo vardo yra vertas tiktai tikė
jimas j Dievą, nes tasai tikėjimas, 
kuris ieško kitų dievų (kadangi „nie
ko nėra"), nors ir liudija žmogui savą 
būtinybę ieškoti Absoliutybėą, tačiau 
iš tiesų yra netikėjimas, kaip Abso
liuto neigimas. Kitais žodžiais, metafi
zine prasme tikėjimas yra tikėjimas J 
Dievą ir netikėjimas — netikėjimas į 
Dievą. Tikėjimo ir netikėjimo skyrimas 
metafiziniu požiūriu yra todėl ne kas 
kita, kaip tcizmo ir ateizmo skyrimas. 
Todėl ir manoji tema faktiškai yra su-
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kuris ieško brangiųjų perlų ir, tok} 
perlą radęs, visą savo turtą parduo
da, kad galėtu ji įsigyti. Kitais žo
džiais betariant, turtingas žmogus 
uoliai ieško būdų, ką visuotinai ver
tingo su savo turtu jis galėtų pradė
ti, ir, kokią, galimybę radęs, jis ne
delsdamas imasi ją vykdyti. Jo gėrį 
norai, su turto pagalba įvykdyti 
bus lyg tas brangusis perlas, kurį 
Evangelijos pirlays yra Įsigijęs. To
kiu būdu turtas nerūdys, žemėje, bet 
bus vis perkeičiamas į aukštesnes 
vertybes, vis labiau sužmoginamas 
ir daugiau gerovės atneš žemėn.V

Žmogus šiandien, atsisakydamas 
nuo turto, iš tikrųjų nori išbėgti tik 
nuo tų uždavinių, kurie yra susieti 
su turtu. Tačiau šis pasitraukimas iš 
pozicijų, kaip ir kiekvienas pasitrau
kimas, netenką aukštai vertinti. Vie
toj pasitraukiančio žmogaus turėtų 
su nauja dvasia ir plačiu krikščio
niškų savo gyvenimo ir savo užda
vinių supratimu imtis tų pareigų, 
kurios jam dera. Turtas gali būti 
jam ne tik nelaimės priežastis, bet 
priešingai#— laimės, apie kurią Kris
tus trumpai užsimena, sakydamas: 
„Laimingesnis''yra tas, kuris duoda, 
negu tas, kuris ima.“ (Apd. 20 35).

Jeigu turtingam žmogui bus kada 
nors skirta vietos visuomeniniame 
gyvenime, tai tik su ta sąlyga, kad 
jis supras savo. uždavinius, prisiims 
tas pareigas, kurios natūraliai seka 
iš jo valdomų gėrybių; ir jei jis tu
rės dvasinės jėgos nugalėti ir apgai
lėti |tą liberalistinę pažiūrą, kuri į 
turtą žiūri ,tik kaip į žemesniųjų savo 
geidimų tenkinimo priemonę. Turtas 
yra priemonė netik žemesniajai žmo
gaus prigimties pusei, bet, juo la
biau, ir aukštesniajai. Daiktai yra ne 
tik tam, kad mus gundytų ir išfcrei- 
pų mūsų kelius, bet tam, kad, juos 
aukodami, mesi juos perkeistume ir 
pašvęstume.

Juozas Girnius

tinių veiklos požiūriu į sieksime ne tik 
atskleisti, koks yra šių dienų netikėji
mas, bet ir drauge atsakyti klausimą, 
kaip jisai gali būti nuveikiamas. Šita 
prasme manasis dabarties netikėjimo 
psichologijos analizavimas galutiniu 
savo uždaviniu turės klausimą: kaip 
turime amžinąją Tiesą atstovauti mūsų 
laikui?
1. TIESOS SAGTYKIS SU LAIKQ 

KLAIDOMIS

Toksai mūsosios temos supratimas 
reikalauja iš pradžių atsakyti princi
pinį tiesos ir laiko santykių klausimą: 
koks, apskritai, tiesos santykis su lai
kų keitimusi ir specialiai su laiko tėk
mėje ' iškylančiomis' klaidomis? Kokia 
iš viso pozityvi prasmė domėtis klai
domis? Kokia prasmė domėtis netikė
jimo klaidomis tiems, kurie turime ti
kėjimo tiesa?

Šitą tiesos ir laiko klaidų klausimą, 
manau, tenka atsakyti trimis nurody
mais:

3



'A psi. Naujasis yvenimas 1946 m. rugpjūčio 10 d,

a. ) Kaip tiesa yra amžina, taiji am
žina ir klaidos grėsmė. Kaip tiesą vi
sada gręsia klaida, taip tikėjimą visa
da gręsia netikėjimo galimybė. Visa 
žmonijos istorija yra viena dramatiš
ka tikėjimo ir netikėjimo kova — kuris 
teisingas? Ar tikėjimas tėra baimės 
diktuojamas prietaras? Ar netikėjimas 
tėra savižudiškas užsiskleidimas prie
šais tiesos šviesą? Nėra laiko, kuria
me žmonija nebūtų įlgėjusis gyvosios 
tikėjimo tiesos, ir tačiau lygiai nėra 
laiko, kuriame nebūtų buvęs gyvas 
ir netikėjimas, kaip abejojimas tikėji
mo tiesa ar dargi atviras jos paneigi
mas. Šita padėtis plaukia ne tiktai Iš 
paprasto nežinojimo ar geros valios 
stokos, bet ir iš pačios tikėjimo pri
gimties. Tikėjimas yra daugiau, negu 
paprastas mokslinis žinojimas. Jei ži
nojimas tėra pripažinimo, tai tikėji
mas — išpažinimo dalykas. Tai, ką 
žinau, žinau ir neturiu kuo abejoti, 
teprivalau pripažinti. Gi tikėjimas išei- 
pa iš paprasto žinojimo ribų. Tai, ką 
tikiu (nors ir savo tikėjimą protiškai 
pagrindęs), labiau priimu, pasitikėda
mas aukštesniu autoritetu, negu pajė
giu paisai savo protu pilnai įžvelgti. 
Tikėjimas nėra dalykais 'žvelgimas, 
o greičiau nuolankus nusilenkimas 
prieš neperregimąją Paslaptį. Šita 
prasme tikėjimas ir yra atviras abe
jonei: ar tasai nusilenkimas prieš ti
krovės paslaptingumą nėra nusilen
kimas tiktai prieš nieką, savo paties 
sukurtą stabą? Tokios abejonės nu- 
veikimas nėra lengvas dalykas, nes 
jis reikalauja ne mažiau, kaip nu
veikti žmogiškojo proto išdidumą, no
rintį tik tai pripažinti, ką jis patsai 
pajėgia pilnai peržvelgti. Štai kodėl ir 
netikėjimas nėra tiktai atsitiktinė vieno 
taiko apraiška, o visais laikais gyva 
tikėjimo- grėsmė. '

b. ) Nors tikėjimo ir netikėjimo kova 
žymi visus laikus, tačiau kiekvienu 
taiku ji yra savotiško charakterio. Ki
tais žodžiais, norį- tikėjimo tiesa sa
vyje ir amžina, tačiau laiko tėkmėje 
ji gali būti realizuojama tiktai istori
niais pavidalais, išplaukiančiais iš ko
vos su laiko tėkmėj besikeičiančio
mis netikėjimo, formomis.

Iš tiesų, pati savyje tiesa yra viena 
ir tuo pačiu amžina. Todėl ir katali
kybė, suprasta Dieviškosios Tiesos 
prasme, yra anapus laikų kaitimosi. 
Niekas joie nesensta ir nieko naujo 
ji neprivalo. Visada ji lygiai jauna 
amžinąja Evangelijos dvasia. Ir tačiau 
nors pati savyje tiesa ir amžina, žmo- 
giškasai jos realizavimas vyksta tiktai 
taiko tėkmėje. Šita prasmė ir faktinis 
katalikybės atstovavimas yra susietas 
su laiku, su istoriniu laikų keitimusi. 
Kaip, apskritai, kiekviena tiesa, taip 
ir katalikybės tiesa nėra kartą visam 
laikui pasisavinama o privalo kiek
vieną momentą iš naujo laimima-ap- 
ginama priešais naujai iškylančių 
klaidų grėsmę; vienu žodžiu, laiko 
tėkmėje tiesą išsaugome tiktai kova 
su laiko klaidomis. Ir būtent, nors 
tiesa tėra viena, tačiau klaidos ga
limybės neribotos, ir atitinkamai, nors 
liesa amžina, tačiau klaidos iškyla su 
taiku ir su laiku praeina. Šitas klaidų 
įvairumas bei besikeičiamumas sutei
kia ir pačiam tiesos atstovavimui 
istorinį charakterį. Kiekvienas laikas 
turi savo klaidas. Tuo pačiu istoriškai 
savotiškas yra kiekvienu laiku ir tie
sos gynimas. Kiekvienas laikas sa
vaip atstovauja tiesą, nors ji savyje 
ir amžina. Visada vyksta tikėjimo tie
sos kova su netikėjimo klaidomis, ta
čiau kiekvienu momentu ši kova yra 
savotiška. Netikėjimo pavidalo istori
nis įvairavimas verčia istoriškai įvai- 
luoti ir tiesos gynmą.'

c.) Tiesos atstovavimo istorinis 
įvairavimas nėra tik paprastas psi
chologinis prisitaikymas, bet (ir vftų 
pirma!) bendrojo tiesos principo išplė
tojimas konkrečiais atsakymais be
sikeičiančius laiko rūpesčius. Kova su 
klaidomis, kuri žymi tiesos atstova
vimą laiko tėkmėje, yra daugiau negu 
tik kova su klaidingomis pažiūromis 
ar blogos valios apraiškomis. Klaidos, 
ir ypačiai didžiosios,, neišauga atsitik
tinai, o tiktai iš istorinių sąryšių, gilių 
laiko rūpesčių, dažnai iš tiesiai kru
vinų gyvenimo žaizdų. Ir jeigu, ap
skritai, tokios žaizdos kuriuo laiku 
atsiveria, tai dėl to, kad tiesa buvo 
likusi tiktai nengyva raide- nepajė
gusi į naujus laiko rūpesčius duoti 
reikalingą atsakymą. Šita prasme 
kiekviena klaida yra tiktai raidinio, o 
ne gyvo tiesos saugojimo išraiška. 
Gyva lieka tiesa tiktai tada, kada ji 
saugoma ne tik kaip bendrasai prin
cipas, bei ir kada šisai bendrasai 
principas išplėtojamas laiko klausimų 
atsakymais. Tuo atveju kai tiesa nėra 
tokiu būdu istoriškai išplėiojama, jai 
gręsia pavojus virsti gyvenimui sve
tima prabanga. Ir todėl tie, kurie lie
są atstovaujame, esame atsakingi už 
visas didžiąsias klaidas. Kiekviena 
klaida yra drauge ir mūsų kaltės (ne
gyvo tiesos atstovavimo) liudijimas. 
Ar būtų išaugęs bolševizmas, jei, pa
kitus ūkiniams santykiams (perėjus iš 
feodalinės ūkio santvarkos į industri
nio amžiaus ūkį), būtų buvęs laiku 
pateiktas naujas socialinių santykių 
sprendimas, — jei, konkrečiau tariant. 
Rerum novarum balsas būtų žmonijai 
naują kelią anksčiau nurodęs, negu 
šio uždavinio ėmėsi Komunistų parti
jos manifestas? Deja, -ar ir krikščio
niškose bendruomenėse Rerum no
varum šauksmas dažnai neliko (ir ne
lieka!) tyruose šaukiančiojo balsu? Į\

Štai kodėl į visas klaidas turime 
žiūrėti ne abejingai, o interesuotai, nė 
lik kaip į svetimų menko išmanymo, 
ar blogos valios dalyko,.o visų pirmai 
kaip į gilias laiko žaizdas, kaltinan
čias ir mus pačius. Kiekviena klaida 
šita prasme yra apreliavimas į mus 
suteikti tiesai gyvenimo jėgą, kad ji 
savo laikui kalbėtų ne kaip šventa
dieninė prabanga, o kaip kasdieninis 
ir patsai rcikalmgasai atsakymas į 
laiko rūpesčius, kad netaptų Evange
lija tiktai pasirinko skelbimu alkana
jam ar nuosavybės neliečiamumo 
aiškinimu išnaudojamajam. Pirma, ne
gu kaltinti Marksą, kaltinkime save 
pačius. Maža vertė stebėtis kitų neiš
manymu ar baisėtis litų nežmonišku
mu, bet gili būtinybė suprasti klaidas 
— jžvelgli jas kaip laiko šauksmą į 
mus pačius. Taip dalyką imant, gyve
namojo laiko klaidų pažinimas nėra 
tiktai teorinis smalsos patenkinimas, 
o laiko reikalavimų mums patiems 
įžvelgimas. Ta ir yra pozityvi klaido
mis domėjimosi prasme net ir tiems, 
kurie esame tikri savo tiesa. —

Pagal šiuos tris tiesos santykio su 
laiko klaidomis momentus (kad visa
da tiesą gresia klaida, kad kiekvienu 
momentu šita grėsmė yra savotiška ir 
kad klaida yra apeliavimas į gyvą 
istorinį tiesos atstovavimą) toliau ir 
bandysime atsakyti tris klausimus: 
a) kiek didelė netikėjimo grėsme mūsų 
laikui, b) kokiu pavidalu reiškiasi šių 
dienų netikėjimas ir, c) kokias mūsų 
laiko žaizdas jisai atskleidžia.

2. KIEK DIDELE NETIKĖJIMO 
GRĖSMĖ ŠIANDIEN?

Kiek gręsia netikėjimas mūsų lai
ka? Negalėčiau kitaip atsakyti, kaip 
vienu žodžiu — bauginančiai. Netikė
jimo grėsmė šiandien nemažesnė, ne

gu pačiais kritiškaisiais Bažnyčios 
istorinio gyvenimo metais. Ir šita 
grėsme ne silpnėja, o tolydžiai auga. 
Buvo laikų, kada netikėjimas grėsė, 
gal būt, ir nemažiau plačias mases, 
bet niekada nebuvo jis pasiekęs filo
sofinės minties aukščio ir valstybinės 
jėgos stiprumo. Jei anksčiau netikėji
mas reiškėsi tik kaip atskiro žmo
gaus (tegu ir kiek tokių atskirųjų būtų 
buvę!) asmeninių nuotaikų (tegu ir 
kiek karingų!) išraiška, tai šiandien 
netikėjimai pirmą kartą Vakarų istori
joje iškyle kaip filosofinė minties si
stema ir organizuota gyvenimo jėga.

Gali šitoks dalyko vertinimas iš 
pradžių atrodyti perdėtas.^ Perdėtas, 
nes nelauktas, ir nelauktas, nes esame 
įpratę matyti tik tai, ko norime, ir už
simerkti prieš visa, ką pripažinti 
reikštų nubusti iš iliuzinio „viskas 
krypsta į gera, pasaulis vėl grįžta 
po .visų katastrofų į krikščioniškąją 
tiesą". Nes ar Spenglerio „Unter- 
gang dės Abendlandes", pranaša
vusio vakarų žūtį, nesekė Berdia- 
jevo „Un nouveau moyen-age", skel
bęs naujus krikščioniškuosius vidur
amžius? Ar ir •mūsiškiai autoriai (J. 
Lornanas: Quo vadis, modernioji Eu
ropa? ir I. Eretas: Katalikėj, ir moks
las) neturėjo pagrindo .^akcentuoti, 
kad visas gyvenimas vėl nusisuka 
nuo pozityvistinio materializmo ir kad 
visose kultūrinio gyvenimo srityse 
matyti krikščioniškosios minties atgi
mimo ženklai?

Tačiau šitoks dabarties tendencijų 
vaizdas tebuvo dalinai teisingas. Tie
sa, kad dvidešimtojo amžiaus mąsty
mas ir gyvenimas nusisuko nuo pozi
tyvistinio materializmo, bet neteisinga 
daryti išvadą, kad tuo pačiu jisai vėl 
atsisuka į krikščioniškąja, praeitį. At
sisakyti mechanistinio materializmo 
(kuris visą būtį suveda į medžiagą bei 
energiją) nereiškia dar būtinai grįžti 
j krikščioniškosios pasaulėžiūros at
stovaujamąją Tiesą. Yra galimas ne 
tiktai mechanistiniu, bet ir vitalistiniu 
materializmu (pripažįstančiu, kad gy
vybė yra savotiška būtis, neišaiškina
ma vien medžiaga bei energija) pa
grįstas ateizmas’) Pagaliau yra ga
limas ir humanistinis ateizmas, pri
pažįstąs ne tiktai gyvybės, bet ir žmo
giškosios asmenybės dvasinį savotiš
kumą.*’) Kaip šiandien aiškiai vi
siems (net ir tiems, kurie anksčiau 
kitaip pranašavo) matyti, nusisukimas 
nuo mechanistinio maxerializmo bei, 
apskritai, pozityvizmo nebuvo posū-

’) Dabarties gyvenime toksai vita- 
listinis materializmas tarp kitų formų 
yra apsireiškęs nacinio rasizmo ir 
bolševikinio marksizmo pavidalais. 
Abu jiedu gyvybės savotiškumo var
dan atmeta mechanistinį materializ
mą ber, apskritai, senąjį pozityvizmą, 
pirmasai kaltindamas jį atomisiiniu li
beralizmu, antrasis „trockizmu“. Ir 
mūsuose mechanistinis materializmas, 
kurį atstavavo Jonas Šliūpas savo 
vertiniu „Medega bei spėka", susi
laukė kritikos ne tik iš filosofo Prano 
Dovydaičio, krikščioniškosios pasau
lėžiūros atstovo, bet ir iš biologo Jo
tos išpažinėjo.

