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t REIKALAS TEISINGAI ĮVERTINTI 
KUNIGO VEIKLĄ*)

Kalbant apie kokio nors dalyko ar 
reiškinio vaidmenį, paprastai vis 
stengiamasi kelti tik to dalyko rei
kšmę. Vis nurodinėjama jo svarba. 
Toks klausimo pastatymas padaro da
lyką vienašališką. Tad sten
giantis suprasti kokios nors proble
mos objektyvią vertę, reikia siekti 
to klausimo visapusiškumo. To
dėl, liečiant ir kunigo vaidmenį mū
sų atgimime, reikia į jį pažiūrėti iš 
visų pusių, įstatyti, kiek tai galima, 
Į tikrus ano meto rėmus. Neturime 
tik, deja, po ranka atitinkamos me
džiagos, kad gUtėtume preciziškiaų ir 
nuosekliau pag-įsti kai kuriuos teigi
mus.

Praeitis vertinimuose būna didelių 
nesusinratimų, kai piešiamieji istori
jos paveikslai išplėšiami iš ano laiko 
tikrovės, rėmų, kai apie juos spren
džiama ne iš to paties laikotarpio pa
siimtu mastu. Net ir tokie, objekty
viai imant, ir katalikų pasaulėžiūros 
akimis nepateisinami dalykai 
psichologiškai, kai tik juos 
imi vertinti pagal anų laikų dvasią, 
labiau suprantami. Juk kitaip, pvz., 
atrodo kryžiaus karai, ordino kovos 
prieš lietuvius, inkvizicija. Aleksan
dro VI-jo gyvenimas ar Bartolomė- 
jaus naktis, kaip ir visa eilė kitų iš 
istorinės tikrovės išplėštų ir kreivuo
se veidrodžiuose parodvtų dalyku, kai 
į juos pažiūri praeitos dvasios akimis, 
o ne akimis žmogaus, kuris gyvena 
jau tūkstantį ar penkis šimtmečius 
vėliau.

Sugebėjimas persikelti į tuos pra
eitus laikus, į juos intuityviai įsijaus
ti, yra didelė dovana istorikui. Be 
abejo, yra neįmanoma vėlesnės kar
tos žmogui visai tiksliai atkurti ir 
pilnai išgyventi praeitus laikus Yra 
tik tam tikras idealas, prie kurio di- 
die'i istorikai labiau prisiartina.

Kai Mommsenas parašė savo aštuo- 
nių tomų Romos istoriją, 19-jo amž. 
galo visuomenė praregėjo, ir pro nau
jai praplėštą, iki tol silpnai permato-

*) Sis straipsnis sutrumpinta redak
cija buvo skaitytas kunigų studijų — 
rekolekcijų dienose Hanau, lietuvių 
lageryje, 1946, VI. 6. 

mą praeities maršką pamatė visai ki
tą antikinį pasaulį. Kai Liudvikas 
Pastorius, remdamasis nuostabiai gau
sia įvairių Europos archyvų medžia
ga, parašė 18-kos tomų „Popiežių Is
toriją", pagaliau buvo gautas daug 
teisingesnis vaizdas, negu jį buvo 
piešę ankstyvesnieji istorikai a la pro- 
testantas-perkrikštas žydas Gregoro- 
vius ir kit.

Ir Mommsenas, ir Pastorius intuity
viai praregėjo. Yra ir daugiau 
stambių-standartinių leidinių, kuriuose 
toks praregėjimas apsireiškia. Juk 
praeitį vertinant bendrai yra labai 
reikalingas intuityvus įžvelgimas. Iš 
Lietuvos istorijos gi, šalia invento- 
riškai-sauso bei pusiau bibliografinio 
^altinių medžiagos skelbimo ir fak
tų registravimo, tokio pilno darbo vis 
dar nematyti. Tas pat reikia pasakyti 
ir apie artimiausią mūsų. t. y. 19-jo 
amž. praeitį. Tiesa, senoji karta dar 
atsimene to amžiaus galo faktus ir 
pažįsta jo dvasią. Ji susidūrė ar as
meniškai pažino ir žymiuosius veikė
jus. Tačiau, šalia eilės monografijų 
ir mokslinių. studijų atskirais klausi
mais, niekas dar iš lietuvių nespėjo 
viename sintetiškame veikale, panau
dojant gausią archyvinę medžiagą,, 
stipriai intuityviai peržvelgti per mū
sų tautinio atgimimo epochą, spaudos 
draudimo laikotarpį, savos - spaudos 
organizavimą, įvairių ideologijų dife
renciaciją ir 1.1. Juk visa tai reikėtų 
apipavidalinti viename stambiame 
darbe.

Toje srityje daug nudirbo prof. 
Vaclovas Biržiška. Jis iki šiol yra 
geriausiai pažinęs 19-tąjį amžių ir pa
sižymėjo lituanistikos srityje retu en- 
ciklopedizmu. Kaip ne katalikiškos 
pasaulėžiūros atstovas, daugel katali
kiškos lietuvių tautos gyvenimo ir 
veikimo reiškinių jis tegalėjo savu 
požiūriu nušviesti arba inventoriškai 
tevertino. Kai kada moksliniuose jo 
samprotavimuose, nors jie reliatyviai 
ir pasiekdavo nuostabiai retai litera
tūros ir istorijos moksle tesutinkamo 
didelio objektyvumo, vis tik, kad ir 
nežymiai, prasiverždavo savas nusis
tatymas. Jis, žinoma, buvo tikrai im
ponuojančio mokslingumo darbuose 
ne visada pirmu žvilgsniu pastebi
mas. Bet nrof. Vac. 
tyvumo neturėjo eilė 

Biržiškos objek-

gėjų ir populiarizatorių. Todėl „ne 
katalikų" pasaulėžiūros veikėjų nuo
pelnai tautiniame lietuvių atgimime 
buvo labiau elansuojami į priekį.

Kai tik kun. Dr. Juozapas Stakaus- 
kas, autorius dviejų studijų („Lietu
va ir Vakarų Europa XIII amž." ir 
„Lietuvių kalbos kelias į kunigų se
minarijas"), ėmė kruopščiai tyrinėti ir 
rinkti medžiagą Kauno ir Vilniaus ar
chyvuose, tuoj susidūrė ne pilnai su 
tokiu mūsų tautinio atgimimo pa
veikslu, kokį mums žymieji literatū
ros istorikai yra parodę.

Su prof. Vaclovu Biržiška kilo įdo
mi ir gyva polemika dėl vyskupo Va
lančiaus lietuvybės. Joje Sta- 
kauskas savo nusistatymą galėjo pa
remti įdomia Kauno Kurijos archyvo 
medžiaga; iš jos, berods, galima da
ryti išvadą, jog Valančiui mūsų isto
rijoje, nors jo vaidmuo dažnai ak
centuojamas ir keliamas, bet vis dar 
nėra paskirta tinkama vieta. Ryšium 
su to vyskupo vardu tą patį galima 
pasakyti dėl knygnešių. Ar daug 
kas žino ir pakankamai objektyviai 
užsimena ilgametį Sudargo (Sakių 
apskr.) kleboną, kun. Martyną Side- 
revičią (1827—1907). Tai kuklus, bet 
labai rūpestingas tautinio atgimimo 
veikėjas, per kunigus ir bažnyčių tar
nus buvo sugebėjęs išdėsti savo kny
gnešių organizaciją Suvalkų krašte ir 
didelėje dalyje' Lietuvos. Kai Valan
čiaus knygnešių organizaciją rusų 
žandarai sugaudė, tas Paprūsės klebo
nas atliko labai didelį slapto knygų 
per sieną gabenimo ir platinimo dar
bą. Prof. V. Biržiška apie tai yra 
rašęs. Bet daugumas beveik tyli! O 
daug mieliau garsinamas ir populia
rinamas tariamas „knygešių karalius" 
Jurgis Bielinis (1846—1918), kuris iš 
pražių buvo patikimas Valančiaus pa
siuntinys į Mažąją Lietuvą.