♦’) Pirmiausia humanistinis ateiz
mas yra gyvas masoniniu žmogaus 
supratimu (nors kai kuriuose kraštu
ose, ypatingai anglosaksuose, maso- 
niškumas nėra būtinai susijęs' su 
ateistiškumu). Tokia pat pastanga į 
humanistinį ateizmą tenka laikyti ir ■ 
socialdemokratijoje iškylančią ten
denciją pereiti nuo marksistinio į hu
manistinį socializmą, pagrįstą nebe 
klasių kovos, o žmogiškojo asmens 
vertės principu. /

kis į krikščioniškąją Būties tiesą, o 
tiktai tolimesnis žingsnis tos pačios . 
ateistinės minties kelyje, — žingsnis 
nuo seklaus mechanistinio ateizmo į 
gilesnį vitalistini, ar dargi -ir kuma- 
nistinį ateizmą. • •

Mūsiškiamme ateizme, neišbren- 
dančiame iš šhūpinės laisvamąnybės 
seklumų, humanistinė tendencija dar 
mažai ryški. Nors organizacinėse pro
gramose paprastai ir neužmirštama 
įrašyti humaniškumą, tačiau kol huma
nistinis žmogiškojo asmens dvasinės 
vertės principas lieka neišplėtotas, tol 
ir patsai „humaniškumas* lieka dau
giau programinis šūkis, negu gyva 
liga. Kiekvienu atveju, jei neskaityti 
Juozo Plažio veikalėlio, įvardinto, 
berods, „Tolerancija“ (po ranka jo 
neturiu ir dėl antraštės galiu su
klysti), mūsiškiai ateistai dar 
nėra sistemingiau išplėtoję ateistinio 
humanizmo principus. Gali tai būti, 
gal būt, ir tuo paaiškinta, kad iš mū
siškių ateistų eilių nėra išaugęs nė 
vienas filosofas —ir neatsitiktinai, 
nes senojo pozityvizmo pagrindu kiek
viena filosofija pravardžiuojama me
tafizika ir tuo būdu iš anksto- panei
giama. Gi tasai žmogus, kuris būtų 
gyvu pavyzdžiu išsklaidęs šitą pozity
vistinį prietarą, mirė per anksti, pa
čioje jaunystėje. Turiu galvoje prieš 
trisdešimtį metų mirusį „Aušrinės“ 
ideologą filosofą Ramūną Bytautą. Jo 
dizerlacija, skiria žmogaus dvasinės 
būties substanciškumui atskleisti, lei
džia spėti, kad, jeigu jisai ir nebūtų 
radęs kelio į krikščioniškąją tiesą, 
tai kiekvienu atveju mūsiškį ateizmą 
būtų išvedęs iš poziiiyvistinių. seklu
mų į humanistinio ateizmo kelią.

Suprantama, konstatuodamas, jog 
mūsiškiamme ateizme humanistinė 
tendencija tik neryškiai matyti, anaip
tol neteigiu, kad mūsiškiuose atei- 
sfuose nebūtų humaniškų žmonių. Tai 
kitas ir skirtingas' klausimas, Nors ir 
yra gilus ryšis tarp žmogaus pasau
lėžiūros ir jo asmeninio gyvenimo, vis 
dėlto šisai santykis nėra vienapras
miškas. Gali ir humanizmo (žmogaus 
dvasinės vertės) išpažinėjas nebūti- 
humaniškas, kaip, atvirkščiai, gali ir ' 
humanizmo neigėjas būti humaniškas, 
Pastarasai atvejis teliudija, kad žmo
gaus dvasinis • vertingumas gali sa
vaimingai prasiveržti ir pro teorinio 
jo neigimo užtvarą.

Tiesa, viena prasme toksai ateisti
nės minties gilėjimas yra pozityvus 
žingsnis į tikresnį tikrovės įžvelgi
mą: teisinga šalia medžiagos pripa
žinti ir gyvybės savotiškumą, ir klai-, 
dingą vitalistiškai laikyti žmogų tik
tai biologine būtybe, tiktai rūšies, at
seit biologiškai suprastos tautos ar 
klasės atstovu, tiktai grandimi gyvy
bės perteikimo bei rūšies išlaikymo 
vyksme. Tačiau, antra prasme, kol 
nuo dalinės tiesos (teisingoT^firtinės 
tikrovės pažinimo) nerandama kelio" 
į pilnutinę Būties tiesą (į Dievą, kaip 
visos patirtinės tikrovės kūrybinį pa
grindą), tol ateistinės minties gūėji- 
mas yra drauge ir jos grėsmės gilė
jimas. Seklusai mechamstipis ateiz
mas gali patenkinti nebent pačią se
kliąją dvasią, nes jisai nėra jokia 
prasme teisingas. Tuo tarpu gilesny- 
sai vitalistinis ar humanistinis ateiz
mas daline savo tiesa gali patenkinti 
ir kritiškesnę dvasią. Vitalizmas ir hu
manizmas, kaip daliniai žvilgiai, yra , 
teisingi: pirmasai teisingas biologine 
gyvybės savotiškumo tiesa, antrasai 
— antropologine žmogaus dvasinio 
savotiškumo tiesa. Neteisingas tėra 
judviejų dalinės tiesos ateistinis suvi- 
suotinimas bei suabsoliutinimas — 
dalinių gyvybės ir dvasios tiesų var-' 
du paneigimas pilnutinės Gyvosios 
Dvasios tiesos. (Šisai dalinis gilesniojo
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ateizmo teisingumas ir sudarė aną 
posūkio j krikščionybę įspūdį.*)

Didesnė gilesniojo ateizmo grėsmė 
ir todėl, kad jisai, slėpdamas savyje 
dalinę tiesą, gali žmogų, uždegti ta 
tikėjimo jėga, kuri yra sava kiekvie
nai tiesai. Mechanistinis materializ
mas niekada negali viso žmogau? 
angažuoti,'nes jisai negali žmogui pa
teikti jokio prasmingo tikslo: jei nėra 
nieko kito, kaip medžiaga, tai negali 
būti ir jokių tikslų, nes medžiaga yra 
neapspręSta jokio vidinio tikslingu
mo. Tuo tarpu vitalistinis bei huma
nistinis ateizmas, slėpdamas savyje 
dalinę gyvybės ir žmogaus, tiesą, gali 
žmogui iškelti ir prasmingų tikslų, ku
rie visą -jį angažuotų. Niekas nėjo 
mirtin gimdamas mechanistinį ateiz
mą, jog tėra medžiaga, bet tūkstan
čiai nepabūgsta mirties kovodami už 
vitalistinio ateizmo įprasmintus tiks
lus (taip kovojo nacionalsocialistai už 
sudievintą tautą, taip kovoja komu
nistai už suabsoliutintą proletariatą). 
Dar daugiau gali visą žmogų anga'-

*) Iš tiesų, dažniausiai šisai posū
kis ir buvo šiaip argumentuojamas: 
fizika atsisako senojo mechanistinio 
determinizmo, biologija vėl ' iškelia 
gyvybės savotiškumą, psichologija 
nusisuka nuo atomistinės „besieliš- 
kumo" Tendencijos etc. etc. Tas visa 
teisinga, bet neteisinga išvada, kad 
tai savaime reiškia ir teistinės tiesos 
išpažinimą. Savaime nereiškia teizmo 
nei indeterministinė fizika, nei vita- 
listinė biologija, nei visumos psicho
logija. Pažinti medžiagą, gyvybę ar 
dvasinu žmogaus būtį nėra dar Die
vą prieiti. Tarp mokslinio atskirų da
lykų teisingo pažinimo ir tarp Dievo 
priėjinio nėra vienaprasmiško priklau
somumo. Mokslinis tikrovės pažini
mas, nors ir sugriauna nayvųjį ateiz
mą, tačiau nebūtinai atveda J Dievą.

Štai kodėl neretai tie patys vardai, 
kurie buvo minimi skelbiant krikščio
nybės renesansą, iš tiesų būtų minė
tini tiktai ryšium su ateistinės minties 
gilėjimu. Tiesa, gali ir teistas sutikti 
su ateistu vitalistu, kol šisai kritikuoja 
mechanistinį ateizmą, kaip, antra ver
tus, sutikti ir su ateisiu humanistu, kol 
šisai kritikuoja biologinio požiūrio 
suabsoliutinmą žmogiškajai tikrovei. 
Tačiau privalu neužmiršti, kad vifa- 
Estiniš" gyvybės,ir humanistinis žmo
gaus supratimas dar teizmo nereiškia, 
o dalinis jų tiesos suobsoliutinimas 
tiesiai veda į ateizmą.

Šita užmirštis ir sudarė nekartą 
klaidingą įspūdį. Pora pavyzdžių. Di
deliu entuziazmu buvo švenčiamas 
N. Hartmann atsisakymas marburgiš- 
kio idealizmo ir pasukimas Į -gnoseo- 
foginį .realizmą, atstovautą aristoteli- 
nės-tomistinės tradicijos. Tačiau buvo 
užmirštama pridurti, kad N. Hart
mann, ir pripažindamas ne tik gno
seologinį realizmą, bet dargi ir onto
loginį būties laipsniškumą bei dvasi
nės būties savotiškumą, vis dėlto lai
kosi ateizmo. (Atseit, lygiai būtų bu
vę galima cituoti ir Lenino kompli
mentus aristotelinei gnoseologijai, iš
keltai priešais platoniškąjį idealizmą). 
Panašiai buvo džiaugiamasi ir eilės 
sociologų pozityvistų išreikštu pasi
gerėjimu viduriniaisiais amžiais. Ta
čiau buvo užmirštama paaiškinti, kad 
tie komplimentai labiau buvo skirti 
ne tiems viduramžiams, kurie faktiš
kai kartą buvo, o tik savo pačiu su
kurtiems viduramžiams: kai faktiš
kiesiems viduramžiams buvo būdin
gas religinis nusiteikimas bei etinis 
socialino gyvenimo vertinimas- tai, 
pav., E. Durkheimui, ateistui žydui, 
religiia tėra prietaras ir moralė tėrą 
Socialinių įpročių išraiška.

_ St. Barzdukas

ŠEIMA MŪSŲ TAUTOS GYVENIME
3. Yra aišku, kad naujais gimimais 

nepasipildanti tauta yra pasmerkta 
žūti. Šitas klausimas yra pasidaręs ak
tualus jau ne vienai tautai. Jį iškelia 
ir dabartinis popiežius Pijus XII: 
„Žmonės šiandien taip ištobulino tech
niką, kad su jos pagalba m_ašinai su
geba suteikti žmogaus panašumą, ta
čiau pats žmogus savo paties gyvybės 
nesiryžta toliau perduoti, ir taip il
gainiui kapai grasina užversti visą 
žemę, likusią laisvą nuo lopšių" (1946. 
V. 1. „Nauj. Gyv." Nr. 8). Bevaikė 
ar ir vienavaikė šeima eina savo tau
tos budelio pareigas. Tai ypač pavo
jinga mažoms tautoms, prie kurių 
priklausome ir mes, lietuviai. Netu
rime statistikos duomenų, tad neįma
noma duoti vaizdo, kokia padėtis šiuo 
atžvilgiu ištrėmime. Alė Arbačiauskie
nė, tur būt, yra nasakiu«i tiesa, kad 
„daug jaunų motinų yra išeivijoj, dau
gelis jaunų dukterų čia išteka, bet kū
dikio nedažna susilaukia" (1946 V. 4. 
„Zib."Nr. 18). Nesą gerų sąlygų, netikri 
laikai, neaiškus rytojus, vargo itrū- 
pėsčių baimė, noras išvengti nepato
gumų ir sunkumų — štai tos mate
rialinės ir egoistinės priežastys, ku
riomis mėgstama ganstytis ir teisin
tis. Negalima sakyti, kad nebūtų 
šiandien jos gana rimtos ir švarios. 
Bet ar jos vienintelės? ' Juk nepri
klausomoj Lietuvoj sąlygų sunkumu 
lyg ir nebuvo galima skųstis, o ar 
nebuvo net neretoj šeimoj' panaši 
padėtis? Vadinasi, tikrosios priežas
tys glūdi kažkur giliau. Ar tik ne
bus teisingas Tas tvirtinimas, kad gi
mimų vengimas ir mažėjimas yra 
tam tikra moderniųjų laikų soziali- 
nė liga, kilusi iš visą pasaulį apė
musio dvasinio ir moralinio chaoso? 
Juk motinystė yra ta subtilioji žmo
giškos prigimties sritis, į kurią, ro
dos, taip sunku ateiti su šaltu aps
kaičiavimu ir kietos logikos dės
niais. O vad. moderniaisiais laikais 
su tuo ir čia pajėgta įsibrauti. Visur 
technika! Tad paprastai bejėgiai čia 
būna ir bet kurie argumentai, bet 
kurie samprotavimai bei įtikinėji
mai ... Tik J lietuvio, ypač lietuvės 
motinos sąžinę šiandien garsau nei 
bet kada beldžias ne tik religiniai ar 
moraliniai, bet ypačiai tautiniai mo
tyvai: tauta gimsta, auga ir stiprėja 
per savo geras motinas!

Tokia didelė ir šventa lietuvės mo
tinos pareiga, bet ar mokam ją su
prasti -ir vertinti? Antai, ir mūsų 
spaudoje iškeliama, kad šeima daž
nai nuskriąudžiama: geresnė pastogė

žuoli humarfistinis ateizmas, iškelda
mas žmogiškojo asmens vertės ir 
žmogiškosios laisvės principus.

Štai šita prasme ir manau, kad 
šiandien ateizmo grėsmė yra nesu
mažėjusi, o, atvirkščiai, bauginančiai 
išaugusi. Nenoriu, suprantama, ši
tuo atvirumu nieko pesimistiškai nu
teikti — esame, tikri Uolos neperga- 
limumu. Tenoriu perspėti prieš leng
vabūdišką šitos tikrybės išvirtimą Į 
seklų optimizmą „viskas krypsta į 
gera“. Nėra teisės džiaugtis mecha
nistinio materializmo kritika, kada ši 
kritika teveda į naują gilesį ir tuo pa
čiu dar grėsmingesnį ateizmą. Ir ne

atiduodama kuriam landžiam ar apsu
kriam viengungiui ar bevaikei šei
mai, o motina su savo, vaikais nu- 
kišama kur į bendrą kambarį, palė
pę, ar net ir rūsį. Šią skaudžią ne
gerovę yra iškėlę ir Vokietijoje gy
veną Lietuvos vyskupai savo gany- 
tojiniame laiške ištrėmime esantiems 
tikintiesiems lietuviams: „Deja, ten
ka apgailestauti, kad dažnai dėl per 
didelio žmonių sukimšimo vienoje 
patalpoje mūsų šeimos netenka savo

M. V ■ i t k u s

’ OREMUS
Vidudienio tylos gilybėse , 
paskendęs miškas oro žydryje; 
pajutęs aukščio gyvą ilgesį, 
stiebais į dangų l^la giedrąjį.

Lyg triūbos milžinuos vargonuose, 
giedot mistingo himno veržiasi;
apmirę klausos — tartum manosi 
išgirsiu aidą rojaus daržuose « • «

Šakas iškėlę, maldą liedami, i 
galiūnai tvyro lyg ekstazėje, 
be žodžių maldą, sieloj giedamą, 
į šventą Dievo sostą neša jie.

Ir per viršūnes eina suokiamai 
platus’ Oremus-. . Tėve, meldžiamės ... 
Ach, broliai medžiai, vienkart stokime,' 
į Tėvo širdį vienkart belsdamiesi

šeimyniško uždarumo, jaukumo ir 
moralinio jautrumo. Prieš, tokią blo
gybę reikia kovoti visomis jėgomis. 
Čia turi budėti ypač tie, kuriems pa
vesta rūpintis mūsų tautinėmis ben
druomenėmis, parūpinant' erdvesnes 
ir uždaresnes patalpas šeimoms ir 
bendrai deramai parenkant kamba
rio gyventojus. Bet už šeimų užda
rumą turi kovoti ir pačios šeimos. 
Čia glūdi mūsų tautai dideli pavojai 
smukti doriškai, jei šis reikalas ne
bus greitu laiku tinkamai sutvarky
tas" (1946. III. 30. ,,Nauj. Gvy." Nr. 
6). Šis balsas turėtų būti išgirstas, 
reikalas suprastas. Nereikėtų, net 
vengti perkėlimo iš vienos stovyklos 
į kitą, jei toje kitoje būtų geresnės

dovanotinai būtų nayvu šitą ateizmo 
gilėjimą laikyti grįžimu į krikščioniš
kąją tiesą, . nes šisai gilėjimas tie 
grįžimo, o nutolimo apraiška. Tetenka 
šitą ateistinės grėsmės faktą atvirai 
pripažinti ir,' pripažinus "savo pačių 
kaltės dalį, angažuoti visą savo at- 
sokomybę už jos nuveikima Gyvąja 
Tiesa.

Privalu bčtgi neužmiršti, kad di
džiausios grėsmės laikas visada 
grauge yra ir didžiausių šansų laikas., 
Juo auga netikėjimo grėsmė, tuo 
auga ir tikėjimo šansai Nors viena 
prasme netikėjimo gilėjimas yra ir 
jo grėsmės didėjimas, tačiau antra 

-sąlygos. Tai reikalas tokio svarbumo' 
ir aktualump, kad juo turėtų susiddi 
mėti ir patys aukštieji tremtinių ben, 
druomenių organai. Tautos gyvybės 
reikalas yra aukščiausiais įstatymas!

4. Tautą sudaro atskiri individai. 
Nuo jų vertingumo priklauso ir pa
čios tautos vertingumas. Dėl to koks 
svarbus yra jauno žmpgaus ugdymo 
reikalas: nors asmenybe didele dalimi 
yra prigimimo (gabumai, paveldėtos 
ypatybės, temperamentas ...), bet dar 
daugiau ugdymo ir ugdymosi rezul
tatas. Ugymo darbo pradžia ir svoris 
yra šeimoje. Tik vėliau jį išplečia ir 
pagilina mokykla, bažnyčia, visuo
menė, organizacija, spauda. Štai dėl. 
ko tiek daug dėmesio skiriama vaiko 
ugdymui šeimoje: kokia šeima, tokia 
visuomenė, kokia visuomenė, tokią 
tauta. Tiesa, pasitaiko, kad ir „gerų 
tėvų" vaikas kartais niekais išeina, 
bet paprastai „obuolys nuo obels ne
toli tekrenta".

Ugdymo tikslas yra pilnutinė žmo
gaus asmenybė. Šeima ugdymo darbe 
negali likti viena, nes lavinimo ir 
^uklėjimo funkcijas, kaip jau aukščiau 
minėta, atlieka ir bažnyčia, mokykla, 
organizacija, visuomenė ir kt. veiks
niai. Idealiausia padėtimi reikia lai
kyti tokią, kada ugdomasis visų šitų 
veiksnių darbas dirbamas sutartinai. 
Vadinasi, ugdomosios vertybės turi 
būti tos pačios. Tai kad ir tos, apie 
kurias kalba Lietuviu tremtinių švie
timo nuostatai: „Auklėjimo kryptis — 
tautinė krikščioniška: ugdoma pagar
ba gerosioms tautos tradTcIJbms; ug
domas žmoniškumas, valstybingumas, 
dorovingumas, pareigingumas, blaivu
mas, pozityvioji iniciatyva" (5 5). 
Priėmusi šias vertybes savo ugdomojo 
darbo tikslu, šeima jį grįš bent 
šiais keturiais principais: a) krikščio
niškumo (katalikų šeimoj katalikišku-, 
mo), b) tautiškumo, c) visuomenišku
mo, d) inteligentiškume.

a) Kristus yra paskelbęs du didžiuo
sius savo įsakymus: 1) mylėsi Vieš
patį, savo Dievą, visa savo širdimi, 
visa savo siela, 'visomis savo jėgo
mis, visomis savo mintimis, 2) savo 
artimą, kaip pats save (Luk. 10). Jei 
šitie įsakymai žmonių būtų nuošir
džiai ir nuosekliai gyvenime vykdo
mi, kitoks būtų šiandien ir viso pa
saulio, ir mūsų tėvynės vaizdas. Tai
gi krikščioniškumo (katalikiškumo) 
principas ir reikalaja, kad vaikai iš 
pat mažens šeimoje gautų tvirtus pa
saulėžiūrinius pagrindus, įsisąmonintų 
religines tiesas ir įprastų atlikti pa-

pfasme gilesnis netikėjimas, greičiau 
gali savyje rasti jėgos ir šuoliui į tikė
jimo kelią, negu seklusai netikėjimas. 
Kad šita mintis nėra tik iliuzinis savęs 
raminimas, liudija pati gyvenimo pa
tirtis. Jei mūsų laiku aštriau iškilo ne
tikėjimo grėsme, tai betgi lygiai skai
driau nušvito ir tikėjimo tiesa bei jė
ga. Ar dauguma tų žmonių kurie 
šiandien vadovauja katalikybės tie
sos atstovavimui, nėra į katalikybę 
atėję konvertitiniu keliu? Ir J. Mari- 
tain su P. Claudel, ir Th. Haecker su 
P. Wust, ir A. Gemellil

' b. a,
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N•*-. 1 egalhna Evangelijos pakeisti kriš- 
fcioniškąja civilizacija iX, mums, kuni
gams, imtis skelbti krikščioniškąją ci
vilizaciją užuot skelbus Dievą. Reikia 
religijai ir tikėjimui išsaugoti savo pra
kilnumą iš atžvilgio į tuos dalykus, ku
riuos jie yra įkvėpę ir kuriuos jie virši
ja ir dominuoja. Negalima, kad siela, 
kuri ieško Dievo, (tokių sielų nepai
sant visko, yra dar gana daug) mumyse 
rastų tik krikščiįhiškosios civilizacijos 
profesorių ar ’ net, gal būt, kokios so
cialinės sistemos propagandistą, kurios 
sąrangoje religinis elementas nėra nei 
pagrindinis, nei labai svarbus.

IŠ kitos pusės, ginant ir teigiant 

YWES M, — J, CONGAR, O. P.

reigas savo artimui. Religinė praktika 
turėtų virsti nuolatine žmogaus vidu
jinio atsinaujinimo priemone. Kiek
vienas iš savęs juk žinome, kokio gi
laus įspūdžio ’ čia dažnai yra padarę 
paprasti ir nuoširdūs mūsų tėvų pir
mieji pamokymai ir paskatinimai. Jei 
dažnas ir suaugęs nuoširdžiai moka 
melstis, tai dėl to, kai jį taip melstis 
išmokė jo motina. Jei dažnam sunku 
nuskriausti ne tik kad artimą, bet ir 
mažą gyvulėlį ar paukščiuką, tai dėl 
to, kak šį jausmą jis išsinešė iš gimti, 
nės pastogės. Bet ar visose mūsų šei
mose tokia dvasia gyvena?.. O įsa
kymas „Mylėk savo artimą, kaip pats 
save”, kaip sako šv. Povilas, apima 
ir visus kitus: neužmušk, nevok, ne
liudyk melagingai, negeisk, nesveti
moteriauk ...

b) Esame savo tautos vaikai. Tau
tybė yra tas mūsų dvasios turinys ir 
jo reiškimosi lytys, kuriomis mes 

r išsiskiriame iš kitų tautų tarpo. Tai 
savitos tradicijos ir papročiai, savitas 
gyvenimo, jautimo būdas, sava tau
tinė kalba, tautinė literatūra, tautinis 
menas ir 1.1. Visa tai sudaro tai, ką 
vadiname tautine kultūra, tautos 
charakteriu. Šis charakteris dažnai 
taip stipriai reiškiasi, kad, pvz., net 
religinis gyvenimas^gauna tam tikrus 
tautinius atspalvius. Tad žmogus, ku
ris atitrūksta nuo savo tautos tradi
cijų ir papročių, nuo savo tautos gy
venimo būdo, nustoja ir savo savitu
mo. Jei šiuo keliu nueitų ir visa 
tauta, ji įvykdytų savižudybę. Štai 
dėl ko jau ir viešai nuolat pasigirsta 
balsų: saugokime ir gerbkime religi
nes ir tautines tradicijas bei papro
čius! Be kitų, ir Vokietijoje gyveną 
Lietuvos vyskupai savo jau aukščiau 
minėtame ganytojiniame laiške ragina 
laikytis iš tėvynės atsivežtų krikščio
niškų papročių — krikščioniškai svei
kintis, pugšti savo kambarį kryžiumi' 
ir šventais paveikslais, neužmiršti 
bendros maldos šeimoje (1946. III. 30. 
„Nauj. Gyv." Nr. 6). Savas lietuviš
kas tradicijas turi visos didžiosios 

• šventės — Kūčios, Kalėdos, Velykos, 
Sekminės, -Naujieji Metai, Joninės ... 
Susidaro jau saviti ir tautinių šven
čių — Vasario 16 d., Rugsėjo 8 d. ir 
kt. — papročiai. Lietuvoje buvo 
paprotys, sakysim, Gavėnios ir Ad
vento metu nesilinksminti. Ir visa tai 
gražu, prasminga, nes sava, lietuviš- 

x ka.- Visa tai reikia išsaugoti ir iš
laikyti. Visa tai turi pažinti ir mūsų 

krikščioniškąją civilizaciją, nereikia 
taip prisirišti prie kai kurių istorinių 
formų, kartais palaikių, kad mes ne
taptume atitverti ir svetimi tam dar
bui, kuris pasaulyje eina be pertaukos, 
norėdamas iškelti naujas vertybes. Bū
kime atviri istorijai. Mokėkime išgirsti 
kvietimą to, kurio dar nėra, bet kuris 
reikalauja būti. Dar nėra atėję visa 
tai, kas teisėtai gali ateiti. Krikščiony
bė savo sėklą turi už savęs, bet savo 
raidą ji turi prieš save, ir jos raugas 
dar nėra išsėmęs visų savo galimybių. 
Krikščioniškoji civilizacija, taip. Bet ne 
būtinai ji turi būti sustojusi tose for
mose ir tose išraiškose, kurias ji turė
jo iki šiol.

vaikai, jaunimas ir išmokti gerbti bei 
branginti, nes papročiai ir tradicijos 
tai yra tautos turtas, jos amžiais su
krautas. Čia, ištrėmime, nuo savo 
tėvynės ir tautos' esame fiziškai ati
trūkę, tad bent dvasinis ryšys turi 
būti labai stiprus. Dėl to nereikia nie
kinti net pačių „mažųjų" tradicijų — 
lietuviškai paruošti valgį, kitoniškai 
stalą dengti" (1946. III. 30. „Žib." Nr. 
13). Dėl to toks suprantamas ir mūsų 
filosofo bei rašytojo Vydūno. skatini
mas „Prabočių šešėliuose": Tai pa
silik šviesoj! Nežvelki į tėvynę sve
timųjų akimis! Jie peikia, kas ne jų" 
(1946. IV. 27. „Skaitymai" Nr. 17). 
Didelių rūpesčių kelia mūsų mokykli
nio, ypačiai akademinio jaunimo, kai 
kurie pasireiškimai ir nusiteikimai. 
Juk tai būsiomosios motinos ir būsi- 
mieji tėvai. Blogai laikydami tautinį 
savo egzaminą čia, tremtyje, kokius 
tautinius turtus jie sukraus savo Vai
kams? ...

c) Žmogui skirta gyventi ne vienam, 
ne atskirai, bet visuomeniškai, su 
žmonėmis. Skundėmės savo visuome
ninio gyvenimo negerovėmis tėvynėje 
būdami, su tomis pačiomis ydomis at
sidūrėme ir čia. Argi nieko negalima 
prikišti mūsų visuomeninės laisvės, 
lygybės, solidarumo ir tvarkos supra
timui? Ar neišsigema dažnai mūsų 
laisvė j chaosą? mūsų lygybė į 
nepripažinimą jokio autoriteto? mūsų 
solidarumas į nusikaltimų slėpimą, 
ydų toleravimą ir „savųjų" protegavi
mą — mūsų tvarka — į jokios tvar
kos nepripažinimą? ... Vis tai klau
simai, su kuriais mums tenka kasdien 
susidurti. Reikia, kad ir vaikai, bent 
kiek jie susiduria su savo draugais ir 
jiems artima aplinka, šiuo atžvilgiu 
būtų auklėjami pozityvia linkme. Jau 
iš savo šeimos vaikas turi išsinešti 
kultūringo visuomeninio gyvenimo 
pradus. Dirbdamas mokykloje ir tu
rėdamas reikalo su mūsų vaikais, tu
rėjau gražios progos stebėti, kaip 
maža dažnai jie atsineša į mokyklą ir 
gerai suprastos laisvės, ir solidarumo, 
ir tvarkos nuovokos. Lietuvoj šis 
klausimas ypačiai aktualus buvo pra
dinių mokyklų mokytojams, nes į 
jas susirinkdavo be jokios atrankos 
visi vaikai. Tie vaikai, kuriems „vis
kas" leidžiama ir galima namuose, 
įpranta su savo egoizmu rodytis ir 
mokykloje, ir apskritai gyvenime. 
Didelė reikšmė visuomeniniams jau
nimo nusiteikimams ugdyti priklauso 
taip pat gerai tvarkomoms ir vado

vaujamoms jaunimo organizacijoms, 
kaip praktiniams bandymams, kurie 
gali tinkamai parengti ir vėlesniam 
labai sudėtingam draugijiniam ir vals
tybiniam darbui bei veikimui. Taigi 
šeimos ir jaunimo organizacijos santy
kiai turėtų būti labai glaudūs.

d) Inteligentiškumas išreiškia mora
liškai vertingos asmenybės turinį. In
teligentas, kaip klaidingai supranta
ma, yra ne tas, kuris turi tik išlavin
ta protą, bet tas, kuris turi išsiauklė- 
jęs stiprią valią, kilnią širdi ir jau
trią sąžinę. Taigų inteligentiškumo 
sąvokos nereikia sutapdinti su rengi
mus! tam tikrai vad. inteligentinei 
profesijai, nes žmogus gali būti išėjęs 
ir labai aukštus mokslus, bet gali ne
turėti inteligentiškumo, ir atvirkščiai. 
Jei auklėjime tėvų pavyzdys ypačiai 
daug lemia, tai inteligentiškumo ug
dyme jis beveik vienintelis.

Iš to, kas pasakyta, galima padaryti 
išvada, kad geriausiai savo tautai jos 
sunkioje kovoje pasitarnaus ta šei
ma, kuri pajėgs jai išugdyti sąmonin
gą, valingą ir morališkai vertingą 
žmogų.

5. Kalbant lietuviškos šeimos klau
simu, negalimą praeiti negirdomis dar 
pro vieną mums, lietuviams, gana 
opų reiškinį. Bažnyčia, pvz., kliudo 
moterystę tarp ne to paties tikėjimo 
žmonių, nes negalimas geras vaikų 
auklėjimas ten, kur tėvas vienaip ti
ki, motina kitaip (apie vieną šeimą 
pasakojama, kad tėvas yra katalikas, 
motina pravoslavė, o sūnui „geriau
sias" tikėjimas rastas ... jau protes
tantu!). Vysk. M. Valančius, mėgda
mas kalbėti pavyzdžiais, parodo, kaip 
„du tikėjimai, vienuose namuose su
sidūrę, tuos išgaišino, o vyrą su mo
teris nelaimingus padarė" (Raštai, 
1931 m., 225 psl.). Tą patį reiltia pa
sakyti ir apie tautybės atžvilgiu miš
rias šeimas. Didelei tautai mišrios ve
dybos gal ir nėra pavojingos, kąrtais 
gali biįti net pageidaujamos. Mums 
praktiškai, kaip rodo kartus patyri
mas, tai reiškia mūsų tautos mažėji
mą. Dar daugiau-tautinio atsparumo 
silpnėjimą: per mišrias šeimas skver
bėsi į mūsų gyvenimą pašalinės, 
dažniausiai mums žalingos įtakos, 
taip pat tokios šeimos būdavo nepa
tikimos sunkiais tautai momentais. 
Taip pat ir auklėjimas mišriose šei
mose dažnai būna sunkiai įmanomas. 
Jei pasitaiko (išimčių, tai labai retos. 
Suprantama tad, kodėl mūsų tauta 
visados su šiuo iškrypimu kovojo.' 
•Štai S. Daukantas „Būde" savo meto 
lietuviams, ypačiai lietuvėms rašė: 
„Ai, kur dingot tos Lietuvos gadynės, 
kad lietuvė aukštaitė ar žemaitė ve
lijo mirti, nekaip už gudo ar lenko 
ir vokiečio tekėti!" Vysk. M. Vai 
lančiui šis klausimas taip pat rūpėjo^ 
„Iš tiesų, rašo jis, ne kartą regini 
ištekant mūsų mergeles už rhaskolių, 
bet niekuomet nematom ištekėjusių 
laimingų. Todėl, kuri mergaitė turi 
proto, tegu su maskoliais nesipainio
ja: geriau yra negauti vyro, nekaip 
tekėti už tokio jaunikio" (Raštai, 238). 
Mišrias vedybas pasmerkė ir kun. J. 
Tumas — Vaižgantas savo „Šeimos 
vėžiuose". Bet lengvabūdžių netrūkta 
net nepriklausomybės laikais, ypač 
Vilnių atgavus. Ne retas, į užsieni iš
trūkęs, iš ten parsiveždavo ir svetim
tautę žmoną. Aktualus šis reikalas 
yra pasidavęs ir dabar. Ir kas čia 
turi būti svarbiau: meilė ar pareiga 
savo tautai? Pasisakome už pareigą, 
nes idealią šeimą galime laikyti tik 
tokią lietuvišką šeimą, kuri gali būti 
mažu tautinio ir religinio gyvenimo 
židiniu, savo pavyzdžiu sninduliuo- 
jančiu ir į visą aplinką. Dėl to su

tinkame ir su šiais Alės Arbačiaus
kienės žodžiais: „Kiek teko matyti 
lietuviškų nuotakų svetimais žiedais, 
vis tai buvo nuotakos tik dėl žiedų 
brilijantų ar dėl naujos tėvynes pla
tumo. Ir buvo liūdna žiūrėti Į tų 
vestuvių procesiją, ifes tai buvo lai
dotuvių procesija" (1946. V. 4. „Žib.“ 
Nr. 18).^

6. Šeiminis gyvenimas, būdamas ną 
tik labai subtilus, bet ir sudėtingas, 
nes jame, kaip matėme, susibėga ir 
prigimtieji, ir kultūriniai, ir tautiniai, 
ir religiniai pradai, reikalingas ati
daus ir rūpestingo parengimo bei pa
sirengimo. O ar rengė kas giliau ir 
praktiškai jaųnolį vyro, tėvo_ ir šei
mininko, o jaunuolę žmonos, motinos 
ir šeimininkės pareigoms? To nedarė 
šeima, nes nepajėgė: daugumas esame 
kilę iš kaimiečių šeiinų, o ir inteli
gentų šeimos, palyginti, dar labai 
jaunos ir be gilesnių tradicijų. Mūsų 
mokyklų programose šiam reikalui 
taiped tnapau.u reraenx-Jknp.hdik 
taip pat nedaug dėmesio įkirta. Dar
belių ir namų ruošos pamokų šeimi
niam gyvenimui parengti dar per ma
ža, o kitų dalykų mokytojai savo pa
mokų metu iš viso negali su šiuo 
klausimu susidurti, išskiriant nebent 
tą vieną tikybos mokytoją, tačiau ir 
jis į klausimą tegali pažiūrėti daugiau 
principiniu požiūriu. Turime, tiesa, 
mokyklose dar ir auklėjimo, ligi šiol, 
be mažų išimčių, daugiausia tenkin
tasi tik arba drausmės ir tvarkos 
nuostatų aiškinimu, arba tik einamųjų 
reikalų atlikimu. Nepakanka taip pat 
ir straipsnių, dedamų periodinėje spau
doje: turėdami daugiau atsitiktinį po
būdį, jie negali sudaryti reikalingos 
visumos. Ir kunigui prie šito dalyko 
dėl jo tam tikro subtilumo bei spe- 
cialumo tiesiog neįmanoma'prieiti sa
vo pamokslais bažnyčioj. Kadangi 
šis dalykas tiesiog iš profesinio pašau- _ 
kimo turi rūpėti daug kam — ir tė
vui motinai, ir mokytojui, ir pedago
gikos profesoriui, ir kunigui, ir visuo
menės veikėjui, tad pageidautinas ir 
jų visų glaudus bendradarbiavimas.- 
Ar nereikėtų pagalvoti bent pačiai 
pradžiai apie tam tikrą „šeimos kny
gą". Joje šeima.turėtų rasti autori
tetingą atsakymą j visus jai iškylan
čius klausimus. Dėl to joje turėtų 
savo žodį šeimos klausimu tarti visų 
aukščiau minėtų sričių atstovai. Si 
knyga galėtų atsirasti sutelktinio dar
bo keliu. Ji turėtų būti būtina kiek
vieno klebono dovana kiekvienai jo 
parapijos bažnyčioje sutuokiamai jau
navedžių porai. Dėl šios priežasties ir 
jai atsirasti šiuo metu iniciatyva tu
rėtų išeiti iš mūsų bažnytinių Insti
tucijų. »

Šeimos uždaviniai glaudžiai susiję 
su mokyklos ir bažnyčios dirbamu 
darbu bei visuomenės gyvenimu, bet 
prie šių klausimų plačiau sustoti jau 
būtų atskiro rašinio reikalas.