Knygešių istorijoje žymus yra ir 
veiklusis poetas rašytojas, pirmoji 
Vilniaus kunigų seminarijos lietuvy
bės kregždė, kun. Silvestras Gimžaus
kas (1844—1897), platinęs knygas sa
vo parapijose (Kietaviškės, Valkinin
kai, Merkinė). Žemaičiuose nemažesni 
vaidmenį atliko kun. Kušeliauskas ir 
kun. Vytartas.

Kairioji visuomenė tiesiog kartais 
labai primygtinai akcentuoja Jono 
Šliupo nuopelnus. Be abejo. Šliupas
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buvo vienas iš pirmųjų lietuvių spau
dos organizatorių Lietuvoje. Jis me
tus redagavo Basanavičiaus, Vište
liausko R Jurgio Mikšo įkurtąją „Auš
rą", ir t jų anot paties Basanavičiaus, 
Šliupas įnšė „menką sozializmo kva
pą". TrieS „Aušrą" sukilo pirmoj eilėj 
kunigai. Įnešdamas j laikraščių skiltis 
polemini bei politinį toną, kad ir ne 
tokiu mastu, kaip to pats norėjo, 
Šliupas suskaldė visuomenę, jis 
vertė pagalvoti, „ar nereikalinga kurti 
ir savitas politines ir visuomenines 
programas". .

Žinoma, jis 34 metus (1884—1918) 
Siaurės Amerikoj stovėjo priekyje 
antireliginės ir antibažny- 
t i n ė S kovos, kurią jis pats suorga
nizavo. Žinoma, visą vienos genera
cijos laiką mūsų išėivijoje padirbėjęs, 
Šliupas išvarė gilią tautiškai-laisvazna- 
nišką vagą, išauklėjo didelius savo 
sekėjų būrius, savotiškai nudažė žy
mios dalies inteligentų profesionalų 
ir biznierių veidą, kurių šiandien dau
gelis įaudonėja. Jis patraukė nemažą 
dalį ir darbo žmonių.

Šitaip visai vadinamajai Amerikos 
lietuvių tautinei srovei jis davė ryš
kų, bet gana seklų laisvamanišką 
charakterį. Tuo būdu Šliupas ir Apie- 
rikoj perdėm suskaldė lietuvių vi
suomenę, kurioje dar vis buvo kalba
ma apie bendrą darbą.

Keldami Šliupo nuopelnus nepaly
ginti aukščiau už Basanavičiaus, kai 
kurie jo biografai (pvz., Karolis Vai- 
ras-Račkauskas) tos rūšies Šliupo 
nuopelnus laiko bene svarbiausiais 
tautiniam mūsų atgimimui. O tuo 
tarpu labai primirštama, visam tam 
laikotarpiui po „Aušros", užakcen
tuoti vieną didelį ir tylų darbininką, 
Jriariampolės gimnazijos mokytoją, 
Petrą Kriaučjūną (t 1916), kunigų 
seminarijos ir Dvasinės Akademijos 
auklėtinį, kad ir ne kunigą, tokios 
pat rūšies visus dvasinius mokslus 
baigusį, bet pasaulininku pasilikusį, 
kaip teisininkas Andrius Dubinskas.

Be Kriaučiūno juk nebūtų buvę Ba
sanavičiaus, o Kudirka taip pat būtų 
neįsivaizduojamas. Kriaučiūno tau
tinė ideologija yra Kudirkos, „Var
po", galima sakyti, ir visų varpinin
kų ideologija. Ją vėliau perėmė Ku
dirkos draugija „Lietuve" Varšuvoj. 
Skelbdamas višų lietuvių patriotų 
vienybę, ragindamas tautoje ugdyti 
švietimą, stengtis lietuvius pratur
tinti ir plėsti tautos sienas, Kriaučiū
nas nurodė veikėjams kryptį. Tad 
vyskupas Pranas Būčys, kuris Kriau
čiūną iš arti yra pažinęs, negalėda
mas paslėpti susižavėjimo jo tautine 
veikla, apie kurią, palyginti, per ma
ža tekalbama, davė mintį visą 19-tojo 
amž. tautinio atgimimo laikotarpį pa
vadinti Kriaučiūno vardu. Tur būt, 
keistai skamba? Ar ne tiesa? Tad 
kiek mes maža apie jį težinome ir 
teminime!
/ Iš tų poros pavyzdžių matyti, jog 
naujosios Lietuvos istorijos atgimimo 
laikotarpį reikia įstatyti į tiesesnius, 
| objektyvesnius rėmus. Tas įstaty
mas yra juo labiau reikalingas, bet 
jis yra nemažiau ir sunkus, kai Lie
tuvos dvasininkams, ypač Vilniaus 
vyskupystėje, visada yra iškeliamas 
kaltinimas už lietuvių tautos dalies 
eulenkinimą. Net Žemaičių vysku
pystėje vyskupas Merkelis Giedraitis 
ir kan. Dauška buvo tarsi paskutiniai 
mohikanai, kuriedu kėlė^cprotestą 
prieš lietuvių kalbos niekinimą vie
šajame ir bažnytiniame gyvenime. 
Giedraitis užakcentavo,' jog lietuvių 
liaudis nuo krikščionybės didele da
lim nutolusi todėl, kad j ją . niekas 

nesikreipia lietuvišku žodžiu. Įdomu, 
kad bendroje politikoje jis siekė at
siskirti nuo lenkų ir grįžti J priešuni- 
jinius laikus.

Būtų atskiras ir platus klausimas 
kalbėti, kodėl kunigai, daugiausia 
ateiviai, nesimokydami vietinės žmo
nių kalbos, lietuvių kalbą laikydami 
pagonių kalba, o lenkiškąją — kata
likų kalba, prisidėjo prie kai kurių 
plotų nulietuvinimo. Čia vis tik rei
kia neužmiršti, kad ir bajorų, kurie 
daugeliu atvejų turėjo bažnytinę 
patronato teisę, kalbėjimas lenkų 
kalba buvo Lietuvoje viena iš b a - 
joriškumo žymių. Juk tik Napo
leono laikų vyskupas Juozapas Ar
nulpas Giedraitis, Naujojo Testamen
to vertėjas į lietuvių kalbą (1816), 
pirmasis iškėlė reikalavimą, kad ku
nigai būtų iš vietinių gyventojų.

Štai kodėl į kunigo vaidmenį tau
tiniame atgimime įvairiopai žiūrima. 
Vieni labiau pamato tuos užkietėju
sius ir konservatyvius elementus, 
kurie ilgai, skeptiškai ir nedraugiškai 
žiūrėjo į veiklių kunigų — „litwo—

J J e abejo, religiniai papročiai ir pa

maldumo būdai yra labai brangūs da
lykai, bet tiktai tada, kada karta iš 
kartos jie pažadina, ugdo, palaiko ir 
plečia asmeninj religinį gyvenimą. Ko
kios reikšmės galėtų turėti visas Bažny
čios puošnumas, kam būtų reikalingi 
net tie Dievo namai, žmonių namų 
tarpe, jei patys žmonės nebesirūpins 
savo sielos gilumoje statyti Viešpaties 
Bažnyčios? Kam visa tai būtų reika
linga, jeigu žmonės jau nebetiki?
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manų" darbą. Kiti vis negali kuni
gams atleisti už tą faktą, kad nesu
gebėjo Vilniaus vyskupijoje lietuvy
bei iškovoti tokių pozicijų, kokas ji 
buvo laimėjusi Seinų ir Žemaičių 
vyskupystėse. Žinoma, čia užmiršta
ma, kad Vilniaus krašto gyventojai 
yra daugiau sugudėję nei sulenkėję. 
O tai įvyko nepalyginti didesnio gu
dų gyventojų prieauglio ir kitų 
aplinkybių dėka. Nepaisoma taip pat 
ir kitų istorinių aplinkybių, jog bū
dama pastatyta j savotišką, tiesiog, 
tragišką likiminį kelią, lietuvių tau
ta penkis amžius suvėlavo krikš
tą priimti.