Pasaulyje vis dar siaučia audros. 
Jų sukeltos bangos vis dar ritasi ir 
per mūsų galvas. Tėvų namelius ir 
rūtų darželius, kur, pasak S. Dau
kanto, „nuilsusi grėbėja, audėja, ver
pėja ar ravėja ėjo džiaugtis savo 
godos žolele", mums pakeitė širdžiai 
-tokios svetimos stovyklų sienos. Ir 
niekas nežino, kaip dar ilgai tokia 
padėtis truks, Tik po didelių audrų' 
turėtų vėl grįžti į pasaulį giedra. Ji 
turėtu atnešti taiką ir ramybę ir mū
sų iškankintai tautai. Nuo mūsų ir 
mūsų vaikų priklausys jos kilimas ar 
merdėjimas. Kiekviena tauta, sako Vy 
dūnas, ar iškilusi, ar žema, žmonijoj 
tur savo vietą. „Čia ji tur nokti ir 
atnešti vaisių". O vaisius, kaip sako 
tas pats Vydūnas; bus toks, koks 
„jo gaivals", t. y. koks žmogus.
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J. Grigolaitis valstybę, kurioje atskiros tautos bū
tų tos valstybės nariai. Atrodo, kad

dėl ir. Jėzui, nors buvo gaila Jeru» 
žalės, bet dar labiau graudu, kad

DVASINIS RYSIS TVIRČIAUSIAS
Čia dedamas straipsnis, kilęs 

iš Mažosios Lietuvos žmonių tar
po, svarsto Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos "susiartinimo klau
simą. Yra sveikintinas reiškinys 
gilinti ryšius tarp abiejų tautos 
dalių ir kelti tarpusavio susi
pratimą. Red.

Po baisių ir gilių pergyvenimų mes 
dar labiau jaučiame kažin kokią tuš
tumą mumyse ir ieškome dvasinių 
turtų, ieškome ko nors, į ką galėtu
mėm atsiremti. Ieškodami dvasinio 
pagrindo, mes jau pradedame statyti 
pamatus mūsų ateities gyvenimui. 
Beieškant tikrų vertybių, iškyla nau
jų elementų, kurie mus verčia dar 
labiau susimąstyti. Mūsų gyvenimas 
negali remtis vien tik dvasiniais pa
grindais nei vien materialiniais. Kol 
esame žmonės ir gyvename žemėje, 
turime gyventi iš dvasios ir duonos. 
O duonos teikėja yra mūsų gimtinės 
žemė, tėvų šalis, kur mes, vienos 
tautos dalelės, gyvenome kaip viena 
šeima. Ta mūsų tėvų žemė liko pu
siau apleista. Mes gyvename sveti
mame .krašte, o ten likusieji mūsų 
broliai kenčia dideliausią vargą.

Visi esame krikščionys, visi tikime 
vieną Dievą Tvėrėją ir Šv. Trejybę. 
Dėl to mūsų visų-nėžiūrint, kokios 
relegijos-tikslas ir pareigos yra vie
nodos, būtent-tarnauti Dievui ir sa
vo broliaus atgauti savo tėvynės lais
vę. Mūsų tėvynė yra mūsų gyvenimo 
dalis. Be jos negalime gyventi ir 
klestėti kaip medis, perkeltas į kitą 
vietą su kitokiu klimatu.

Mūsų tėvynės ribose dar nebuvo 
Suburti visi mūšų tautos sūnūs ir 
dukros. Nemaža .jų dalis buvo pri
versta gyventi už mūsų tėvynės ribų, 
pas vetimuosius. Dabar, atkuriant 
mūsų brangios tėvynės laisvę, mes 
norime visus tautiečius — ir tuos, 
kurie iki šiol buvo nuo mūsų atskir
tu ir, gyvendami kitokiose sąlygose, 
atitolo nuo mūsų tautos židinio, bet 
neišsižadėjo esminių mūsų tautos sa- 
vybių-surinkti į motinos tėvynės 
glėbi. Dalis mūsų tautiečių buvo be- 
pasidarą kitos tautos nariais, panar
šo savo tėvų šventą palikimą. Prie
žastys! kodėl tain atsitiko, yra įvai
rios. Dabar nebėra tų, kurie juos 
vertė ir ragino išsižadėti savo pavel
dėtų turtų, brangiausi?/ tėvų paliki- 
mo-savo gimtosios kalbos ir kultū
ros. Tie faktoriai, kurie juos iki šiol 
vertė atitolti nuo savo tautos, išny
ko, kaip ir visa vokiečių galybė. Kas 
iki šiol bijojo ar negalėjo prisipažin
ti esąs savos tautos, tam dabar ke
tas yra atviras or>žti į savo šeima. 
Ta pasikeitusi padėtis mums už de
da betgi didelę pareigą. Mes turime

rime grįžti vieni į savo mylimą 
kraštą, o kartu su tais broliais, ku
rie buvo nuo mūsų atskirti, dabar 
kenčia tą patį vargą, kaip mes ir 
nori grįžti kartu su mumis, kartu su 
visa lietuvų tauta atkurti bendrą tė
vynę iš karo griuvėsių. Visa mūsų 
meilė turi būti į juos nukreipta, nes 
jie šiandien yra gal dar blogesnėje 
padėtyje, kaip mes. Be to, tokia gal 
vienkartine istorijoje proga negali
me nepasinaudoti, nenorėdami nusi
dėti savo tautai. Ta proga ir galimy
bė mus, krikščioiiis, ypač įpareigoja 
jau dabar čia, tremtyje, jungtis dva
sia, burtis ateities uždaviniams ir 
susikaupti jėgų naujam, laiminges- 
niam gyvenimui.

Tikyba buvo, yra ir liks svarbiau
sias etikos elementas. Jos nevaržo 
nei sienos, nei kitos užtvaros. Net 
politiniu požiūriu šiandien tautos vis 
labiau linksta sukurti pasaulinę

tik tokiu būdu galima apsisaugoti 
nuo panašių pasaulio katastrofų, ko
kias išgyvenome.

Krikščionybės tikslas yra panašus. 
Visi esame to paties Kūrėjo vaikai, 
visi einame į amžinybę. Čia, žemėje, 
gyvendami, turime tvarkyti savo na
mus taip, kad juose būtų jauku ir 
malonu, kad jie būtų taikingo sugy
venimo židinys. Norint paniekti to* 
aukšto tikslo, negalima statyti klau
simo: kurios rūšies tu esi krikščionis, 
o turime pasitenkinti vienu: ar esi 
krikščionis. Giliai tikįs ir geras 
krikščionis bus daug vertingesnis ir 
kiekvienam mielesnis negu blogas 
krikščionis, kuris savo vardą naudo
ja materialiniams tikslams siekti.

Norėdami vėl sau laimėti tautos 
dalį, kuri pasidarė kiek skirtinga dėl 
savo skirtingų gyvenimo sąlygų, di
džia dalimi ir dėl tikybos, turime 

^visą savo veiklą pagrįsti tikra krikš
čioniška artimo meile, tolerancija ir 
ištverme. Jei saves nenugalėsime, 
mūsų pergalė nebus patikrinta.

F. B—us.

GIMTOSIOS SALIES MEILE
Mūsų Atpirkėjas*), turėdamas tą 

pačią prigimtį, kaip ir mes, buvo vis
kuo į mus panašus. Vien to, kas ne
dora nebuvo jame, šiaipjau patyrė 
jis mūsų rūpesčių, sunkumų, vargų, 
skausmų, jo širdį gaivino mūsų jaus
mai. Ne veltui sako apie jį šv. Po
vilas: — Jis turėjo pasidaryti vis 
kuo panašus į brolius .., tačiau be 
nuodėmės 
rodo šio 
nesvetima 
lies meilė.
ir čia paliko jis mums sektiną pa
vyzdį.

— (Žd. 2, 18; 4, 15). Kaip 
sekmadienio Evangelija, 

buvo jam nė gimtosios ša- 
Be abejo, kaip visur, taip

1. Kaip tėvų, taip ir tėvynės meilė 
plaukia iš pat prigimties. Daug kas 
žmgoų su gimtąja šalimi riša. Tenai 
kiekvienas žingsnis sulaistytas jo tė
vų, senelių, prosenelių prakaitų" ir 
krauju, nuklotas jųjų kaulais. Te
nai papročiuose, kalboje, dainose, 
giesmėse visur glūdi jųjų dvas a. Te
nai jis pats išvydo saulės šviesą, iš
tarė pirmutinius žodžius, užaugo, su
brendo. Tad, jeigu jau neprotingieji 
gyviai, kaip paukšteliai ir žvėreliai, 
pamilsta vietas, kur jie atsirado, tai 
juo labiau žmogus. Ir nieko čia ne 
tik nėra pikto, bet, atvirkščiai, gera. 
Juk ir dieviškasis mūsų Mokytojas, 
viso pasaulio Valdovas, taip mylėjo 
savo gimtinę, jog, kaip minima šio 
sekmadienio Evangelijoje, verkė, pra
matydamas, kokis baisus galas lau-i 
kia jos sostinės Jeruzalės ir jos pa
čios.

nepasitamaujame. Priešingai, kaip iš 
ugnies ugnis, taip iš neapykantos ky
la neapykanta. Kas sėja vėjus, p>au- 
na audras, sako patarlė. Tai ynač 
ryškiai parodė paskutinių kelerių me
tų įvykiai tosios šalies, kurioje da
bar esame. Šiosios pamokos niekam 
nevertėtų nuleisti pro šalį.

3. Nors mūsų ryšiai su gimtąją ša
limi labai glaudūs ir stiprūs, tapiau 

Pabuvę joje kurį-ne-kurį 
norime to ar nenorime, o 
apleišti Ir išeiti visai ki- 
niekuomet, o niekuomet 
Todėl nieku būdu nega-

ne amžini, 
laiką, mes, 
turime jąją 
tur. iš kur 
neg rištame, 
lime statyti jos aukščiau už tąją vie
tą, kurioje pagal Kūrėjo mintis rei
kia mums per amžius būti, — už 
dangų. Atvirkščiai. Visuomet ir vi
sur pirma turi būti amžinoji tėvynė, 
o tik paskiri laikinoji. To reikalauja 
dalykų esmė. Kitaip elgtis būtų su
vis neprotinga. Juk argi ne paiku 
pavadintume mes tąjį trejntinį, kuris, 
užuot 
žaistų 
kiu ir

daug jo gyventojų amžinai žus.
4. Statydami pirmesnėje vietoje sa

vo amžinąją negu laįkinąją tėvynę, 
mes anaiptol nenusikalstame gimto* 
sios šalies meilei. Priešingai. Tuo mes 
jąją kaip tik ko tikriausiai ir ko ge
riausiai mylime, ųes ko gi reikalam^ 

.ja iš mūsų tėvynė? — Ar kokių sal
džių jausmų, sacharininių dūsavimų? 
Ar kokio, kur reikia ir nereikia, nuo* 
latinio — Myliu, myliu — ar pa
našių žodžių kartojimo? — Ne! Am- 
žindie ne! Jai reikia darbų, darbų ir 
dar sykį darbų. — Mano vaikeliai, 
nemylėkime žodžiu nei liežuviu, bet 
darbu ir tiesa — (1 Jn. 3, 18), kalbą 
apaštalas šv. Jonas apie artimo meilę. 
Tas pat reikia pasakyti ir apie tė
vynės meilę. Ne kžkokiais saldžiais 
dūsavimais, ne liežuvio galu turi ji 
reikštis, bet veiksmais, visu gyveni
mu. O tai yra tik tuomet, kai mes 
visuomet ir visur elgiamės dorai, 
garbinga), tobulai, arba, kitaip sa
kant, kai atsidėję vykdome Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus. Taip darydami, 
mes darbuojamės kaip tik dangui, 
bet drauge ir tuo pačiu taipigi savo 
gimtinei. Ir juo didesnės tobulybės 
kas čia pasiekia, tuo daugiau pasi
tarnauja savo tėvynei. Jėzus nepa
lyginti labiau išgarsino savo gimtą- 

* ją šąli, nors nepasakė nė vienos pa
triotinės kalbos, negu Kalias, kuris, 
vadovaudamasis tariama tautos mei
le, reikalavo jam mirties. Tikra tad 
savo gimtinės meilė yra vien toji, 
kuri priklauso, kuri pareina nuo am
žinosios tėvynės meilės ir siekimo. 
Visokia gi kita yra klaidinga, mela
ginga ir pačiai gimtajai šaliai 
dažniausiai žalinga, kaip tai prikiša
mai rodo tolimesnės ir ypač artimo
sios praeities įvykiai. Iš čia savaime 
kyla išvada, jog, kas geras katalikas, 
tas tuo pačiu yra geriausias patrio
tas, nors savo tėvynės meilės 
mais nesiafišuoja ir nef^Bpie 
negalvoja.

Verkė Jėzus, pramatydamas
savo gimtosios šalies likimą; ašaros 
rieda ir mums, 
tėvynės dabartį. Norėdamas apsau
goti nuo nelaimės, Jėzus šaukė vi
sus į atgailą-, atgailoti reikia ir mums 
už savo bei visos mūsų tautos kal
tes. Jei būtų žydai paklausę Išgany
tojo balso, tikriausiai jųjų sostinė ir 
šalis būtų išlikusios nepaliestos; pa
klausyti reikia mums jo, kad mums 
grįžtų laisva tėvynė ir mes į jąją.

jaus- 
juos

baisų

stengęsis grįžti į_ savo šąli 
tremtyje su kokiu trumpalai- 
dar apgaulingu blizgučiu? To-

matant liūdną musų

FATIMOS LUCIJOS LAIŠKAS
Šv. -Mergelės Marijos karūnavimo 

proga Fatimoje š. m. gegužės 13 dieną 
laikraštis .„Novidades“ paskelbė sesers 
Jėzaus Lucjjos laiško-^tekstą, rašytą 
de Gurza vyskupui 1943 metais ba
landžio 20 d. Mes, atspausdindami šį

žo skaičiaus sielų, pasiryžusių atsisakyti 
to, ko iš jų reikalauja Jo įstatymo vyk
dymas.* „

Štai kokios atgailos dabar Dievas 
reikalauja: t. y. auka, kurią kiekyienas 
pats sau turi

nuo mūsų atitolusius brolius laimėti 
mūsų tautai, atšalusius susildyti, 
jiems įskiepyti tautos meilės ugnį į 
jų širdis. Tai pasieksime, zel mūsų 
širdys bus uždegtos karštos krikš
čioniškos meilės. Krikščionys visur 
ir visuomet yra broliai, dėl to jie 
gali geriausiai vienas kitą suprasti, 
atjausti ir pagaliau paveikti. Šimt
mečiai svetimo valdymo 'nuo tautos 
židinio atitolusių išugdė gana daug. 
Juos reikia vėl laimėti, jei norime 
atkurti gražią tėvynę Lietuvą.

Sis momentas, būnant iš trėmime, 
yra sunkus mėginimas mūsų dvasi
nės galios. Jei 'mes silntumėm, mūsų 
viltys daę- sumažėtų. Bet mes neno-

2. Tačiau, mylint savo šalį ir tau
tą, nereikia nekęsti ar niekinti kitų. 
Juk visi žmonės esame tarp savęs 
broliai, to paties dangaus Tėvo vai
kai, turime tą pačią prigimtį ir tą 
patį galutinį tikslą. Jeigu Jėzus rei
kalauja, kad mylėtume net tuosiuos, 
kurie mums geidžia ar daro ką pik
to, tai kaipgi juo labiau tuosiuos, 
kurie niekuo nedėti. Kiekvienas žmo
gus turi lygią teisę mylėti savo tė
vynę ir tautą. Pagaliau neturime už
miršti, jog, kitų nekęsdami ar juos 
niekindami, mes savo gimtinei nė kiek

*) Mintys II rugpjūčio savaitei..

įdomų laišką, žinoma, seseas Liucijos 
žodžiams neteikiame daugiau reikšmės 
negu jos teikia Bažnyčia. Red.

^Gerasis Dievas man išreiškė savo 
pasitenkinimą šv. Tėvo ir daugelio 
vyskupu ^darbais, tiesa, pagal Jo norą, 
dar nepilnai išbaigtais. Jis pažada, kad 
karas baigsis greitai, bet Rusijos atsi
vertimas nėra dabarties dalykas. Jeigu. 
Ispanijos vyskupai klausys Išganytojo 
norų ir imsis tikrai reformuoti tautą 
ir dvasininkiją, gerai! Jei ne, bus dar 
priešas, kuriuo Dievas juos dar kartą 
nubausi,

Gerasis Dievas leidžiasi permaldaug 
jautas, bet Jis skundžiasi dėl labai ma-

užsidėti, kad galėtų gy-
venti teisingą gyvenimą, vykdydamas 
Jo įstatymą.

Jis trokšta, kad žmonės suprastų šį 
išganymo kelią, nes daugelis žodį „at
gaila“ supranta labai aštriai ir neranda 
nei jėgos, nei taurumo jam įgyvendinti, 
dėl to nustoja drąsos ir pasilieka ap
sileidimo ir nuodėmės gyvenime.

Nakti, iš praėjusio penktadienio į 
šeštadienį apie vidunakti, man, vyres
niųjų leidimu esant koplyčioje, Išgany
tojas man pasakė:

„Auka, kurios aš iš kiekvieno reika
lauju, yra išpildymas savo pareigų ir 
ir klausymas mano įstatymo; tokia yra 
atgaila, kurios aš dabar noriu ir rei* 
kalauju • . .**
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11
— Aš norėčiau geriau Išganytoją 

paguosti. Ar tu nepastebėjai, kaip 
liūdna buvo Madona paskutinį mė
nesį, kai ji sakė, kad mes neprivalo
me daugiau Išganytojo įžeidinėti, ku
ris ir taip jau per daug įžeistas buvo? 
Aš norėčiau paguosti Išganytoją ir 
paskui atversti nusidėjėlius, kad tie 
Jo daugiau nebeįžeidinėtų.

Susirgęs kartą pasakė: -
Ar Išganytojas dabar dar ir toliau 

bus toks nuliūdęs? Man taip skaudu, 
kad Jis toks nuliūdęs! Aš aukoju Jam 
tiek aukų, kiek tik aš galiu. Dažnai 
aš dabar nesišalinu daugiau nuo lan
kytojų, kad galėčiau aukotis ...

Už nusidėjėlių atsivertimą
Nuo pirmojo pasirodymo vaikai pa

didino savo aukas už nusidėjėlių at
sivertimą. Mažiausioji, atrodo, buvo 
uoliausiai pasiryžusi nepraleisti jokios 
progos.

Vieną dieną jie sutiko vaikus dvie
jų neturtingų šeimų, kurios gyveno 
iš išmaldų.

i— DūolSme vargšams vaikams mū
sų pavakarius už atsivertimą nusidė
jėlių? — paklausė Jacintą ir greit 
nubėęjo atiduoti savųjų. Jie nutarė 
taip daryti kiekvieną kartą, kai' tik 
susitiks elgetaujančius vaikus. Tie, 
žinoma, buvo labai nudžiugę dėl to
lio netikėto laimingo atsitikto ir 
stengėsi kiek galėdami dažniau stebė
ti savo geradarius, nes žinojo kelius, 
kuriais anie paprastai praeidavo. 
Taip atsirado net per daug pasninko 
dienų mažiesiems -nusidėjėlių apašta
lams. Kai paskui apie vakarą paim
davo alkis, jie stengdavosi jį pagal 
galimybę nuraminti šaknelėmis, uogo
mis ir gilėmis. Bet ir tada Jacintą 
surasdavo progą daryti toliau auką. 
Kai Pranciškus a pirmą kartą užlipo 
ant žieminio ąžuolo skinti gilių, ma
žoji patarė geriau imti paprastą, nes 
jos yra karčios.>šita apsimarinimą ji 
sau dažnai pasiskirdavo.

— Jacintą, mesk tas giles; ar ne
jauti, kokios jos karčios?

— Aš jas dėl to ir valgai!, kad jos, 
yra karčios; tokiu būdu mes galime 
daugiau nusidėjėlių atversti.

Kai vaikai gaudavo skanių vaisių 
ar kitą kokį gardumyną, tai vėl buvo 
ne mažiau puiki proga aukai.

Kai jie vieną dieną prie šulinio 
žaidė, atsiuntė jiems motina keletą 
vynusgių iš savo vynuogyno. Vaikai 
tuo labai apsidžiaugė, bet, vos tik 
motina nuėjo, Jacintą tarė:

— Nevalgykim jų, padarykim šią 
auką už nusidėjėlius, — ir jau sku
bėjo jinai gatve, kur kaip tik ėjo 
Jos seni pažįstami vargšai, ir atidavė 
jiems savo vynuoges. ,

Kitą kartą motina jiems atnešė pil
ną pintinę šviežių figų; jie buvo vos

keletą jų paragavę, kai mažoji su- > 
šuko: - ~ '

— Žiūrėkit, šiandien dar mes ne- 
sudėjome jokios aukos už nusidėjė
lius. Mes turime šitai padaryti, — ir 
su sudėtomis maldai rankomis Viešpa
čiui visų trijų vardu atsižadėjo vaisių.

Pranciškus buvo pasiruošęs daly
vauti kiekvienoje aukoje, kurias kiti 
sau leisdavo, bet prie jų dar prijung
davo kitus. Vieną kartą Lucijos 
krikštamotė atnešė- jiems obuolių 
sunkos. Ji pastatė stiklą prieš 'Pran
ciškų; bet jis ji perdavė toliau ja
cintai:

,— Gerkit jūs pirma.
Tuo tarpu jisai išslinko, ir daugiau 

nepasirodė, nors keletą kartų buvo 
šaukiamas. Pagaliau abi mergaitės at
sisveikino ir nuėjo prie šulinio, įsitiv 
kinusios jį ten rasią.

— Pranciškau, tu juk begėdei 
dbuolių sunkos. Krikštamotė dažnai 
tave šaukė, bet tu nepasirodai.

— Taip, kai aš' paėmiau stiklą į 
ranką, man atėjo mintis, kad aš ga
lėčiau padaryti auką paguosti Išgany
tojui; dėl to aš ir.išsprukau, %

Tokie, atsitikimai buvo nuolatinė- 
dienos programa, ir „Jeigu ,aš norė
čiau viską papasakoti", priduria Lu- 
cija, „nebūtų tam galo".

Kartais vaikų pasiaukojimai būdavo 
tikrai herojiški. Štai vienas pavyzdys:

Tai būdavo per didžiausius vasaros 
karščius.. Jau anksti rytą vaikai aplei
do namus; jie šiandien norėjo kai
menę nuginti į gana tolimą ganyklą. 
Tėvai jiems liepė per dieną būti 
medžių pavėsyje ir pietų negrįžti sau
lės kaitroje. Tačiau pakeliui jie sutiko 
„savo mažuosius draugus", ir Jacin
tą linksma širdimi atidavė jiems visą 
maisto atsargą: pietus ir pavakarius.

Buvo puiki diena; saulė kaitino ne
paprastai karštai. Apie 11 valandą 
sausa ir akmeninga apylinkė atiodė 
virtusi tiesiog karšta krosnimi. Dar 
daugiau už ąlkį vaikai buvo kanki
nami troškulio, bet toje vietoje ne
buvo nė lašo geriamo vandens.

— Pradžioje aukojomės už. nusidė
jėlių atsivertimą su džiaugsmu ir di
džiadvasiškumu, — pasakoja Lucija. 
— Tačiau, praėjus pietums, daugiau 
neišlaikėme. Dėl to pasiūliau savo 
draugams nueiti į artimą sodžių ir 
paprašyti truputį vandens. Jie tam 
pritarė, ir aš nuėjau. Pasibeldžiau J 
viena? duris; viena gera senutė atida
rė ir, man paprašius, davė ąsotį van
dens: savo nuožiūra dar ji man įtei
kė gabalėlį duonos. Aš paėmiau dė
kinga ir pasidalijau su savo giminai
čiais. Tuomet padaviau Pranciškui 
ąsotį: >

— Gerk! /
— Aš nenoriu gerti.

• — O kodėl?
, Dėl to, kad noriu kentėti už nusi
dėjėlių atsivertimą.

— Tai gerk tu, Jacintą.
— Aš irgi noriu aukotis už nusi

dėjėlius!
Lucija nesako, ar ji pati pirmutinė, 

ar paskutinė padarė auką, bet ji pa
sakoja,- kad jie visą vandenį išpylę ir 
akmeninį įdubimą, kad jį galėtų ger
ti avys; paskum nunešė ąsotį atgal 
ik padėkojo senai moteriai už jos-ge
rumą. \

Tačiau troškinantis karštis nemažė
jo. Žiogai ir svirpliai su, gretimos pel
kės varlėmis lenktyniaudami rodė kur
tinantį koncertą. Nuo bado ir trošku
lio Jacintą jautėsi visai blogai. Ir 
su tuo pačiu vaikišku kuklumu, kurį 
iki mirties išsaugojo, tarė ji savo pus
seserei:

— Eik ir pasakyk svirpliams ir var
lėms, kad jie nutiltų. Man taip skau- 
da galvą. Aš negaliu daugiau iš
kęsti!

—- Ar nenori tai ištverti už nusidė
jėlius? — paklausė Pranciškus sesutę.

— Taip ... aš noriu... Leisk jiems 
toliau triukšmauti.

Tačiau greitai jie Išmoko dar pra
lenkti herojizmą, kurį jie tą dieną 
praktikavo. Kadangi jie dabar pažino 
kančią, kurią troškulys sukelia, pasi
darė jiems įprasta dažnai arba net 
ir ištisą mėnesį nieko negerti, — au
ka, kurią jie kartą rugpiūčio mėnesy
je troškinančioje kaitroje įvykdė.

Nuolatos vaikai atrasdavd. naujų 
progų jautrioms aukoms. Kartą- , po 
pietų jie skynė gėles. Beskinant Ja
cintą netyčiomis pateko į dilgėles ir 
smarkiai išsidilgino.

Ji suėmė augalą stipriai rankomis 
ir smarkiai sušuko:

Žiūrėkite, aš vėl šį ją atradau, kuo- 
meš galime apsimarinti! z.

Nuo to laiko jie ėmė dažnai plakti 
dilgėlėmis savo kojas.

kartą — tai buvo pabaigoje rugsė
jo, kaip tik po ketvirtojo pasirodymo, 
kurio metu Švenčiausioji Mergelė pa- 
katrojo savo kvietimą aukotis už nu
sidėjėlius — rado jie ant kelio į ga
nyklą virvę, kurią Lucija žaisdama 
užsimetė ant rankos: pastebėjusi, kad 
tai skausmą sukelia, tarė giminai
čiams:

— Ar žinote, kad nuo to skauda? 
Mes galime ią apie kūną apsirištį ir 
padaryti tuo būdu Viešpačiui auką.

Kaip visuomet, Pranciškus ir Ja
cintą tuojau pasiūlymą priėmė. Aštriu 
akmeniu perplovė į tris dalis virvę, ir 
kiekvienas užsidėjo sau per juosmenį 
ant nuogo kūno atgailos diržą.

„Gal dėl to, kad virvė stora ir ši
urkšti buvo*, rašo Lucija, „o g d! dėl 
to, kad mes ją perstipriai aptempėme, 
šisai atgailos į įrankis suteikė mums 
baisių skausmų, kad Jacintą dažnai 
negalėdavo ašarų sulaikyti. Bet kai 
mes* jai patardavome tai palikti, ji 
tuoj atsakydavo:

— Ne, aš noriu Viešpačnui aukoti 
kaip atpildą už įžeidimus, kurie, tam 
daromi, ir už nusidėjėlių atsivertimą."

Pradžioje jie* nešiojo virvę dieną ir 
naktį; galima sau įsivaizduoti, kokia 
buvo kančia ir kokią žalą sveikatai tai 
reiškė. Dėl to Dangaus Karalienė tei
kėsi vaikams atstovauti dvasios tėvo 
vietą. Per sekantį pasirodymą, bū
tent rugsėjo 13 d, kupina moteriško 
gerumo, ji tarė: \

— Viešpats labai patenkintas jūsų 
aukomis, tačiau Jis nenori, kad lūs 
miegate su virve. Nešiokite ją tik 
dieną.

Mažieji paklausė, tačiau šį kietą'at- 
gailos pratimą jie tęsė ir toliau, su tuo 
tik — apriabojimu, tačiau ir su dvi
gubu -nolumu, nes dabar žinojo, kad 
jie daro džiaugsmo Dievui ir šven
čiausiajai Mergelei. Abu mažieji ne
šiojo virvę net per savo mirštamą li
gą; vėliau ant jos buvo matyti kraujo 
lašai.

Kiek kilų aukų išsigalvojo nekaltos 
širdys, težino tik Viešpats.

Verta atkreipti dėmesį dar į tai, kad 
vaikai Dievo Motinos reikalavimą — 
aukotis už nusidėjėlių išgelbėjimą — 
laikė visiškai paslaptyje. Tiktai, kai 
Leinjos vyskupas pareikalavo Lticiją, 
kuri tuo tarpu jau pasidarė sesuo Ma
rija, surašyti asmeninius aTsiminimus, 
kuriuos norėta panaudoti Jacintos 
biografijai, sulaužė ji kukliu būdu 
daugelio metų tylėjimą.

— Kodėl jūs nenorėjote apie tai 
kalbėti? ‘ .

— Dėl to, kad mes nenorėjome, jog 
mus klaustų, kokias mes aukas da
rėme.

Žavus kuklumas, neabejotinai die
viškas malonės veikimo ženklas. Ir 
kaip malonu matyti nekaltus vaikus 
kenčiant troškulį už nusidėjėlius! 
Laimingieji! Per keletą dienų jie iš
moko suprasti kryžiaus paslaptį, sun
kiausią ir kilniausią šventųjų mokslo 
dalį.

„Viską už Jė?ų ir Šventąjį Tėvą!"
Greit atėjo vaikams -liūdesio die

nos, ir, prie savanoriškų aukų prisi
jungė dar Kiefesni išviršinių Kančių 
bandymai. Kiekviena aukos progą 
Jacintą klausdavo draugus:

— Ar pasakėte Jėzui, kad iš mei
lės Jam tai ištveriate?

Kai jie neigiamai atsakydavo, sudė
davo mažoji su angelišku kuklumų 
rankas, pakeldavo akis į dangų ir 
kalbėdavo: .

— O Jėzau, iš Tavo meilės ir ūž nu
sidėjėlių atsivertimą.

Luciiai liko daugiausia kentėti fi
ziškai ir morališkai.

Kai atsitikdavo, kad ji pasijusdavo 
labai prislėgta dėl persekiojimų, ku
riuos turėjo iškęsti šeimoje ir šalia jos, 
Pranciškus stengdavosi ią padrąsinti?

_ Nesirūpink. Argi mums Madoną 
nesakė, kad mes turėsime daug ken
tėti, kad galėtume atsiteisti Viešpačiui 
ir Nesuteptąją! Marijos Širdžiai už 
daugelį nuodėmių, kuriomis jie įžei
džiami? Juk jie tokie nusiminę!... 
Jei mes šitomis kančiomis galime 
Juos truputį paguosti, turime būti pa- 

■ tenkinti.
Vieną dieną du dievobaimingi ku

nigai; patarė trims mažiesiems mels
tis'už šv. Tėvą, Jacintą norėjo žinoti, 
kas yra Šventasis Tėvas ir kodėl jis 
maldų reikalingas. Noriai buvo atsa
kyta į visus jos klausimus.

Nuo . to momenta visi taip ėmė 
gerbti Šventąjį Tėvą, jog niekad ne
pamiršdavo, aukodami savo apsima
rinimus, pridėti: „. . . ir už šventąjį 
levą.' Jie susitarė tiesiog kiekvieno 
rožančiaus gale sukalbėti tris „Svei
ka Marija" už šventąjį Tėvą. Jacintą 
dažnai tvirtindavo:

8
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M n m ŠVENTASIS

— O, kaip aš norėčiau pamatyti 
įventąjį Tėvą! Čionai ateina tiek daug 
įmonių, o šventasis Tėvas — nie
kada! . . ,

Kažkas pasakė — nežinau kuria 
proga, — kad esą galimas daiktas, jog 
lucija būsianti pašaukia į Romą ir 
Jo Šventybės ištardyta. Didesnio 
džiaugsmo mergaitei nebūtų galima 
buvę padaryti, giminaičiams didesnio 
skausmo; su ašaromis akyse jie sakė': 

Tu laimingoji! Mes negalime ten 
puvykti! . . . Tačiau mes tai auko
jame už Jį.

Jacintos gyvenimo aprašyme yra 
užfiksuoti du atsitikimai, kurie rodo, 
kaip ji mylėjo šventąjį Tėvą.

Mergaitė kartą pasiliko prie šulinio, 
o tuo tarpu Lucija ir Pranciškus gre
timam erškėčių krūme ieškojo lauki
nių bičių medaus; staiga jie išgirdo 
mažąją šaukiant:

— Lucija, Lucija, ar tu matei šven
tąjį Tėvą?

— Šventąjį Tėvą? . . . Ne.
— Aš nežinau, kaip tai buvo; bet aš 

jį mačiau vienam labai dideliam name; 
jis klūpojo prie stalelio, rankomis už
dengęs veidą, ir verkė. Lauke buvo 
daug žmonių; kai kurie mėtė akmeni
mis, kiti šaukė prakeikimus ir kalbėjo 
šlykščius žodžius . . . Vargšas šven
tasis Tėvas!

Kai paskui aniedu kunigai ėmė kal
bėti apie šventąjį Tėvą, Jacintą savo 
draugams tarė:

— Ach, tai yra tas pats, kurį aš ma
čiau verkiantį ir apie kurį Ponia per 
paslaptį kalbėjo, ne tiesą? Tikriausiai 
jį Ponia parodė ir šiems kunigams. 
Jūs matot tad, kad aš neklydau ir kad 
už jį daug reikia melstis.

Kai jie kartą uoloje kalbėjo Angelo 
maldelę, staiga Jacintą pašoko ir su
šuko pusseserei: <

— Žiūrėk! ... Ar nematai daug 
gatvių ir kelių, laukus pilnus žmonių, 
kurie verkia iš alkio ir neturi ko val
gyti? ... Ir šventąjį Tėvą, kaip jis 
meldžiasi Nesuteptosios Marijos Šir
dies bažnyčioje? Ir daug žmonių, ku
rie su juo meldžiasi?

Po to ji paklausė, ar gali pasakoti, 
kad matė šventąjį Tėvą; tačiau Lucija 
nepatarė, bijodama, kad tuo būdu ne
būtų atspėta dalis paslapties. b. d.

Dr. Jonas~Matusas %

E K VIE N A S būsime girdėję apie 
Herbačiauskį. „Dievo Šypsenų " aūio- 
rius, ekstravagantiškas poetas, chiro
mantas, vaiduoklių regėtojas, keistas 
žmogus, — tokis buvo šis vyras. Tai 
perdėm lenkiškos kultūros lietuviška 
asmenybė. Herbačiauskis gyveno, iš
drįsiu tarti, ir galvojo jausmais, ner- 
yais. '

Dėl to labai nustebau, kai vieną 
kartą, kol dar Herbačiauskis nebuvo 
persikėlęs gyventi iš Kauno į Varšu
vą, pastebėjau „Lietuvos Aide" jo 
straipsnį apie Rūpintojėlį. Mat, iš to 
žmogaus raštų, paskaitų, kalbų ir vei
kimo kyšojo -priešiškas nusistatymas 
krikščionybei. Kaip jam galėjo ateiti 
į galvą rašyti apie Rūpintojėlį?! Apie 
Rūpintojėlį, tą erškėčiais vainikuotą, 
skausmuose, mintyse paskendusį, 
ranka parimusį Kristą . . . Kristų, ku
rį lietuviškas kaimo meistras iš me
džio išdrožė ir pastatė rymoti Lietu
vos "Kryžkelėse ir parugėse. Tai — į 
viena susiliejęs lietuviškumas ir pa
prasto žmogaus religingumas. Ken
čiantis Kristus saugote saugo ir rū- 
pinte rūpinasi Lietuvos laukais ir 
žmonėmis, tiesog, visa lietuviška že
mele, — taip šitą statulą aptarė mūsų 
literatai, liaudies meno žinovai. Rū
pintojėlis pasidarė simboliu bei pa
veikslu viso mūsų liaudies meno. Dar 
daugiau. Apie Rūpintojėlį mūsų ge
riausi poetai sukūrė gilių giliausių, 
gražių gražiausių kūrinių.

Kai prieš pat Antrąjį pasaulinį karą 
Paryžiuje buvo suruošta tarptautinė 
paroda, tai lietuviai savo skyriuje do
minuojančioje vietoje pastatė — mil
žinišką Rūpintojėlį. Svetimi lankyto
jai to eksponato nesuprato, stebėjosi. 
Mat, iš jo dvelkė visai kitokia, kito 
pasaulio dvasia grynai šios žemės pa
rodoje. Juk čia -viskas judėjo, žibėjo 
tviskėjo spalvomis, svaigino meniš
komis formomis, dominte domino 
nuostabiomis mašinomis ir technikos 
įrengimais, traukte traukė žemės ūkio 
gaminiais, kurie savo maistingumu ir 
sultingumu taip artimi žmogaus kūnui. 
Net prof, d-ras Kuraitis sugrįžęs iš
sitarė, girdi, lietuviškas Rūpintojėlis, 
ir . dar tokįs milžiniškas, anoje žmo
gaus rankų darbo demonstracijoje 
buvęs ne vietoje...