Tame nepaprastai dideliame suvė
liname ir slepiasi visos tos negero
vės, kurios stipriai . apgraužė etno
grafinį lietuvių tautos kūną. Žinoma, 
niekas negalės užginčyti, kad didelė 
dalis Bažnyčios atstovų tuo atžvilgiu 
yra atlikusi kenksmingą vaid- 
rfienį. Vadinasi, Basanavičius ir kiti 
senieji aušrininkai, kurie iš visų jė
gų norėjo Įkvėpti pagarbą savo tau
tai ir lietuvybei, turėjo tiesos saky
dami, jog Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je padėjo sulenkėti.

Bet jei toji religija praeityjie yra 
buvusi į lenkų kultūrą vedančiu, 
jungiančiu, o ne skiriančiu veiksniu, 
tai ji taip pat suvaidino dar didesni 
vaidmenį 19-tojo amž. antroje pusėje. 
Toji katalikybė padėjo ne tik išsilai
kyti prieš rusifikaciją, bet ir atlie- 
tuvėti. Juk jei prieš rusinimą žmonių 
masės buvo užgrūdintos, tai tą imu
nitetą prieš stačiatikybę davė tik 
skirtingas tikėjimas. Šitaip at
sirado pirmoji fazė — kova prieš 

stačiatikius rusus; tada išdavoje gimė 
tautinis susipratimas, kuris perėjo į 
antrą fazę — į kovą prieš lenkybę.

Čia kunigų vaidmuo yra labai di
delis, tiesiog lemiantis. Bet ypač mū
sų istorijos ir literatūros istorijos 
mėgėjai ir populiarizatoriai, — dau
giausia areliginio ar antireliginio nu
sistatymo, apskritai katalikų, o pir
moje eilėje kunigų, vaidmens pilnai 
neįvertina. " Vis pasistengiama, kaip 
sakyta, iškelti tą dvasininkų dalį, 
kuri dar ilgai laikėsi lenkų kalbos 
ir lenkiškosios kultūros. Ir tokio ver
tinimo tendencija vis labiau stiprėja. 
Iš vienos pusės, lenkų ar lenkuojan
čių kunigų nusistatymas norima pri
mesti beveik visiems lietuvių kuni
gams. Iš kitos pusės, lietuvių kunigų 
veikėjų tarpe buvo tokių kuklių, bet 
reikšmingų darbininkų, kurie maža 
arba visai nepaliko raštų, bet nesi-, 
garsindami dirbo tautinį darbą.

Kun. J. Tumas-Vaižgantas jau 1911 
m. yra atkreipęs dėmėsi į katalikų 
bei kunigų nuopelnų m a žl n i m ą. 
Jis rašė tada Čiurlionienei-Kymantai- 
tei: ,Mąn labai dyvai, kad svietiškie
ji mūsų pirmeiviai, kiek kartų rašo 
apie didįjį lietuvių subruzdimą, labai 
mažai vietos tepaskiria mums „kle
rikalams", o tuo tarpu mes kur kas 
daugiau esame nuveikę tautos susi
pratimo darbe." Tain buvo rašyta 
prieš 35-rius metus. Dabar, turėdami 
jau šiokią tokią istorinę perspektyvą, 
turime pripažinti, jog tie žodžiai bu
vo ir dar tebėra teisingi.

/• O mūsų periodikos, literatūros ir 
mokslo_pasaulyje nuopelnai buvo
linkstama labiausiai žymėti ir fik
suoti pagal tai, kiek kuris yra pa
rašęs. Kartais užtekdavo, kad koks 
nors jaunuolis kada nors senoje pe
riodikoje (iki 1914 m.) turėjo laimės 
pamatyti išspaustų porą savo silpno
kų eilėraščių, jau jo gyvenimui nere
tai buvo skiriama daugiau eilučių 
negu kokiam nors knygnešiui ar kny- 
gešiui-organizatoriui, apie kurio gy
vą veikimą uoliu > darbu mažiau liko 
rašytų pėdsakų. *

2. KUNIGŲ VEIKLOS SVARBUMAS - 
TAUTINIAME ATGIMINE

Esu ne vienintelis, kuris teigia, 
kad tautinio atgimimo laikų vertini
mas turi būti pastatytas j teisingesnį, 
j objektyvesnį kelią, kiek tai liečia-' 
ypač kunigus. Bet kas norėtų tiksliai 
vertinti Lietuvos kunigą, kiek jis 
reiškėsi tautinėj veikloj, turėtų ra-

* šyti viso 19-tojo amž. Lietuvos 
istoriją.

Mano tezė būtų tokia: be kunigų, 
ypač be Valančiaus ir jo artimųjų 
bendradarbių, tautinis lietuvių atgi
mimas nebūtų buvęs įmanomas. 
Gal būt, tas tautinis atgimimas iki 
tam tikro romantinio laipsnio būtų 
šiek tiek reiškęsis ir be kunigų. Gal 
būt, būtų atsiradę tokių Basanavi
čiaus tipo lietuvių kalbos ir praeties 
vertintojų ir garbintojų, kurie,, pa
liesdami kiekvieną praeities liekaną, 
būtų virpinę sustingusią lietuvio sie
lą, bandydami jai kvėpti naujos gy
vybės. Gal būt, apie senovės lietuvių 
pilis, perkūno kulkas, akmens kirvu
kus, kryžius, lapinę -kepurę ir t t 

- būtų buvę rašoma su tokiu pat kil
niu jausmu ir patriotiniu pakilimu. 
Bet ar būtų galėjęs tautinis atgimi
mas paliesti platesnius visuomenės 
sluogsnius? Aš palieku pagalvoti 
klausimą, kas gi būt atsitikę, jeigu 
lietuviai būtų priėmę rusų raides ir 
užsienyje nesukūrę savo laisvos 
spaudos?

Žvelgdamas. ( „Aušros" genezę, 
tiesa, pasakys ne vienas, kad to 
pirmojo laikraščio D. Lietuvos lie
tuviams iniciatoriai ir organiza
toriai buvo n e kunigai. Bet daugu- _ 
mas kunigų ypač Suvalkų krašte, 
buvo sudarę tą tautinę atmosferą, 
kurioje „Aušra" galėjo pasirodyti. 
Čia turiu galvoje tokius senus veikė
jus, kaip. kun. .Norkų, iš dalies kun. 
Lideikį. Kun. Baranauskas buvo 
poetiškai apdainavęs Lietuvą ir tyri- ' 
nėjęs jos kalbą. Kun. Mięžinis' buvo 
rinkęs žodyną keturiomis kalbomis. 
O kun. Juškevičius, šalia savo žo
dyno trimis kalbomis, buvo leidęs 
liaudies dainas. Kun. Vienožinskis, 
išeidamas iš žmonių krašto vargų, 
liūdna ir jautria lyrika buvo daina
vęs apie tėvynę.