Bet ką pasakė Herbačiauskis apie 
Rūpintojėlį? — Jis sukaupęs Lietuvos 
ilgesį švento žmogaus. Kiekvienas 
lietuvis, mokytas ir darbininkas, proto 
ir rankų darbo žmogus, vyras ir mo
teris, savo namais tesirūpinąs ir vi
suomenės valstybės veikėjas, Kristaus 
sekėjas ir net jo priešas, — visi pa
siilgę šventojo. Žmonės, tiek ir tiek 
prisiskaitę prisiklausę apie krikščio
nybę, norį pagaliau matyti tobulą, ne, 
gyvą jos pavyzdį, lietuvišką pavyzdį, 
lietuvišką šventąjį. A

Tegu man atleidžia visi nuoširdūs 
Kristaus sekėjai — čia išdrįsiu sviesti 
revoliucinį palyginimą. Magdelena, 
Golgotos latras — ir Herbačiauskis. 
Juk Magdelena ir latras Gerosios 
Naujienos istorijoje suvaidino didelį 
vaidmenį. Kodėl keistuolio Herba- 
čiauskio įžvelgimas negalėtų, per 
maža, neturėtų būti išganingas? Jis 
suvokė poeto jausmu, iškankintos 
dvasios instinktu ,, ,

Tiesą sakant, šventumo nuovokos 
buvo svaiginamas prancūziškos kul
tūros poetas lietuvis Milašius ir pa
našių protinių sprendimų kankinamas 
neužmirštamas lietuvis filosofas Šal
kauskis. Abudu asmenys jau yra nus
kendę slėpiningoje amžinybės jūroje.

Lietuviškas Rūpintojėlis rymo prie 
lietuviško vieškelio. Prie vieškelio, 
kuriuo cinapėščias Lietuvos darbi
ninkas, kuriuo važiuoja arkliais Lie
tuvos ūkininkas, kuriuo lekia auto
mobiliu Lietuvos Valstybės pareigū
nas, verteiva. Visi jie palaužti dienos 
vargų rūpesčių, visi skundžiasi neda
lia ir neteisybe, — visi tik kaltina, 
dejuoja, verkia. Bet nė vienas nepaž
velgia į Rūpintojėlį, kuris kantriai 
laukia iš jų šventumo, šimtmečius lau- 
kia/liefuviško šventojo, tokio švento
jo, kuris kalbėtų rašytų Nemuno kal- 

■ ba, kuris verktų Palngos gintaro aša
romis, kuris lietuviško žmogaus ste
buklais Perkūno garbintojų ainius, 
jiems patiems nepastebint, darytų 
nenugalimais.

Nevienas inteligentas, kuriam koktu 
ir nepatogu laikyti kambaryje Kri
staus kryžių (mat, jo nejaudina ir ne
žavi "krikščionybė) mielai užleidžio 
garbingą vietą Rūpintojėliui. Gal būt, 
tai reiškia, jog ir jis giliai giliai dva
sioje ilgisi šventumo, tiesiog, šven

ŽONGLIERĖ JUROS PAVOJUJE
Legenda

Kartą viena iš tų moterų, kurios 
moka tiek šokti, tiek pritariant lyrai 
dainuoti ir kurias vadina žonglierė
mis, sėdo vienume Kornuailes uoste į 
laivą ir išplaukė į Britaniją.

Iš pradžių visi — tiek jūreiviai, 
tiek keleiviai — pradėjo, su pavydu ją 
girti, nes šokimo ir griežimo mene nie
kas nieko negalėjo jos pamokyti. Bet 
kelionės metu jūra taip staiga ir taip 
nirtulingai susiaudrino, kad jūreiviai 
ėmė tarp savęs kalbėtis:

— Tai užkerėjimasl Šita velnio 
mergaitė užtraukia mums audrą savo 
nuodėmių nubaudimui!

Ir šis dalykas jiems pasirodė toks 
aiškus, kad jie, ilgiau nebesitarę, iš
metė žonglierę per laivo kraštą.

Žonglierė šiame pavojuje nepametė 
galvos ir, išnaudodama laiką, kol jos 
išsiskleidusi suknelė dar ją laikė vir
šum vandens, kreipėsi į Mariją šiuo 
sveikinimu:

Kai Dievas savo Mielajai Motinai 
pasiuntė Avė,

Tada šiuo Avė tapo nuplautas visas 
pasaulis nuo visų blogybių.

Ieva atneša žiemą, liūdesį ir nerimą, 
Avė gimdo vasarą, gėles ir gegužį. 
Ieva mums dangų uždaro, Avė 

mums jį atiduoda,
Kai tavo vardas, Avė, yra parašy

tas knygoj,
Tada, Avė, puslapis juokiasi . . .
Iš aukšto dangaus skliauto, apsupta 

savo dangiškos draugijos, Mergelė 
Marija klausėsi sveikinimo, kurį jai 
siuntė žonglierė, ir gėrėjosi jos gies
me.

— Pasigailėk jos, Išganytojo Mo
tina! — sušuko puldamas ant keliu 
šv. Genestas, klajojančių dainių, 
žonglierių ir kitokių šokėjų globė
jas.

tojo. Tokį ilgesį galima įžiūrėti net 
„Altorių šešėlyje". Kai 19-fo amžiaus 
šventasis Jonas Bosko lankėsi Pary
žiuje, tai jį įvairiausiais būdais sten
gėsi pamatyti, su juo pakalbėti ir ti
kintieji, ir netikintieji. Su Dievu nieko 
bendra .nenorįs turėti rašytojas ViR- 

• toras Hugo tol nenurimo, kol susitiko 
su Bosku.

Rūpintojėlis Paryžiuje reprezenta
vo visą Lietuvą. Jis rymo ties visais 
luomais. Dulkėtu vieškeliu pro jį trau
kia visi, o visi luomai. Ir kunigai, be
siblaškantieji tarp dangaus ir žemės; 
ir mokslininkai, kurių pareiga duoti 
ką naujo; ir administracijos tarnauto
jai, kurie pašaukti vykdyti teisingumą; 
ir žemės ūkio ir pramonės gaminto
jai, kurių pajeiga teikti tautiečiams 
gerų, nesuklastotų dalykų; ir tėvai 
motinos, kurie svyruoja tarp pareigos 
ir savo asmens patogumų, džiaugsmų; 
ir mergelės, jaunikaičiai, kurie gru
miasi tarp svaigulio ir ‘pasiruošimo 
ateities darbui; ir dar ir dar. Kiek
vieno luomo gyvenime lyg velnias 
įsėdęs gilus tragizmas. Čia kieta, kaip 
plienas, pareiga — čia liūliuojąs, kaip 
pūkų palatas, asmens patogumas. 
Rūpintojėlis stebuklingu kantrumu iš 
visų luomų laukia šventumo. Baugiai 
tylėdamas laukia. Cum facet, clamat 
Tylėdamas garsiai šaukia.

Jeronimas Tharaud, 
Prancūzų Akad. narys, ir 
Jonas Tharaud

— Pasigailėk josi — pakartojo an- 
gėlų ir arkangelų minia, nes pana
šiame pavojuje niekas nesikreipė to
kiu Avė.

— Aš irgi tą pat manau, — tarė 
Mergelė Marija.

Ir, atsisukdama į savo nuolatinį pa
siuntinį arkangelą Gabrielių, pasakė:

— Gražusis arkangele, eik ir pa
prašyk mūsų draugą Vėją, kad jis oru 
nuneštų iki artimiausio Britanijos 
uosto šitą mergaitę,^kuri yra geros 
širdies ir lengvesnė už tuščią avižą, 

Arkangelas nedelsdamas nuėjo ie
škoti Vėjo.

— Ponas Vėjau, — jis tarė jam, — 
Dangaus Karalienė jus prašo nunešti 
oru iki artimiausio Britanijos uosto 
vieną vargšę žonglierę, esančią didė
liame pavojuje nuskęsti.

— Deja! atsakė jam Vėjas, — grįžk 
ir pasakyk savo valdovei, kad mano 
pūtimas nėra pakankamai stiprus, 
kad padarytų tai, ko ji prašo. Patei
sink mane jai, prašau, ir pareikšk jai 
mano apgailestavimą.

Gabrielius grįžo į dangų su Vėjo 
atsakymu.

— Mūs draugas Vėjas paseno! — 
tarė šypsodamasi Mergelė Marija. — 
Mes atsisakysime nuo jo patarna
vimų . . .

Ir, užsiremdama ant vieno debesies 
krašto, ji nuleido savo plaukus iki 
įsisiautusios jūros.

Prilaikyta šio dieviško lyno, vargšė 
žonglierė, kuri jau nebeturėjo dau
giau jėgos užbaigti Avė, buvo 
nuplukdyta i Britaniją, kur ji išlipo į 
krantą sveika ir nesužeista.

Ar ji galėjo padaryti geriau negu 
padarė? Mesdama šalin lyrą ir dai
ną, ji stojo į vienuolyną ir nebe
norėjo nieku kitu beužsiimti, kaip tik 
skambinti vienuolyno varpus.

Išvertė Tininis,
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PIJUS XII į Orvieto ir apžiūrėjo katedrą. Po dviejų dienų jis vėl buvo Vatikane.— Ką tu Orvieto katedroje matei?
dabartinio momento klausimaisBirželio 1 d., šv. Eugen’jaus, savo globėjo, dieną, Pijus XII atėjusiai jo pasveikinti Kardinolų Kolegijai pasakė kalbą, kurioje palietė šių dienų žmonijos rūpesčius. Duodame ėsmines šios kalbos ištraukas.Šios valandos netikrumas„Mes persikeliame mintimis vienerius metus atgal. Visoje Europoje galop buvo padėti ginklai; karo audra nutilo; palengvėjimo jausmas pripildė Širdis, kurios, po tiek baisios baimės, sveikino ateinančią taiką."Praėjo metai. Šiandien, nelaimei, jau aišku, kad mūsų tada pareikštas susirūpinimas ir baimė pasitvirtino. Mes tada pasakėme: „Nuo ginklų paliaubų iki tikros taikos kelias bus kietas ir ilgas". Nuo tos valandos buvo padėta daug pastangų, daug diskutuota, keistasi nuomonėmis, tiesiogiai susitikinėta valstybės vyrų, kurių rankose yra pasaulio likimas; tačiau dažnai gaunasi įspūdis, kad tikroji taika, taika, kuri atitinka žmoniškąją ir krikščioniškąją sąžinę, užuot artėjusi, tolsta, užuot tapusi pasitikėjimą jei -

ir rivalizavimas; kada kovos įkaršty, besivaikant laikinių susitarimų, diktuo- jamų vien ekonominiais ir politiniais interesais, yra pavojaus pamiršti krikš-. čioniskojo broliškumo prasmę; kada bedieviškos ir subversyvinės jėgos siūlosi vesti iliuzijoms pasidavusias mases, kaip kokią gyvulių bandą, slėpdamos nuo jų tikslą, prie kurio vedama, ypač moralinėje ir religinėje srityje, yra dąr labiau reikalinga, kad. Bažnyčios žibintas būtų aukštai iškeltas ir Kristaus šviesa iš jojo apšviestų kelią ir tiksliai nurodytų ribas, dešinėje ir kairėje, už kurių verpetai ir povandeninės uolos tyko sudaužyti ir praryti laivą".

akis pranešimus, kurie muųis ateina iš viso pasaulio, ir, nepaisydami visų pasitaikiusių . nuostolių ir kontradik- cijų, mes galime tvirtinti: Bažnyčia — paklausė popiežius, savo visuma lieka vieninga ir tvirta viduje ir išorėje".„Šią1 valandą svarbiausias dalykas yrą,, tas, kad katalikai ir visi le, rie prijjažįsta ir 'garbina vieną meninį Dievą ir laikosi Dekalogo; siduotų niekieno įbauginami, bet sitikėtų savo jėgą".„Tegul jie visi supranta, kad vieni gali realiai prisidėti prie atstatymo darbo patys būdami įsitikinę, kad tas atstatymas tik tada pasiseks, kada jis bus paremtas teise, tvarka ir laisve. Laisve siekti viso to. kas teisinga ir gera, leisve, kuri yra harmonijoje su gerove kiekvienos tautos atskirai ir su gerove visų tautų kartu. Šitokią laisvę Bažnvčia gynė ir tokios reikalavo".Ta proga Pijus XII kalbėjo apie dar nepaleistus karo belaisvius, civilinius internuotas ir pabėgėlius. Pirmuosius ir antruosius jis ragino ko greičiausiai paleisti, nes to reikalauja artimo meilė, o tretiesiems ragino ko greičiausiai suteikti nnuolatinę gyvenamąją vietą ir tuo bpdu juos grąžinti į normalų gyvenimą.

ku- as- ne- pa-jie

sukeliančia realybe, sklaidosi ir, taip galima pasakyti, išgaruoja.Juo daugiau renkasi popierių tarptautinių konferencijų stalų, labiau didėja kliūtys ir sunkenybės, trukdančios pasiekti moraliai pateisinamą klausimų išsprendimą.Kaip ankstyba (kad nepasakytume iliuzinė) šiandien atrodo viltis,, jog atsakingi vyrai, visi be išimties perėję kruviną karo mokyklą, biaurėtųsi kiekviena despotizmo idėja ir mėginimu dominuoti kitoms tautoms jėga!Tik atviras ir teisingas elgesys stipriųjų su silpnaisiais ir mažaisiais charakterizuoja nuoširdų imperialistinės ir dominavimo dvasios atsižadėjimą ir prisidėjimą prie teisingumo principų. Tačiau, kol grės mažiau ar daugiau paslėptas naudojimasis jėga arba,politinis bei ekonominis -paudi- mas atstos teisės normas, tol reikia pripažinti, kad pįmasis tikrasis žingsnis tėikos link dar nėra nueitas".

ant juo

Bažnyčios pareiga„Bažnyčios pareiga — priimti visiems sąžinės pareigas, tiesumą, nuosaikumą, tiesos ir teisės gerbimą — krizių ir susijaudinimų laikais yra sunki ir nedėkinga, tačiau ji yra dvigubai svarbi ir skubi.Iš tikrųjų, kada, kaip audros sukeltos bangos, kyla žemiškos varžytynės
SKELBIMAS

Lietuviai kandidatai priimami į Eich- 
statto Katalikų Kunigų Seipinariją ši-

• tomis sąlygomis:
1. Prašymas Lilosofiios- teologijos 

Aukštosios Mokyklos Rektoriui.
2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar stovy

klos kapeliono liudijimas.
4. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo į seminariją reikalais pir

moj eilėj kreiptis į lietuvių klierikų 
rektorių prof. Dr. Praną Manelį.

Žiemos semestras, prasidės spalio 
mėnesio 8 diąną. Prašoma nesivėli- 
nant, iki semestro pradžiai sutvarkyti 
priėmimui reikalingus dokumentus ir 
su jais atvykti Eichstattan.

Lietuvių Klierikų Rektorius.

M. Vaitkus

Pasitikėjimo ir drąsos!„Tačiau nėra pagrindo nusiminti ir išleisti iš akių pilką realybę. Štai kodėl mes nenuilstamai kartojame visiems mūsų sūnums ir dukroms: pasitikėkite. Nenusiminkite. Jūs esate gausingi, gausingesni negu atrodote, tuo tarpu kiti tuščiažodžiaudami turi dirbtinai sudaryti įspūdį apie savp pasekėjų galingumą. Jūs esate stiprūs,stipresni negu jūsų priešai, nes jūsų DIENA BAIGIA'S įsitikinimai yra tikri, nuoširdūs, stiprūs, paremti amžinais principais, bet ne klaidingomis idėjomis arba momento įspūdžiais*ar patogumais. Dievas yra su jumis!s Su giliu nusižeminimu, bet tuo pačiu laiku su didžiausiu dėkingumu Dievui mes galime kalbėti apie globą, kurią Viešpats teikė Bažnyčiai, kad ji galėtą nenugalėta iškęsti paskutiniąją metu, ypač karo nietų, audras visame pasauly. Mes turime prieš

Sudievu, diena! skubi, nešiesi į amžius mano gyvybės mirksnį tenai padėti, kur visa — buvę . . •O aš į rytą keliauju tiesiai;sudievu, drauge, sudievu * —» skirsimės; kalnai — pakalnės naktim pasruvę.., Ar ten — į Dievo sūnų dienyną — bent kiek nuneši tu aukso gryno?Ir ašen ryto sonatai kurtų ar nusinešiu kiek tavo turto ? • .
'V -- Selma Lagerlof