Iš 70 „Aušros" bendradarbių, be
rods, trečdalį sudarė kunigai. O 
„Aušra" kunigų tarpe nebuvo popu
liari jau dėl tos aplinkybės, kad Šliu
pai per savo vienerių metų redagavi
mo laiką Įnešė, kaip minėta, politini 
ir poleminį toną. Šitaip tas trumpalai
kis Šliūpo redagavimas užbaigė ski- • 
limą pačių aušrininkų tarpe. Jau tau
tiškai nusistatę ar benusistatą lietu- , 
viai buvo Įtikinti negalį bendrai dirbti 
ten, kur liečiami tikybos ar politikos 

-klausimai. Tad įvairios grupės buvo 
priverstas galvoti apie savarankiškų 
laikraščių organizavimą. Po kelerių 
metų. atsiras ir kunigų redaguojama 
„Šviesa" ir pasaulininku redaguoja
mas „Varpas". Šitaip buvo baigtas 
tikrosios romantikos laikotarpis.

Prieš Šliūpo veiklą „Aušroje" griež
tai stojo, pvz., kun: A. Dambrauskas. 
Jo kritiką Šliūpas pavadino „paskvi
liu,. išjuokimu žmogaus, kuris dirba 
dėl tėvynės gero". Kun. Lideikis 
1884 m. rašo: „Aušrininkai tepa visus 
lietuvius", bet prideda kitame laiške, 
kad „tegul aušrininkai bus rr netikė
liai, galima su jais apie tikėjimą ir 
nešnekėti". Matyti, „Aušra" kaj ku
riuos kunigus buvo suerzinusi dau
giau, jei J. Spudulis tuo pat laiku 
Šliupui iš Petrapilio rašė, kad dėl 
straipsnio apie „tikrąjį ieškinį tėvy- 
niškumo" katalikų kunigai Lietuvoje 
ir Petrapilyje pradėjo šiauštis prieš 
„Aušrą": ,'.Kunigai iš Dvasiškos Aka
demijos Peterburge ir iš Kauno stačiai 
man pasakė, kad jeigu taip „Aušra" 
elgsis, tai jie nuo daikto pradėsią 
žmones kelti ne tik prieš „Aušrą", bet 
ir siundysią juos prieš apšviestesnius 
lietuvius". Įdomu, kad tas didysis Vil
niaus seminarijos lietuvis kun. Gim
žauskas, apie kurio lietuvišką veiklą 
daug galima būtų pasakyti, „Aušros" 
redakcijai ramiu tonu parašė: „... tikt 
susimyldami būkit gudrūs ir tikėjimo 
dalykų teip neužpuldinėkit, nes turė
sim atstoti dvasiszkiejie nuo tamstų".

Vadinasi, daugelis ano meto veikė
jų kunigų turėdavo „Aušrai" šį tą 
prikišti, nors Basanavičius sako; 
„Aušroj" per visą jos trumpą gyveni
mo laiką ateizmo ir nė su žiburių 
vidudieny atrasti negalėtumei, ir tik 
vietomis, Šliūpui redaguojant, jausti 
menką socializmo kvapą". Basanavi
čius mano, kad labiausiai prieš Šliūpo 
redaguojamą „Aušrą" kai kurias gru
pės sukiršino ne „Aušros" turinys, bet 
paties Šliūpo asmenybė. Prieš išvyk
damas iš Lietuvos, jis jau buvo sudaręs 
sau netikinčio reputaciją.

Vadinasi, įvairių nusistatymų švie
suoliai Įsitikino, kad jie negali ben
drai dirbti ten, kur liečiami tikybos . 
ar politikos klausimai. Tad ir supran
tama, kodėl „Aušra“, kai ji — kunigų 
akimis — pasuko netikusia kryptimi,
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nustojo būti jų remiama ir turėjo 
žlugti. Todėl iš vieno to grūdo išaugo 
keli stiebai. Buvo suorganizuoti keli 
laikraščiai, kuriuose kunigai daug 
reiškėsi. Juk ir „Varpą" jie kurt laika 
palaikė ir jame bendradarbiavo, o ką

Istremime gyvenančiu lietuviu kataliku vyskupu 
ganytojinis laiškas savo tikintiesiems

bekalbėti apie tokius tik kunigų reda
guotus laikraščius, ykaip „Šviesa", 
„Apžvalga", „Tėvynės Sargaę", „Ži- 
nyčia”, „Dirva".

Tad ir drįsčiau eiti plačiau įrodinėti, 
taigdamas, jog reliatyviai be kunigų 
nebūtų/galėję būti to pilnutinio tauti
nio-atgimimo. Jis būtų galėjęs siekti' 
tik nedidąlę inteligentų grupelę, ku
riai ypač daug reiškė tas vienašališ
kas grožėjimasis senąją Lietuvos 
praeitimi. Užteks čia paminėti/ kad 
toji įŠviesa", kuri 1885 m. rugpiūčio 
mėn., t. y. metų nuo „Aušros" žlugi
mo, pasirodėr kun. A. Vytarto reda- ' 
guojama ir pinigais "kun. Kušeliausko 
— to žinomojo kūrėjo „knįginio am
žino banko lietuviškos rašliavos" la
biausiai remiama, toji „Šviesa" žmo
nėse turėjo daug didesnę įtaką negu 
„Aušra". Ji „buvo labiau prieinama, 

■ji nekvaršino mažamokslių galvų ne- 
. suprantamais ir neįdomiais jiems 
Straipsniais apie lietuvių kilmę ir pan.; 
galiausiai aiškiai orientavosi į neabe
jotinai katalikišką lietuvių liaudies 
džiugumą (Ve. Biržiška, Jš mūsų laik
raščių praeities, „Bibl. Žin. 1932,72 p.).

Dar kartą bandydama visus lietu
vius, be pažiųrų skirtumų, sujungti 
bendram tautiniam darbui, „Šviesa" 
atsistoja ant platesnės bazės. Ji buvo 
lyg ir kompromisas tarp kunigų ir 
pasaulininkų. Jai rūpėjo neatstumti ir 
bajorijos. Ji įžangoje — progra
miniame straipsnyje — rašė: „tegul 
bajorija prašnektų mūsų prigimtoje 
kalboje, tegul atgytų jų tautiška dVa- 
sė, (tada) lietuvei greičiauszatsikeltų 
iš miego ir greičiaus imtųs už darbo". 
Tad blogai darą tie, kurie gilina tar
peklį tarp bajorijos ir valstiečių.

Tai buvo reikšmingos pastabos aki
vaizdoje to fakto, kada lietuvių tauti
nis atgimimas ėmė įgauti tam tikrą 
radikalizmą. Tuo būdu, kiek tai 
liečia Lietuvos bajorus, pati lietuvy
bės idėja buvo pastatyta į aiškų pa
vojų. Šis lietuviškasis kraštutinumas 
savo kategoriškais reikalavimais —. ir 
dažnai skelbiama marksistine socia
line santvarką atstūmė nuo savęs 
Lietuvos aristokratiją. Šitaip Maskvos, 
Petrapilio ir kitus rusų universitetus' 
ėjusi lietuvių inteligentijos dalis, jau 
'nuo gimnazijos suolo įtakoj nihilistiš- 
kai-marksistiškos literatūros nukatali- 
kėjusi, galutinai nužudė lietuvybės 
idėją lenkiškai kalbančioje lietuvių 
inteligentijoje. Netekusi tautinės są
monės, ji lengvai susiliejo su ta tau-
ta, kurios kalba ji kalbėjo (J. Sta- 
kauskas, Valančiaus lietuvybės klau
simas, „Žadinys", t. XXIX, 1939, Nr. 1.). 
Ano meto rėmuose lenkuojančios ba
jorijos galvoje „litwomanija" reiškė 
laisvamani ją.