Signorellio freskaiIštrauka iš romano, Antikristo stebuklai . .Diamantės mieste, Etnos papėdėje Sicilijoje, atsirado stebuklais garsėjantis Kūdikėlio Jėzaus paveikslas; tačiau jo stebuklai buvo vienašališko ir keisto pobūdžio. Jis padėjo pravesti geležinkelį, Įspėti loterijos bilietus, kąirie laimės, išgelbėti teatro savininką iš bankroto; jo apylinkėje kilo socialinis bruzdėjimas ir kitų to paties pobūdžio reiškinių. Bet tuo pačių laiku liovėsi žmonės Diamantėje domėjęsi nuodėmių atleidimu, dvasinės ramybės laimėjimu, šventumo siekimu ir kit.Paaiškėjo, kad paveikslas turėjo paauksuotą'Vainiką, kuriame buvo įrašyta; „Mano karalystė yra tik iš šio pasaulio". Jis buvo atsiradęs kaip kopija vieno paveikslo Romoje, kurį buvo norėta palikti vietoj originalo, o originalą pavogti. Tėvas Gondo žmonėms paaiškino, kad Diamantės miestas to paveikslo pavidalu buvo ^priglaudęs baisų svečią. Čia yra ne Kristus, bet Antikristąs, kuris, panašiai, kaip Kristus, davo savo stebuklus. Tėvas Gondo norėjo paveikslą viešai sudeginti, bet iš ugnies jis buvo išvogtas. Tada Tėvas Gondo nuvyko pasiguosti popiežiui į Romą. Red.Toks yra trumpas aprašomųjų įvykių turinys, kurių čia dedama pasku-

tinė dalis, pavadinta „SigriOrellio freskai".Po savaitės tėvas Gondo-buvo Romoje. Jis išgavę iš senelio Vatikane audienciją 'ir jam pranešė, kad jis rado Antikristą, prisidengusį Kristaus pavidalu, ir nupasakojo, kaip šitas Antikristas Diamantės gyventojus atitraukęs nuo dvasinių dalykų ir kaip jis, tėvas Gondo, norėjęs jį ant laužo sudeginti. Toliau tėvas Gondo nusiskundė, kad jis niekaip negalįs žmonių vėl grąžinti į Dieva. Vietoj to visa Diamante patekusiTTetikėjimui ir socializmui Į nagus. Niekas ten nenorįs rūpintis savo siela ir jos išganymu, niekam nerūpįs dangus. Ir tėvas Gondo dabar klausia, kąturįs su šitais vargšais žmonėmis daryti^Senelis popiežius, pats išmintingasis iš visų gyvųjų tarpo, vis dėlto nesi-, juoke iš tų tėvo Gondo pasakojimų, bet susijaudino ir smarkiai nusiminė.— Tu negerai darei, labai negerai darei, — tarė .paskum.Jis valandėlę nutilo ir kurį laiką galvojo; paskum pridūrė: — Tu, matyti, nesi regėjęs Orvieto katedros?— Ne, šventasis tėve.— Tai keliauk ten ir pasižiūrėk,— tarė popiežius, — o kai grįši, vėl ateisi pas mane ir papasakosi, ką ten matei.Tėvas Gondo pąklausė. Jis nuvyko

jis

Tėvas Gondo papasakojo, kad jis vienoje koplyčioje matęs Luco Si- . gnorellio freskus, vaizduojančius paskutinius pasaulio įvykius. Tačiau jis gerai nematęs nei „Paskutinio Teismo", nei „Mirusiųjų prisikėlimo", o visą savo dėmesį sutelkęs į didžiulį paveikslą, kurį Guardiano pavadinęs „Antikristo stebuklais".— O ką tu tame paveiksle matei?,— paklausė popiežius.— Mačiau, kad Signorellis Anti* kristą pavaizdavo kaip vargšą nežymų žmogelį, koks kad buvo Dievo Sūnus, kai jis keliavo per pasaulį. Aš mačiau, kad jfs jį aptaisė Kristaus drabužiais ir suteikė jam ano bruožus,— O ką tu ten daugiau matei? — klausė popiežius.— Pirmiausia, kas man krito paveiksle į akį, tai, kad Antikristas sugebėjo taip galingai sakyti ' pamokslus, jog turtingieji ir galingieji sudėjo prie jo kojų savo turtus.Antra, ką aš ten pamačiau, tai, kad prie Antikristo buvo atneštas vienas • ligonis, ir šis jį pagydė.Trečia, — kad vienas kankinys išpažino Antikristą ir atidavė už jį savo galvą.Ketvirta, ką aš tame didingame sienos paveiksle pastebėjau, tai, kad žmonės plaukte plaukė į didžiulę taikos šventyklą; nesantaikos dvasia buvo nutrenkta iš dangaus, o visi prievartautojai ir teroristai užmušti dangaus žaibų— Ir ką tu, visa tai matydamas, galvojai? — klausė popiežius.— Visa tai matydamas, aš galvojau, kad šitas Signorellis turėjo būt}’ tikras beprotis. Nejaugi jis tikrai galvojo, kad tais laikais, kada ' ateis Antikristas, bus nugalėta nesantaiką ir žemė pasidarys šventa, kaip rojus?O ką tu ten daugiau matei? —— Penkta, paveiksle mačiau, kaip vienuoliai ir kunigai buvo suvaryti į krūvą ir sudeginti ant laužo.Šešta ir paskiausia ką aš čiau, tai, kad už Antikristo velnias ir jam šnibždėjo, ką kalbėtis ir kaip elgtis.— O ką, galvojai tada, kai šita dalyką išvydai?— Tada aš sau tariau: šitas Signorellis buvo visai ne beprotis, bet tikras pranašas. Antikristas tikriausiai aįeis prisidengęs Kristaus paveikslu ir pasaulį pavers rojumi. Jis pasaulį .padarys tokį gražų, jog žmonės tuo būdu užmirš dangų. Ir tai bus pats pavojingasis pasauliui bandymas. ■— Dabar tu pats suprasi, pastebėjo popiežius, — jog visa tai, ką tu man pasakojai, man visai nėra naujieną.. Bažnyčia jau seniai žinojo, kad turės ateiti Antikristas, apsišarvavęs Kristaus dorybėmis.— Ar tai jūs žinojote taip pat, šventasis Tėve, kad jis tikrai yra jau atėjęs? — paklausė tėvas Gondo.—• Tai kaip manai, ar aš čia, Petro soste, turiu sėdėti metai iš mėtų ir nežinoti, kad jis yra atėjęs? — bylojo popiežius. — Aš matau, kaip iš liaudies kyla sąjūdis, kuris skelbia artimui meilę ir tuo būdu 'pražysta, bet tas sąjūdis neapkenčia Dievo. Aš matau, kaip žmonės tampa kankli- niais, dėdami savo galvas už nau- • jąją viltį laimingoje žemėje. Aš matau, kaip jie semiasi sau '■ naujo džiaugsmo ir naujo ryžtingumo iŠ

ten ma- stovėjo jis turįs
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žodžių „Galvokite apie žemę!" 
Džiaugsmo ir ryžto, kaip kad kadaise 
Jo sėmėsi iš žodžių „Galvokite apie 
dangų." Ir aš žinojau, kad tas, kurį 
buvo skelbęs ateisiant Signorellis, 
jau yra atėjęs.

Tėvas Gondo tylėdamas nusilenkė.
— Tad ar dabar supranti, kiek tu 

buvai neteisingas taip elgdamasis?
— Šventasis Tėve, apšviesk mano 

protą ir parodyk man mano nuodėmes.
Senasis popiežius pakėlė į viršų 

akis. Jo aiškus vyzdis prasisverbė 
pro atsitiktinumų, dengiančių įvykius, 
skraistę ir matė, kas už jų yra 
paslėpta.

— Tėve Gondo, — tarė jis, — tai 
pr tu nežinai, kas gi yra tas mažutis 
vaikas, su kuriuo tu Diamantėje
Kovojai, vaikas, kuris buvo gai
lestingos širdies ir darė stebuklus, 
kaip Kristus, kas gi buvo tas nie
kinamas vargšas vaikelis, kuris tave 
nugalėjo ir kjirį tu pagadinai Anti
kristu?

— Ne, šventasis Tėve.
Taigi tas, kuris Signorellio pa

veiksle gydo ligonius, turtingiesiems 
Sujudina širdis ir galinguosius par
klupdo ant žemės, tas, kuris žemę 
paverčia rojumi ir suvadžioja žmones, 
priversdamas juos užmiršti dangų, 
taigi, ar nežinai kas jis yra?

— Ne, šventasis Tėve.
— Kas gi kitas jis galėtu būti, jei 

pe antikrikščioųybė, socializmas?
Vienuolis pasibaisėdamas pakėlė 

palvą. '
— Tėve Gondo, — tarė popiežius 

griežtai, — tu, laikydamas paveikslą 
savo rankose, norėjai jį sudeginti. 
Kodėl gi? Kodėl nebuvai jam meilus 

, ir nenunešei jo mažajam kūdikiui į 
Kapitolį, iš kur jis iškeliavo?

Taip jūs, elgetos vienuoliai, visi 
darote. Jūs galėtumėt šitą didžiulį 
liaudies sąjūdį paimti ant savo rankų, 
kada jis dar tebėra toks silpnas, kaip 
kūdikis vystykluose, ir atnešę padėti 
Jėzui po kojų, ir tada Antikristas pa
matytų, kad jis yra ne kas kita, kaip 
Kristaus antrininkas, ir jis jį pri
pažintų savo Viešpačiu ir Poni. Ta
čiau jūs taip nesielgiate. Jūs anti- 
jtrikščionybę nusviedžiate ant laužo, 
ir veikiai ji jus pačius, ten nusvies.

Tėvo Gondo sulinko keliai.
— Dabar aš suprantu, šventasis 

leve. Dabar aš ten nuėjęs vėl 
Susiieškosiu paveikslą.

Čia popiežius pakilo su visu savo 
didingumu.

— Tu ten - neisi ir paveikslo 
neieškosi. Tu jam leisi keliauti savo 
keliu per dienas ir metus. Mes jo 
nebijome. Jeigu jis ateis pulti Kapi
telio, norėdamas pasiimti sau pasau
lių karaliaus vainiką, mes išeisime jo 
pasitikti ir jį nuvesime prie Kristaus. 
Mes sutaikysime žemę su dangumi. 
Tačiau jūs elgiatės neteisingai, tie, 
kurie jo neapkęnčiate, — kalbėjo jis 
švelniu balsu toliau. — Jūs užmir
šote, kad Sibilė jį yra pramačiusi-tarp 
pasaulio atnaujintojų. Ir Kapitolio 
aukštumoje bus pasaulio atnaujinto
jui meldžiamasi — Kristui arba Anti
kristui '-------
. —Šventasis Tėve, jeigu šio pasaulio 
kančios gali būti per jį išgydytos ir 
del to dangus neturės jokios skriau
dos, tai ij aš negalėsiu jo neapkęsti.

Per senelio popiežiaus veidą nus
kriejo švelniausia šypsena. ,

— Tėve Gondo, leisk, kad ir aš tau 
galėčiau papasakoti vieną seną Sici
lijos padavimą. Mielasis Dievas, su- 
krūręs pasaulį, kartą panoro sužinoti,

Naujasis Gyvenimas

ar dar daug ko tebėra jam ten veikti. 
Ir jis pasiuntė šventąjį Petrą apsi
dairyti, ar pasaulis jau yra baigtas 
kurti.

Šventasis- Petras, sugrįžęs atgal, ta
rė Viešpačiui Dievui: ,

— Visi ten tik skundžiasi, verkia 
ir dejuoja.

— Tai pasaulis dar nėra baigtas, — 
atsakė Viešpats Dievas ir veikė to
liau.

Po trijų dienų jis vėl pasiuntė šv. 
Petrą į žemę pasižiūrėti, kaip dabar 
ten viskas atrodo. <

— Visi ten tik juokiasi, džiaugiasi , 
ir žaidžia, —\atsakė šv. Petras, grįžęs 
iš kelionės.

\

Amerikietis vyskupas — Vatikano 
atstovas Vokietijai

Popiežius mons. Louis Muenchą, 
Fargo vyskupą Dakotoje (JAV), 
paskyrė apaštaliniu dalegatū Vokieti
jai. Mirusis Berlyno nuncijus neturės 
jokio papėdininko. Apaštalinio dele
gato vieta neturi diplomatinio pobū
džio. Tai yra tiktai Vatikano atstovas 
prie Vokietijos vyskupų. Tokiu būdu 
tikimasi nugalėti sunkumus, susi
dariusius dėl "dabartinės situacijos 
Vokietijoje, nesant čia tiesioginio 
Romos atstovo.

Kardinolas Griff Inas 
prieš laicistinį auklėjimą

Westminsterio arkivyskupas Kardino
las Griffinas Birminghame, priėmime, 
suruoštame jo garbei, jam garbės dok
torato suteikimo proga, energingai pa-, 
sisakė prieš laicistinį auklėjimą.

Aš manau — kalbėjo jis, — kad' 
niekad1 nebuvo taip aišku, kaip šian
dien, jog fiziniai mokslai, kurių negai
vina krikščioniškoji filosofija, išsigim
sta į žmonių giminės kenkėjus. Dides
nėje Europos pusėje valstybė, t. y. po
litikos žmonės reikalauja sau teisės va
dovauti ir žmonių mąstysenai. Tie, ku- 
,rie nori supasaulinti mokyklą, tie pa
galiau ją sunacionalins ir sunaikins.

Didžioji maldininkų audiencija
Popiežius Pijus XII didžiojoj lai- 

.minimų salėje priėmė maldininkus, 
ryšium ,su Motinos Cabrini paskel
bimu šventąja atvykusius į Romą. 
Tarp atvykusių buvo ir generalinė šv. 
Jėzaus Širdies misionorių Amerikoje 
viršininkė, taip pat daug minimosios 
kongregacijos namų viršininkių iš 
Siaurinės ir Pietų Amerikos, Afrikos 
ir net Kinijos. Motina Cabrini mini
mąją kongregaciją yra įsteigusi. Drau
ge su maldininkais atvyko ir abu per 
šventosios užtarimą stebuklingai išgi
ję darbininkai, visa eilė pralotų, 
kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų. Tarp 
dovanų, sudėtų ant stalo, buvo ma
tyti relikviorius iš masyvinio sidabro 
ir nepaprastai puošniai išleistas vei
kalas apie šventosios gyvenimą. Sv. 
TXSs" ta proga pasakytoje -kalboje 
nušvietė Motinos Cabrini gyvenimą 
ir iškėlė jos pasiektuosius nuopelnus. 
Tai yra, anot Pijaus XII žodžių, 
idealas tvirtos moters, kuri drąsiai ir 
didvyriškai skinasi sau per gyvenimą 
kelią. Tiesiog nuostabu, kaip Dievas 
pamažu pažadina ir suformuoja šven
tuosius, pradėdamas nuo mažiausių 
dalykų ir juos išmaningai suregzda- 
mas savo ranka į nuostabią pynę.

— Tai pasaulis dar nėra baigtas, — 
pastebėjo Viešpats Dievas ir kūrė 
toliau.

— Šventasis Petras buvo išsiųstas 
trečią kartą.

— Dabar vieni verkia, o kiti juo
kiasi, — apskelbė jis, grįžęs iš tre
čiosios kelionės.

— Tai pasaulis dabar jau yra baig
tas, — pastebėjo Viešpats Dievas.

Taigi, taip buvo ir taip bus, — kai-, 
bėjo senelis popiežius. — Niekas ne
gali žmonių išvaduoti iš jiems skirtų 
kentėjimų: tačiau tam bus daug at
leista, kuris suteiks jiems naujo ryžto 
savo kančias kęsti toliau ir savo kry
želį nešti iki galo. \ —

Motina Cabrini buvo moderni apaš
tale moderniosios civilizacijos laikais, 
dirbusi tiek Europoje, tiek Ameri
koje, — jos kelias yra Sv. Dvasios 
kelias.

Kardinolas Tienas apie 
Bažnyčios padėti Kinijoje

Kardinolas Tienas kreipėsi į tikin
čiuosius Kinijoje, nurodydamas visus 
sunkumus, kurie susidaro atstatant. 
Bažnyčią Kinijoje ir sudarant jos nor
malią hierarchiją. Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas į katalikų dvasinin" 
kų ruošimą ir krikščioniškosios kul
tūros platinimą. Katalikai dvasininkai 

- dar vis tebėra reikalingi misionorių 
pagalbos, todėl misijų tinklas Kini
joje turi būti dar daugiau išplėstas. 
Paskyrimas kino kardinolu reiškia pa
rodymą didelės pagarbos, bet, iš kitos 
pusės, ir didelį įpareigojimą. Turi būti 
sukurta nauja santvarka, pagrįsta Kri
staus skelbtosios meilės dėsniais. Ki
nijos katalikai tvirtai tiki, kad kinų 
vyriausybės oficialūs pareiškimai įro
do kinų tautos subrendimą ir garbin
gumą. Kinų katalikai yra pasiryžę 
dirbti katalikiškos, morališkai aukštai 
stovinčios kinų tautos gerovei.

— Gautomis naujausiomis žiniomis, 
katalikų misijos Mandžūrijoje veikia 
visu sparčiu, nors dar neseniai ten 
kovojo keturios armijos.

■— „Japonijai išgelbėjimą gali atneš
ti tiktai krikščionybė! — pareiškė jau
niausiasis japonų kabineto narys, bu- 
vusis kalnakasys, > vėliau Paryžiuje 
baigęs aukštuosius mokslus, tačiau 
budizmo dar visiškai neatsisakęs. •— 
Sintojizmas ir budizmas yra mirusios 
religijos."Japoniją gali išgelbėti tiktai 
nauja krikščioniška moralė."

— Pirmą kartą Japonijos istorijoje 
buvo katalikui profesoriui Kotaro Ta- 
nakai patikėta svarbi auklėjimo mi
nisterija. Naujasis ministeris yra 56 
m. amžiaus: prieš 20 m. jis priėmė 
krikštą, kai ėjo prekybos akademijos 
profesoriais pareigus. Tanaka, be kitų 
veikalų, yra parašęs trijų tomų „Tarp
tautinė teisė". Ministerio pirmininko 
šeima yra taip pat katalikiška, o jis 
pats katalikybei reiškia didelių sim
patijų.

— Ženevos, Lozanos ir Freiburgo 
(Šveicarijoje) vyskupas aplankė tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių Ženevoje. 
Popiežiaus pavedimu R. Kryžiui įteikė 
stambią sumą pinigų, tuo būdu pa
gerbdamas pačią R. Kryžiaus' institu-' 
ciją ir jos uždavinius, kurie šiandien 
yra dar platesni ir sunkesni. *

‘
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— Bernardinai vienuoliai Šveicari
joje pradėjo leisti naują mėnesinį žur
nalą, kuriame plačiai aprašomi jų dar
bai Centrinėje Azijoje.

— Pax Romanos kongreso Salaman- 
koje (Ispanijoje) dalyvauja 25 kraštų 
delegatai.

— Šventasis Tėvas uždraudė ispanų 
kardinolams užimti generolo Franko 
.pasiūlytąsias kortecuose vietas.

— Pranciškonų leidykla, pagerbda
ma šv. Pranciškų Asyžietį, leidčia he
brajų kalba katekizmą ir šventojo gy
venimo aprašymą. Tai daroma pa
prašius visai eilei išsimokslinusių 
žydų.

Benediktinių vienuolyno sukaktis
Puikusis kraštas prie Tegernsee (Ba

varijoje) šiemet mini 1200 m. jubilie
jų, kai. buvo įsteitas prie minimoje 
ežero to paties vardo vienuolynas. Pa
tys pradedamieji vienuolyno darbai 
buvo pradėti 746 metais, vėliau vie
nuolynas išgarsėjo visoje Vokietijoje. 
Rugsėjo menesį numatoma iškilmių 
savaitė su pamaldomis, menine ir mu
zikinė dalimi ir t. t.

Organizuota •
katalikų gydytojų veikla

Sv. Luko katalikų gydytojų draugiją 
Mūnchene per šv. Trejybę Andechso 
vienuolyne surengė savo pirmąjį iš
kylaujamąjį suvažiavimą. Suvažiavi
mas buvo pradėtas bendromis šv. Mi- 
šiomis. Ta proga bendruomenės dva
sios vadovas tėvas Gratianas Gruberis 
skaitė paskaitą apie Trejybę kaip cen
trinę mūsų krikščioniškojo gyvenimo 
apipavidalinimo paslaptį. Prof. Dr. J. 
Michlis referavo anie stebuklus kritiš
ku ir teologinių atžvilgiu. Du kat. gy
dytojai kalbėjo apie saikingumo do
rybę ir religinius kataliko gydytojo— • 
reikalus. Nutarta dar su didesniu in
tensyvumu dirbti kataliko gydytojo 
religinio formavimo darbą ir jam pa- ■' 
dėti įveikti materializmą medicinoje. 
Taip pat sudarytas ratelis moksliniams 
ir praktiniams klausimams, susijusioms 
su stebuklais, nagrinėti.