Daugelis gi kunigų, kurie negavo 
tos rusiškosios mokyklos perdėm 
antilenkiško nusistatymo, o ėjo moks
lus dar tuo metu, kai jų aplinkoje 
tebeturėjo daug reikšmės lenkų kul
tūra, jų tradicijos, kalba, literatūra, 
galvojo p 1 a č i a m u. Žinoma, reta iš 
tų kunigų nepakalbėjo lenkiškai, o, 
tur būt, kiekvienas jų ta kalba buvo 
skaitę Kraševskio ir Narbuto istorijas 
ar Mickevičiaus ir Kondratavičiaus 
poeziją.

Tad kunigai, £aip matome,, nuo pa
ties Valančiaus neturėjo to viena
šališko tautinio radikalizmo. Juk buvo 
nuostolis lietuvių tautai, kad didžioji 
dalis lietuvių bajorijos atskilo ir nuė

Myiimiausieji Kristuje!
Dievas, sukrudamas* žmogų, nepaliko 

jį be uždavinių gyvenime. Jam buvo pa
sakyta pripildyti žemę ir ją užvaldyti 
(Pradž. 1, 28).

Bet Dievas nenorėjo, kad žmonės tik 
skaičiumi daugėtu. Jis norėjo, kad 
žmonės ir savo asmenybę išugdytų, iš
tobulintų savo dvasios galias,, kad taptų 
šventais, nes jiems buvo paskirta gy
venti paties Dievo draugystėje. „Ta yra 
Dievo valia, kad jūs būtumėte šventi“, 
sako šv. Povilas Apaštalas (1 Tęs. 4, 3).

Dievo reikalaujamas iš žmogaus šven
tumas nėra bet koks, bet toks, kurio' 
pirmavaizdis ir mastas yua ji^ts Dievas, 
„būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis 
Tėvas tobulas“, sako Kristus (Mat. 5, 
48). Iš tikro žmogui tai nepasiekiama 
viršūnė, nes niekam nepasiekiamas pa
ties Dievo tobulumas. Vis tik Kristus šį 
šventumo maj^ą nurodė, nes nenorėjo 
žmogaus šventumui nustatyti ribų. To
dėl, kas jau -yra šventas, gali būti dar 
šventesnis, teisingas gali tapti dar tei
singesnis. šventumo laipsnis yra juo di

M; Vaitkus

•_ ^^^aktis, atskridus
Ir grįžta vėlia!

* sparnais šilkiniais, naktis guodėja,

nutildė sausą • ir ją pamaino
NAKTIS pasaulio 'alsą. vėl jaunas ryta'fr,

AR Kalnai išdidūs kol palengvėli

RYTAS? ir girių minios, 
ir kloniai klauso

mirtis atskrieja —* 
ir paukštę žvainą

Praamžio balso • « « paveldi kitas . • «

♦ |

Bet mirksniai laša

♦’

, Ach, kad numirtau
į amžių tvaną —-» 
aušrelė švinta,

aušružei švitus, 
kai man sudribę

atėjo rytas —4 
ir žmogų neša

vėl skleisis burės • m 
Kas bus man skirta —1

i Okeaną, naktis ar rytas —
kur kartos krinta, 
dienoms nuvytus

Kai amžinybės 
man versis durys ?_• «

jo visai svetimu keliu. Įvyko — jos 
sąmonėje dar pilnai neišsivysčiusios 
lietuvybės idėjos abortas, įvyko jis 
ne vien tik dėl tos bajorijos kaltės ... 
Tai yra platus klausimas. Bet mes čia 
pasitenkinsime tomis pastabomis!

Lietuvos kunigų daugelis anuo lai
ku skaitė „Przegląd Katolicki". (Ja
me, be kitko, Baranauskas, kaip len- 
kiškos-uirijinės orientacijos dvasinin
kas, buvo rašęs prieš „Aušrą" ir pro
testavęs prieš jo poezijos išspaudini- 
mą.) Kunigai sekė ir Petrapi'lio lenkų 
leidžiamą „Kraj". Jie norėjo žvelgti 
plačiau.- Tad ir „Šviesa" įspėjo neda
ryti tarpeklio tarp valstiečių ir bajorų. 
Toliau ji (Maironis) dėstė: „bet dar 
piktesnis yra darbas tų, kurie nori su
kelti prieš save kunigiją, nes reikia 
mums, broliai, vienybės, reikia sutar
ties, nes kitoniškai prapuldysime savo 
negeru pasielgimu tėvynę_jr būsime 

desnis, juo panašesniu tampama Die
vui, juo daugiau prie Dievo priartėja
ma. Tai nėra tačiau artėjimas žings
niais, bet mintimi ir valia.

Katalikų Bažnyčia deda visas pastan
gas tą Dievo paveikslą ir panašumą vis 
labiau įbrėžti žmogaus sieloje, vis la
biau tuo būdu žmogų, surišti su Dievu. 
Tam ji turi ypač sakramentus. Krikšto 
sakramentas pirmiausia pasėja antgam
tinio gyvenimo grūdą. Jį maitipa ir iš
augina Švč. Sakramentas, prarastą ant- 
gmatinį gvyenimą atstato Atgailos sa
kramentas, ir t. t.

Žmogų pagaliau su Dievu dar riša 
malda. Ji yra minties pakėlimas prie 
Dievo, kalbėjimasis su Dievu. Nors žmo
gus visa savo būtybe yra surištas su 
Dievu, kaip savo Kūrėju, vis tik reikia, 
kad šį savo ryšį jis ir sąmoningai pa
justų ir išgyventų. Tai kaip tik įvyksta 
per maldą. Tuomet visi nuodėmės- ry
šiai netenka savo pančiojančios galios, 
noudėmė bėga nuo žmogaus.

Kiek palaimos neša žmogui ši nuola
tinė maldos būsena! Štai kodėl .Kristus

įrankiu savo nedraugų" (1887. Nr. 1 
5—7 psl.).

Šitaip suprastos tautinės vienybės 
vardu lietuviškai nusistatę kunigai 
ėjo į „Aušrą" .vėliau į „Varpą". Tos 
pat vienybės vardu lietuviai kunigai 
buvo sutelkę į „Šviesą" gana daug 
bendradarbių ne kunigų, pradedant 
net tokiais Maskvos ir Petrapilio stu
dentais, kaip Petras Leonas, Krikščiu
kaitis-Aišbė, Mašiotas. Vadinasi, ku
nigai norėjo tautinį atgimimą pasta
tyti į platesnį kelią. Nors ir įvyko 
aiškus skilimas pasaulėžiūrinėj plot
mėje, tačiau kunigų darbo linija turė
jo daug daugiau reikšmės, negu jai 
apskritai priskiriama.

Tokios yra mano pastabos pradžiai 
— įvadui. Kai kam gal neįprastos ir 
nesuprastos, bet reikalingos. Dabar 
nuosekliai in medias res nuo 18-to 
amžiaus, b. d. 

yra pažymėjęs, kad visuomet reikia 
melstis ir nepailsti (plg. Luk. 18, 1). Ka
dangi tačiau fiziškai nėra įmanoma nuo
lat kalbėti maldas ar bent sąmoningai 
mintimi jungtis su Dievu, šį Kristaus 
pasakymą reikia suprasti kaip valios nu* 

k sistątymą ir dvasios būseną, kuri, viską 
perleisdama per savo prizmę, ir labiau
sia užimantį darbą paverčia malda. To
dėl ir sunkiausi pašaukimo darbai ne- 
gali žmogaus atitraukti nuo Dievo.

Reikia tačiau, kad žmogus vis tik 
rastų atliekamo laiko ir pilnai sąmonin
gai -savo ryšį su Dievu išgyventi. Štai 
kodėl tarp dienos darbų ir uždavinių 
sau deramą vietą turi turėti ir malda. 
Juo daugiau maldai bus skiriama reikš
mės ir laiko, juo bendravimas su Dievu 
bus artimenis ir gyvenimas švejitesnis, 
žinoma, jei nebus meldžiamasi vien tik 
lūpomis. '

Ypatingo pagyrimo verti tikintieji, 
kurie praktikuoja bendrą šeimos maldą 
ar jungiasi į būrelius Ir draugijas, kad 
bendromis pastangomis ugdytų savyje 
maldos dvasią ir visokiais būdais ska
tintus! į šventesnį, tobulesnį gyvenimą. 
„Kame du ar trys susirinkę mano var
du, ten aš esu jų tarpe“, sako Kristus 
(Mat. 18, 20). Šiam reikalui Bažnyčia 
yra įkūrusi visą eilę tokių draugijų.

Šios bažnytinės draugijos, Mylimiau- 
sieji, jums visiems yra gerai žinomos 
dar iš Nepriklausomos Lietuvos laikų, ir 
ne vienai iš jų jūs, be abejo, priklausė
te ir priklausote. Kiekviena lietuvė ka
talikė motina laikė savo būtina pareiga 
savo vaiką įrašyti į rožančiaus ir škap-

- lieriaus brolijas. Kiti dar savo noru įsi
rašė į Švč. Trejybės, Švč. Jėzaus 
Širdies, šv. Juozapo ar kitas brolijas ar
ba į Gyvojo Rožančiaus pulkus. Nema
ža narių turėjo ir Švč. Sakramento gar
binimo brolija. Ypač plačia banga su
judo tikintieji rašytis į Maldos Apašta
lavimą. Lietuvis jautė pareigą ir rei
kalą melstis, ir tai melstis ne vienas, 
bet būriu, juo labiau, kad toms broli
joms Bažnyčia yra suteikusi ir daug dva
sinių malonių, atlaidų.

Daug sunkesnes pareigas dėjosi sau 
ant pečių tretininkai, šv. Pranciškaus 
Asyžiečio trečiojo ordino nariai. Ir pa
saulyj būdami, jie stengėsi kiek galė
dami pasekti vienuolių gyvenimą, 
siekiantį gyvenimo šventumo, tobulumo.

Kiek mažiau Lietuvoj buvo prasipla
tinusi kitur labai mėgistama Marijos So* 
dalicija, kurios nariai stato sau uždavi
niu ypatingai garbinti Mariją, tuo siek
dami gyvenimo šventumo ir ugdzdaini 
savyje apaštalavimo dvasią. Ši Marijos 
Sodalicija verta tačiau ypač mūsų jauni
mo susidomėjimo, nes ji padeda pasekti 
Marijos nekaltumo pavyzdį.

Lietuvio širdyje Marijai visuomet bu
vo skirta daug vietos, todėl stoti oficia
liai į jos garbintojų eiles lietuvis neturi 
jokių psichologinių sunkumų, juo la
biau, kad tarp žymiausių jos garbintojų 
jis mato ir savo tėvynės karalaitį šv* 
Kazimierą.

Kokia paguoda Sodalicijos nariams 
turėti tokią galingą Globėją! Bet be 
Marijos, vyriausios globėjos, sodalai dar 
renkasi ir antrąjį šv. Globėją. Lietu
viškoje Marijos Sodalicijos šeimoje to
kiu antruoju globėju sodalams dera tu
rėti šv. Kazimierą, tą didį Marijos gar
bintoją ir jos nekalto gyvenimo sekėją. 
Sodalai net galėtų vadintis jo vardu-ka*. 
zimierininkais.

Tenka apgailestauti, kad tremtyje 
brolijų gyvenimas yra gerokai apsnū
dęs, jei nevisai apmiręs, kai tuo tarpo i
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ir maldos, ir šventesnio gyvenimo reika
las yra net labai padidėję. Mes patys 
ir tėvynė gyvenama didžiausiuos sunku
muos ir nežinioj dėl ateities. Bet mes 
mokame tik dūsauti ir' nieko neveikti, 
net melstis nenorime. Turėtumėm bent 
kitų maldingumo pavyzdžiu pasekti. Jį 
mums duoda Vakarų Europa.

Antai, liepos mėnesį Prancūzijoje at
žymėjo kryžiaus žygis įvairių vakarų 
Europos tautų į Vėselay, kur lygiai 
prieš 800 metų kryžiams žyg| prieš sa
racėnus buvo pradėjęs skelbti šv. Ber
nardas. Į Vėselay ęjo maldininkai iš 
Prancūzijos, Anglijos, Belgijos, Šveica
rijos ir kt., ant pečių mediniais kryžiais 
nešini. Atgailos x ženki a rr maldininkai 
dažnai ėjo basi. Iš Anglijos kryžius bu
vo atneštas net 700 km. Šis kryžiaus 
Žygis nebuvo prieš ką nors, bet už tai
ką pasaulyje. Atgailodami šio kryžiaus 
Žygio dalyviai meldė iš Dievo pasauliui 
pastovios taikos.

Tikriausiai ir mes turime ko-prašyti 
iš Dievo pasauliui, Europai, bet ypač 
mūsų«tėvynai. Jos reikalus mes gerai ži
nome. Taip pat gerai turime žinoti, 
kad vienintelis mūsų išsigelbėjimas yra 
Dievas. „Dievas yra mūsų prieglat ila 
ir stiprybė, dažnai giedame su Psalmi
ninku. Jei tik jis paims mūsų reikalą 
į savo rankas, viskas baigsis ko geriau
siai. To ypač turime prašyti šiandien,

ŠIANDIENINIO NETIKĖJIMO 
PSICHOLOGIJA

(tąsai

3. KOKSAI DABARTIES NETIKĖJIMO 
CHARAKTERIS?

Pastarajam klausimui atsakyti ten
ka, bent schemiškai, nurodyti dabar
ties istorinius sąryšius.

Naujuosius amžius charakterizavo 
Descartes pradėtasai racionalizmas. 

^Pastarasai būdingai plėtojosi dviem 
linkmėmis — mokslų išaugimu bei 
nuostabia pažanga ir racionalistine 
proto suabsoliutinimo filosofija. 
Abiems šioms linkmėms buvo ben
dras tikrovės paslaptingumo išblan- 
kinimas. Iš vienos pusės mokslo pa
stanga atskleisti gamtos paslaptis pa
sirodė tokia sėkminga, kad pagaliau 
iškilo mintis galutinai nuveikti tikro
vės paslapingumą ir visą tikrovę su
vesti į vieną formulę (scientizmas). 
Iš antros pusės ir filosofinė mintis 
pasiekė tokią savo jėgos sąmonę, kad 
Hegelo žodžiais galėjo formuluoti: 
tikra lik, kas protinga, ir kas protin
ga, yra tikra, atseit, tėra tai, ką gali
ma protu Įžvelgti. Tikėjimas išblanko 
l sąvokinę analizę.

Nors tiedvi naujųjų amžių mąstymo 
linkmės — racionalistinis mokslas ir 
racionalistinė filosofija — ilgą laiką 
harmoniškai bendradarbiavo, tačiau 
pati dalykų. logika (negali būti dviejų 
absoliutų!) turėjo kartą privesti prie 
konflikto. Šisai konfliktas ir iškilo A. 
Comte išugdytuoju pozityvizmu: ti
kras tėra mokslnis pažinimas, o visa 
filosofija tėra metafizika peikamąia 
šio žodžio prasme. Tikra tėra tai, ką 
galima jusliškai patirti, o kiekvienas 
bandymas išeiti už betarpiškos patir
ties ribų (metafizika) tėra tuščia pas
tanga. Dievo klausimu vienintelis są
žiningas atsakymas-ignoramus et ig- 
norabimus (agnosticizmas). Nuo šio 
^nežinome ir nežnosime" 1 ateistinį

Tautos šventėje. Taip pat ypatingai 
šiandien turime siųsti karštas maldas ir 
į dangaus Karalienę Mariją, kurios Už
gimimą mes šiandien švenčiame. Pra
šykime, kad ji mūsų neapleistų, bet mo
tiniškai mus saugotų ir globotų.'