Katalikų žurnalistų suvažiavimas 
Paryžiuje

Katalikų rašytojų ir žurnalistų su- į: 
važiavimas Paryžiuje praėjo pakilia , > 
nuotaika. Per įvairius pranešimus bu- • 
vo svarstoma pagrindinė tema „Baž- • 
nyčia ir šių dienų pasaulis". Niekas > 
nesidarė iliuzijų dėl perdėto optimiz
mo nei mėgino sumažinti reikšmę ‘ 
priešų, veikiančių šiandien prieš Baž- ‘ 
nyčią. Vis dėlto buvo pabrėžta mintis, ‘ 
kad galų gale paskutinį žmogaus tiks
lą sudaro gravitacija į Kristų, kuris 1 
tiktai vienas gali patenkinti pilnutinį 1 
žmogų. Ta proga ypač įspūdingą kai- į
bą pasakė žymusis prancūzų rašyto- 1
jas Paul Cloudel, nuncijaus žodžiais 
tariant, bylojęs kaip „magister in Ec- * 
clesia". *

— Per pirmąjį pokarinį krikščionių 
profesinių sąjungų internacionalo su- į
važiavimą Amsterdame buvo aiškiai (
užimta pozicija prieš tarptautinę pro
fesinių sąjungų federaciją. Krikščionys _ j 
delegatai ta proga pabrėžė savo nuo . 
jos nepriklausomumą. t

— Salzburge įtaisyti pirmieji vad. 
Grigorijaus namai Austrijoje. Ju už
davinys pradėti rūpintis giesmininkais, 
vargoninikakis, lektorias ir kt.

— Benediktinai Maria Laachoje vėl 
atidaro meno mokyklą su skulptūros, 
medžio grafikos, aukso ir sudabro ka
lybos skyriais.

i
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„Una sancta“
Daug kur Vokietijoje jau kuris lai

bas veikia krikščionių sąjūdis, pava
dintas „Una sancta", kuris nori suar
tinti katalikus ir evangelikus. Pirma
sis šio sąjūdžio didysis kovotojas bu
vo katalikų kunigas Dr. Maxas Jose-' 
fas Metzgeris (brolis Povilas), pasky
ręs savo gyvenimą už tautų taiką ir 
Bažnyčios vienybę ir 1944 m. balan
džio mėn. Brandenburge pakartas. 
Reino krašte šia prasme darbuojasi 
kun. Dr. Laros, panaši dvasia pasireiš
kia taip pat Mūnchene ir Wflrtember.- 
ge. Niekas čia nesidaro iliuzijų ir ne
sistengia vieni kitų perkalbinėti, tik
tai norima pašalinti abipusį nepasiti-" 
kėjimą ir įtempimą, puoselėjant meilę 
ir stengiantis išlyginti nesusipratimus.

Šia dvasia buvo sušauktas suvažia
vimas Elwangene. Tačiau, nepaisant 
to, dar reikia parodyti daug geros va
lios ir tikros širdies. Šia prasme per mi
nimą suvažiavimą iš katalikų pusės pa
sisakė Tūbingeno universiteto profe
sorius Steinbūchelis, kalbėjęs apie teo
logiją ir tikėjimą, ir evangelikų pasto
rius Elweinas iš Augsburgo, nušvietęs 
'bažnyčios padėtį Naujame Testamente.

•

Neramumai Egipte ir krikščionybė
Įvykdytas prieš apaštalinę delega- 

tūrą Kairo mieste atentatas ryšium su 
neramumais, kilusiais dėl britų kariuo
menės pasilikimo Egipte, duoda pa
grindo baimintis, kad ligšioliniai buvę 
draugiški santykiai tarp mahometonų 
Ir krikščionių gali būti sudrumsti. Šiuo 
metu Egipte yra 8% gyventojų krikš
čionių tarp jų 130.00 katalikų.

Egipto karalystė apima taip pat Si
najaus pusiasalį Azijoje ir turi per 
14 mil. gyventojų, kurių daugumas yra 
mahometonai! krikščionių skaičius sie
kia 1,30 mil. Įkurta šv. Morkaus, Nilo 
krašto krikščionių bendruomenė pra-. 
eity buvo pasiekusi tiesiog žydėjimo 
tarpsnį — ten buvo per 100 vyskupų. 
Bažnytinio gyvenimo centrą sudarė 
Aleksandrijos patriarchatas su garsią
ja katechetų mokykla ir vad. „tebais" 
(atsiskyrėliais). Ten veikė visa eilė 
žymių Bažnyčios vadovų, kaip Kle
mensas Aleksandrietis, Origenas, šv. 
Kirilas- ir šv. Anastazijus. Penktajame 
amžiuje daug žalos padarė monifizitų 
schizma, atitraukusi koptus nuo Ro
mos. Užplūdę 7 a. kraštą arabai krikš
čionybę beveik visiškai, sunaikino. Li
kučiai pasidavė Bizantijos graikų 
schizmos įtakai. Prie Leono XIII ypač 
tarp koptų turėjo pasisekimą misiono- 
riai. Šiuo metu Egiptas sudaro (drauge 
su Arabija, Abesinija, Palestina) vie
na apaštalinę delegatūrą. Su Roma su
sijungę unitai koptai priklauso Alek
sandrijos patriarchatui (sostinė Kaire) 
su HermopoliO ir Tėbų — Luxord vy
skupijomis. Romos katalikai sudaro 
tris apaštalinius vikariatus: Egipto (re
zidencija Aleksandrijoje), Nilo deltos 
(rez. Heliopolyje' prie Kairo) ir Sueco 
kanalo (rez. Port Saide). Romai išti
kimi armėnai turi vyskupą Aleksan
drijoje.

— Po krikščionių demokratų pasiek
tų laimėjimų Italijoje ir M.R.P. Pran
cūzijoje dabar krikščionių partijos 
septyniose salyse yra užėmusios va- 
dovaująmajį vaidmenį, būtent — Pran
cūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Belgijo
je, Austrijoje, Pietų Vokietijoje ir 
Liuksemburge.

— Mirė jauniausias ir paskutinis šv. 
Bernadetos ^oubirous iš Liurdo Pierre 
Soubirous.

Amerikietis bus paskirtas 
Bukarešto nunciatūros valdytoju

Ir vėl amerikietis vyskupas bus pa
skirtas diplomatinėn Šv. Sosto tarny
bon. Mgr. Gerald Patrick O* Hara, Sa
vannah vyskupas, dabar esąs Romoje, 
bus pakviestas valdytojo titulu užimti 
Mg. Andrė Cassulo, Bukarešto nunci
jaus, vietą. Kaip žinoma, buvo daroma 
spaudimas, kad šis vyskupas iš savo 
pareigų būtų atšauktas.

I Vatikanas paprastai atmeta politinio 
pobūdžio spaudimus, bet, norėdamas 
sutvarkyti Bažnyčios reikalus, jis bus 
apsisprendęs nuncijų pakeisti amerikie- 

„ čių tautybės vyskupu, kuris bus laisvas 
nuo visokių .įtarinėjimų, šitoks būdas 
jau buvo pritaikytas Bielgrade; mano
ma tas pat padaryti ir Albanijoje, kup 
apaštališkasis delegatas visai negalėjo 
sugrįžti.

Sesuo Lucija buvo atvykus Į Fatima
Nuo 14 savo amžiaus metų, kada ji 

apleido savo gimtąjį miestelį ir persi
kėlė į Vilarą, sesuo Lucija, vienintelė 
išlikusi gyva iš trijų Fatimos regėtojų, 
niekad nebuvo mačiusi tų vietų, kur 
Dangaus Karalienė jai 1917 metais 
keistomis aplinkybėmis buvo pasiro
džiusi. 29 metams praėjus po apsireiš
kimų, .ji atliko pirmąją maldininkės 
kelionę, ir pirmą kartą jos akys pama
tė puikią šventyklą, po jos išvažiavimo 
pastatytą, jos tėvo lauke Kova da Iri- 
joj. Lisabonos „Novidades“ šitaip apie 
tai praneša:

Sesuo Marija-Lucija Kova da Irijoj, 
Fatimoje ir Aljustrelyje praleido š. m. 
gegužės m. 21 ir 22 dienas. Ji aplankė 
visas tas vietas, kurios yra susijusios 
su apreiškimais, savo gimtuosius namus, 
kapines, kur yra palaidoti jos tėvai ir 
du pusbroliai Pranciškus su Jacintą. 
De Leyria Arkivyskupas apsireiškimų 
koplyčioje atlaikė šv. Mišias, kuriose 
ji dalyvavo ir priėmė Šv. komuniją. 
Atsilankydama Fatimoje, ji suteikė 
įdomių nurodymų. Pavyzdžiui ji paro
dė, kad pirmojo ir trečiojo angelo pa
sirodymo grota yra ne ta, kurią visi 
manė, bet kita, už 150 metrų nuo tos.

Generalinė jėzuitų kapitula 
bus rugsėjo 7 d.

Generalinė jėzuitų kapitula, kuri 
rinks naują generolą, yra paskirta š. m. 
rugsėjo 7 d. Dabar jėzuitų vienuolija 
yra valdoma asmeniškai šv. Tėvo pa
skirto valdytojo tėvo Norberto de Boy- 
nes. Paskutinis generolas tėvas Ledo- 
chowskis (lenkas) yra miręs 1942 me
tais, išbuvęs generolo pareigose 25 me
tus.

„Catholic Times“ praneša, kad daug 
Jungtinių Amerikos Valstybių piliečių 
karo metu sudarytų santuokų yra ne
laimingos. Ketvirtadalis susituokusių 
pareiškė norą skirtis. Specialistai iš 
anksto pranašauja, kad iki 1950 metų 
bus apie 2 mil. ištuokų, kitaip tarus, 
*/s visų karo metu sudarytų santuokų. 
Dabar pradėti, ruošti parengiamieji į 
santuokinį gyvenimą kursai, grindžiami 
religine dvasia. Į pirmuosius tokius ka- 

. talikų kursus įsirašė apie 4 tūkstančius 
nekatalikų.

— Kasmet pasižymėjusiems krikš
čioniškos minties atstovams įteikiamas 
medalis už nuopelnus krikščionių kul
tūrai. Tarp, šiemetinių kandidatų yra 
ir Henry Fordas II, dabartinis Forde 
įmonių vadovas, 28 metų vyras, laiko
mas vienu iš jauniausių amerikiečių 
pramonininkų, 1940 m. priėmęs kata
likybę.

— 11-oj JAV diacezijų tarp katalikų 
surinkta badaujantiems pasaulyje iš 

'rišo per 30 mil. svarų konservų.

— Ant vieno kalno prife-„ Begotos, 
'Pietų Amerikos Kolumbijos respubli
kos sostinės, numatoma -pastatyti mil
žinišką Madonos statulą. Ji bus panaši 
tam tikru atžvilgiu į garsiąją Kristaus 
statulą prie Rio dte Jeneiro.

— Heinrichas Brūhingas, nacionali
nės ekonomijos Harvardo universiteto, 
vieno iš seniausių ir turtingiausių uni
versitetų pasaulyje, profesorius, ne
seniai New Yorke minėjo savo 60 metų 
sukaktį. Ta proga draugai jam įteikė 
garsiojo tapytojo Eugenijaus Kpiro jo 
nupieštą portretą. Portretas vėliau biis 
perduotas jo gimtajam Mūnsterio mier 
stui, kurio jis ‘ yra garbūs pilietis. „Bas
ler Nachrichten“ Briiningą, ėjusį Vo
kiečių Reicho kanclerio pareigas nuo 
1930 m. kovo m. iki 1933 m. kovo 
mėn., vadina „beveik asketiško tyrumo 
ir savitvardos katalikiška asmenybe“.

— Katalikų sudarytasis Londone ko
mitetas pagalbai užsienyje teikti nori 
bedaliams vaikams, žygiavusiems pas
kui santarvininkų dalinius per Italiją 
ir Austriją, įkurti nuosavą „Jaunimo 
miestą“.

J.A.V. santykiai su Vatikanu
Kaip žinoma, reformuotos J.A.V. 

bažnyčios neseniai paprašė prezidentą 
Trumaną atšaukti savo atstovą Vati
kane. Kurijos sluokniuose šiam reiš
kiniui priskiriama daugiau tik sim
bolinės reikšmės. Daugiau čia priski
riama reikšmės šiuo reikalu padary
tiems Trumano parėiškimams. Da
bartinis prezidentas laikosi Roose- 
velto nuomonės, kuris įsteigė šią 
ambasadą, kad užtikrintų koordina
ciją visų jėgų, dirbančių tam pa
čiam tikslui, tuo momentu, kai yra 
kuriama pasaulio taika.

Iš kitos pusės, Amerikoje ryškėja 
nuomonės, katalikų palaikomos, kad 
asmeninė prezidento atstovybė pas 
popiežių būtų pakeista reguliaria ir 
nuolatine atstovybe.

— Popiežius priėmė kunigaikštį7 
Giulio Pacelli, didžiųnų gvardijos 
privilegijuotąjį, savo brolėną, kuris 
jam įteike skiriamuosius raštus, kaip 
Kostaricos įgaliotas ministeris ir ne
paprastas pasiuntinys. Iškilmingą au
dienciją buvo Troneetto salėje, kur 
popiežius buvo apsuptas savo pasau- 
lininkų ir dvasininkų svitos.

Pasaulis, kuriame nėra vietos 
nuotykiui

Prancūzų kardinolas Suhardas sa
vo kalboje, pasakytoje š. m. birželio 
m. 10 dieną studentijai Chartres ka
tedroje. iškėlė tarp kitko dabartinio 
pasaulio siarumą ir asmeninio gyve
nimo varžtus. Jis tarp kitko kalbėjo: 
„Jūs norite būti laisvi; jūs norite 
laisvai mąstyti, laisvai mylėti, lais
vai klajoti po žemę, žinoma, ne dėl 
savo kaprizų, bet už Kristų, kovo
jant jo didžią kovą. Jūs norite būti 
laisvi, kad išsisuktumėte iš to plie
ninio varžto, kuris be paliovos vis 
labiau ir labiau olaudžiaši apie iūsu 
autonomiškąjį „aš“ ir kuris vadinasi 
benduomenė. Dar vakar, — būtent 
jūsų seneliams — galėjo jis būti pri
imtinas, kaip pramoga. O šiandien 
jis jus-'jau persekioja iki jūsų išvi
dinį© dramblio kaulo bokšto... Jis 
yra visur. Jūs negalite dabar pada
ryti nieko, kas nebūtų kolektyvu. 
Mažiausias jūsų veiksmas paliečia 
visą žmoniją. Jūs negalite nei pa
valgyti, nei apsirengti, nei pasilinks
minti, nei mokytis nepasinaudoję 
produktais, kalbomis ir minitknis vi
sų penkių pasaulio dalių. Visur ir

visada jūs esate priklausomi nuo vi
sos žmonijos. Dėl to jūsų tarpe kyla 
bimė (kai kuriuose ji nueina iki ne- 

x vilties). Siame pasūlyje, kuris yra 
tapęs toks mažas; pasaulyje, kuria
me nebėra paslapties, nes radijas 
paskelbia visas paslaptis; pasaulyje, 
kuriame nėra nuotykio, nes valstybė 
yra viską suvaržiusi savo įstatymais, 
— šiame pasaulyje jau nebėra vietos 
asmeniui. Surištas tūkstančiais ryše
lių ir abipusių priklausomybių, asr 
muo trokšta ir miršta... -. Dėl to kap 
galėtų nesuprasti. jūsų nėrimo ir jūr 
su noro išsivaduotu • ..

Kaip praneša „Osservatore Roma
no", katalikų filmų centrinė Romoj® 
pastatys filmą iš kardinolo Wiseman® 
„Fabijolės". Filmoje vaidins italų ir 
užsieniečių artistai. Nuotraukos bug 
daromos Amžinojo Miesfo bažnyčios® i 
ir katakombose, taip pat kitose isto- , 
rinėse vietoje.

— Katalikų fŲmų centrinė gamin® 
dvi naujas katechetines filmas: „Ka* 
yra Dievas" ir „Kas yra siela". Cen
trinė pagamins ir daugiau tos rūšie# 
filmų, norėdama pagyvinti ir pagi
linti religijos dėstymą.

— Gavėnios metu pastaraisiais me
tais Amerikoje daugiausia aplankė iš 
nebyliųjų filmu „Karalių karalių", 
vaizduojantį Kristaus gvvenimą. Nuo 
1927 metų nebuvo tokios savaitės, 
kad toji filmą nebūtų kur nors ro
doma.

— Amerikos bažnytinių laikraščig 
ir žurnalų leijlėiai sudarė vad, mili
jono dolerių programą, skiriamą spe
cialiai filmų reikalams. Tuo būdu no
rima filmą paimti religijos tarnybai. 
Protestantų filmą komisija stengia^ 
įvairiais būdais paremti tokias fil- * 
mas, kuriose propaguojamas krikščio
niškas auklėjimas ir Kristaus mokslu 
paremtas pasaulinių problemų spren
dimas. Tai nebus koki nors pamoks
lai ar sausi moralai, bet pačiu pa- 
prauklausiu būdu meniškai pastatytos 
filmos, kaip, pavyzdžiui, „The Balls of 
St. Mary’s", „How grenn is mv val
ley” ,ir „Going my way", kur išmin
tingo kunigo vaidmenį vaidina ponu- 
liariausias Amerikoje filmų ir radi
jo dainininkas Bing Crosby.

’•— Paryžiuj^ Magdalenos bažnyčio
je buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos ryšium su 50 metų filmos sukak
timi. Pamaldose dalyvavo visa eilė 
pasižymėjusių artistų ir pranefeų kul
tūrinio gyvenimo vadų.

— Paryžiuje ką tik baigta sukti 
filmą ,,Grand retour”. Filmoje vaiz
duojama, kaip Dievo Motinos statu
la keliavo iš Bulonijos po visą Pran
cūziją, kol buvo tinkamai apsaugota 
nuo bombų puolimo.

—Žinių agentūra „Fides" praneša apie 
nuoširdų apaštališkojo delegato priė
mimą Kapštate, Pietų Afrikoje. Dele
gatas pareiškė, kad kryžius, kurį ji* 
nešiola yra Misijų Popiežiaus Pi
jaus XI. Dabartinis šv. Tėvas Pijus XU 
jį jam įteikė, kaip misijų simbolį. _

„The New Life." Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben" — kath. Zeitschrift in 
litauischer Snrache mit Genėhmiaung 
des Erzbischofl Ordinariats Mpnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas" Lietuvi® 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Kataliku Kunigų Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdana- 
vičlaus Mūnchen, Lamontstr. 21.
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cia» 

Augsburg. ” *
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