Ištverminga ir bendra malda daro 
stebuklus. Apaštalų Darbuose skaitome, 
kaip' Apaštalas Petras buvo Erodo Ągri- 
pos įmestas į kalėjimą, kad po Velykų 
švenčių būtų nužudytas. Neturėdama 
jokią kitų priemonių išlaisvinti Apaš
talų Kunigaikščiui iš jam gresiančios 
mirties, Jeruzalės Bažnyčia giebėsi mal
dos. „Bažnyčia meldėsi nesiliaudama už 
jį Viešpačiui**, sako Apaštalų Darbai 
(12, 5). Ir ši ištverminga beųdra tikin
čiųjų malda buvo išklausyta. Apaštalui 
išlaisvinti Dievas pasiuntė patį angelą. 
Pažadintam iŠ miego Petrui nuo rankų 
nukrito pančiai, ir nematomą pravedė jį 
angelas pro visas sar’gybas. Petrui atro- 

' dė, kad tai sapnas. Bet tai buvo realy
bė. Tik išėjęs į laisvę Petras atsipei
kėjo ir suprato, kaip Dievas jį išgelbėjo 
nuo tikros mirties.

Dievas turi tūkstančius būdų žmogui 
padėti, tik reikia, kad žmogus būtų {o 
vertas ir kad Jis būtų prašomas pagal
bos. Nors Dievas žino pats mūsų reika
lą, bet nori, kad tie reikalai būtų jam 
maldoje išdėstomi. To laukia ir žemiš
kas tėvas iš savo vaiko.

„nieko nėra" tebuvo 'logiškai vienas 
žingsnis; nes jei iėra tai, kas gali būti 
jusliškai pažįstama, tai to, ko nega
lime taip pažinti, — nėra.

tpoziryvistinio aręizmo laikotarpis
— devynioliktojo amžiaus antroji pusė
— buvo kaip tik tasai laikotarpis, ka
da prasidėjo mūsų .tautinis atgimimas 
ir savos inteligentijos ugdymas. Ne
nuostabu todėl, kad didžioji mūsų 
pasaulietinės inteligentijos dalis ir pa
teko į jo įtaką, neafsipalaiduofą ir 
šiandien). ’

Tiesa, kaip anksčiau pastebėjome, 
dvidešimtojo amžiaus pradžia drauge 
buvo ir senojo pozityvizmo krizės 
pradžia. Vėl išbudo filosofinis intere
sas nebepasitenkinti tiktai apraiškų 
pažinimu, iš naujo siekti metafizikos, 
filosofinio esmės pažinimo. Tačiau 
šitas filosofijos atgimimas bei meta
fizikos prisikėlimas nebuvo į seną 
grįžimas. Nebuvo grįžtama nei į ra
cionalistinę naujųjų amžių, nei į scho
lastinę viduramžių filosofiją, o kuria
ma nauja irracionalistinė fŪosofija — 
žengiama į-naują amžių, paženklin
tą irracionalizmo, aktyvistinio misti
cizmo, ženklu (taip galime pavadinti 
savo laiką, bebaigdami dvidešimtojo 
amžias pirmąją pusę). Iš tiesų, nau
jojo laiko žadintojais apsireiškė to
kie irracionaliosios žmogaus egzi
stencijos akcentuotojai, kaip Soren 
Kierkegaard ir Friedrich Nietzsche. 
Pirmuoju mūsų amžiaus ketvirčiu iš
kilo labiau vitalistinis irracionalizmas 
(W. James, H. Bergson. W. Dilxhey), 
antrojo ketvirčio, dabarties, mąstymą 
būdingiausiai charakterizuoja egzi
stencinis irracionalizmas (M. Heideg
ger, K. Jaspers). Ir tie mąstytojai, ku
riuos būtų sunku sutapdyti su vienu 
ar antru vardu,, kaip pavz., M. Sche
ier ar N. Hartmann, vis dėlto pagrinde 
yra tos pačios gyvenamojo laiko irra- 
cionalistinės nuotaikos reiškėjai.

Taigi reikalas, Mylimiausieji, ir šven-' 
tesnio gyvenimo, ir ištvermingesnės mal
dos yra aiškus. To nori ir laukia iš 
mūsų tėvynė, nes tai laidai į šviesesnį 
jos rytojų, į išsigelbėjimą iš priespau
dos ir vergijos. Jei tačiau visa tai pa
deda pasiekti bažnytinės draugijos, bro
lijos, mės neturime nuo jų laikytis nuo
šaliai. Priešingai, privalėme į jas uoliai 
rašytis ir vykdyti jų mums uždedamas 
pareigas bei siekti jų nurodomų tikslų.

Nenorime, Mylimiausieji, kad šis mū
sų kvietimas dalyvauti brolijų gyvenime 
pasiliktų vien tik šauksmas dykumoje. 
Valanda yra rimta, ir laiko balsą iš
girsti yra išsigelbėjimo laidas. Gana 
miegoti ir snausti. Maldos srovė tene
ša todėl tikinčinosius brolius ir seseris 
į antgamtinio gyvenimo aukštumas ir 
viršūnes.

Visagalio Dievo Tėvo ir ' Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios palaiminimas tenu
žengia ant jūsų ir tepassilieka visuomet. 
Amen.

Juozapas Skvireckas
Kauno arkivyskupas ir metropolitas

Vincentas B f i z g y s 
Kauno vyskupas pagalbininkas

Vincentas Padolskis 
Vilkaviškio vyskupas pagalbininkas.

Juozas Girnius

Du pagrindiniai charakteriai žymi 
mūsų laiką: irracionalinės egzisten
cijos primatas prieš protą, ir veiklos 
primatas prieš „teoriją“. Pirmojo cha
rakterio prasmė: gilesnė būties tiesa 
atsiskleidžia ne grynajam protui, o 
tiktai visam žmogui, ne grynuoju pa
žinimu, o tiktai visu gyvenimu, visu 
gilesniu tikrovės pergyvenimu. Antro
jo charakterio prasmė: aukščiausioji 
tiesa-ne grynasai pažinimas, o vei
kla; pagrindinis tiesos kriterijus — 
gyvybinis naudingumas (vitalizmas), 
arba egzistencinis savumas (egzisten
cializmas); kitais žodžiais, vitališkai 
tariant, tiesa yra tai, kas naudinga, 
arba, egzistenciališkai tariant, tiesa 
yra tai, kas išreiškia mane, kuo aš 
pats esu. Vadinasi, iš vienos pusės 
tiesos suvedimas į pergyvenimą 
(egzistencijos suvedimas į veiklą, ir 
šita prasme akfyyizmas, arba prag
matizmas plačiąja to žodžio prasme: 
veikla — pati vertė?

Nėra šitos vietos uždavinys skirti, 
kas šiuose nusistatymuose teisinga ir 
kas ne, — tenorėjau pora žodžių cha
rakterizuoti bendrąją mūsų laiko 
linkmę, kad galėtume suprasti ir da
barties ateizmo savotišką charak
teri.*)

*) Tiesa, nei apskritai teizmas, nei 
specialiai katalikybė nėra vienapras
miškai susieta nė su viena specialia 
filosofija. Ir jei toliau kalbėsime apie 
irracipnalistinj ateizmą, ta nereiškia, 
kad iš viso kiekvienas irracionalizmas 
turi būti ateistiškas. Salia ateistinio 
irracionalizmo srovės tenka mūsų lai
ko mąstyme skirti ir teistinio irracio- 
lizmo srovę. Ją siauresne ar platesne 
prasme prancūzuose atstovauja Mau
rice Blonde), Edouard Le Roy, Ga
briel Marce], vokiečiuose — P. Wust. 
Th. Haecker, R. Guardini, jei pasiten
kinti vienų katalikų vardais.

Pirmiausia mūsų laiko ateizmui bū
dinga tai, kad jis reiškiasi nebe kaip 
mokslinis, o kaip filosofinis ateizmas, 
nebe kaip Dievo neigimas mokslo 
vardu, o kaip filosofinis Dievo nepriė
jimas. Iš tiesų, niekada ligšiol ateiz
mas nebuvo iškilęs kaip filosofinė 
sistema. Dažnai buvo filosofai iš ša
lies kaltinami panteizmu ar dargi 
ateizmu, bet niekada jie patys šio 
kaltinimo sau neprisiimdavo. Jei filo
sofų Dievą nuo Abraomo. Dievo nere
tai skyrė ir didelis tarpas, niekada 
betgi ligšiol jis nebuvo virtęs teizmo 
ir ateizmo praraja, Ateizmas reiškėsi 
tiktai pačioje filosofijos paraštėje 
(kaip seklus materializmas) ar šalia 
filosofijos (kaip scientistinis neigimas 
ne tik Dievo, bet ir pačios filosofijos). 
Dievas buvo neigiams ne filosofijos, 
o mokslo vardu. Tuo tarpu šiandien 
ateizmas iškyla ne kaip mokslo su
absoliutinimo apraiška, o kaip savita 
filosofija, kaip žmogaus — be — Dięvo 

. metafiziką. Įtakingiausiai šią ateistinę 
metafizika atstovauja ne-kitas, kaip, 
gal būt, patsai didysis mūsų dienų 
mąstytojas Martin Heidegger.

Antrasai dabarties filosofinio ateiz
mo charakteris -— nepolemiškumas. 
Mokslinis ateizmas iš ėmės buvo po
leminis ateizmas. Jo versmė buvo nau
jai atskleistų mokslinių pažinčių nesu- 
taikomumas su senosiomis tikėjimo 
tiesomis: negalėjo būti pasaulis su
kurtas savaitės metu, nes geologija 

>liudija tūkstantmetinius tarpus, nerei
kėjo sukurti žmogaus, nes jis kilo 
evoliuciniu keliu iš kitų gyvųjų būty
bių, nereikia Dievo suponuoti, nes ga
lima pasaulį įsivaizdouoti pagal fizikių 
nio mechanizmo modelį, Dievo įrody
muose priežastingumo sąvoka varto
jama nepakankamu moksliniu tikslu-, 
mu etc. etc. Tuo tarpu filosofinis 
ateizmas iš esmės nepoleminis. Dievas 
ne neigiamas tais ar kitais argumen
tais, o tiesiai neprieinamas, beprieina
mas ne vadinamuoju metodiniu apsiri
bojimu, klausimo nekėlimu, o patir
tinės būties išaiškinimu pačią jos 
baigtinybe, pačiu niekur Dievo liūdi-: 
jimo neradimu, viso būties vyksmo 
tik kaip „nieko nėra” vyksmo išaiški-: 
nimu. Šisai Dievo neradimas ir yra 
pati radikaliausia ateizmo forma.

Kaip filosofijoje šiandieninis ateiz
mas nesireiškia polemika, taip ir gy-. 
venime dabarties ateizmas labai daž
nai praradęs senąją kovos aistrą. Šių 
dienų ateistas ne tik nebenori „suėsti 
kunigus", bet gali ir į bažynčią vaikš
čioti (arba norėdamas savę patį tole
rancija įtikinti arba iš viso rasdamas 
emocinio pasitenkinimo pamaldų su
sikaupimo nuotaikoje). Tačiau būtų 
nayvu šitą dabarties ateizmo nekarin- 
gumą, nebijantį nė atskirų komplimen
tų krikščionybei, aiškinti grįžimo į 
krikščionybę ženklų. Paprastai su 
krikščionybe aistringai kovoja tik tas, 
kuris patsai nepajėgia iš jos galutinai 
išsilaisvinti, kuris dar nespėjo užgy
dyti tikėjimo praradimo žaidos ir jos 
skausmą nori užmiršti antireliginės 
kovos karštyje. Gi tas, kuris galutinai 
nuo krikščionybės nutolęs, vadinasi 
kuriam krikščionybė nebėra jo asme
niška praeitis, o svetimas dalykas, ne
turi ko daug aistrintis. Todėl ateisti
nės aistros išblėsimas ir nėra atgal 
grįžimo, o greičiau vis didesnio nuo 
krikščioniškosios praeitis nutolimo, 
visiško su ja ryšių nutraukimio liudi
jimas. Jei iš tiesų netikima (vadinasi, 
jei tikima, kad iš tiesų „nieko nėra"), 
tai nėra ko su nieku ir kovoti — ga
lima prietarus palikti laikui išdildyti. 
Karingumas ateizmui nėra esminis da
lykas, nes kiekviena kova suponuoja
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priešą, prieš kurį kovoji, o Jei tokio priešo nėra, ji darosi ilgainiui be- r prasmiška.Jeigu mes neretai toki ramų bei tolerantišką ateizmą vadinamn ne ateizmo, o liberalizmo vardu, dai dėl to, kad pėrsiaurai imame ateizmo sąvoką,1 suvesdami ją tiktai i antiteizmą. Iš tiesų karingasai ateizmas greičiau yra antiteizmas, negu ateizmas griežtąją to žodžio prasme. Tiksliai kalbant tenka skirti anti-teizmą, kaip priešišką nusistatymą prieš paneigtąjį tikėjimą, ir a-teizmą, kaip apskritai tikėjimo neturėjimą. Antiteizmas plaukia iš Dievo praradimo (Nietzsches žodžiu „Dievas mirė"), ateizmas — iš apskritai Dievo neradimo (Heideggerio žodžių: „ex nihilo omne ens finitum . — qua ens finitum"). Gali, paviršutiniškai žiūrint, atrodyti, kad priešiškasai ateizmas (antiteizmas) yra radikalesnis, negu neutralusai ateizmas. Tačiau iš tiesų patsai radikalusai ateizmas yra kaip tiktai neutralusai ateizmas. Kova Su tikėjimu visada savyje slepia slaptą tikėjimo tiesos pripažinimą ir šita prasme antiteizmas yra greičiau kova prieš Dievą, negu paprastas Jo neigimas. Tuo tarpu neutralusai ateizmas yra visiškas bet kokio santykio su Dievu stokojimas ir todėl a-teizmas raidine to žodžio prasme. Štai.kodėl ir būtų galima sakyti (nors tai ir paradoksu atrodo), kad antiteizmas stovi arčiau teizmo, negu neutralusai ateizmas, nes pirmasai savyje slepia Dievo išpažinimą, tegu ir tiktai kovos forma, o tuo tarpu antrajam tiesiai ir paprastai „nieko nėra". Ir praktiškai ' ■ konvertitinė galimybė yra atviresnė karingajam, negu neutraliajam ateizmui. Abejingumas labiau nutolina, negu kova. Pastarojoje žmogiškosios širdies nerimas lieka išsaugomas, tuo tarpu pirmajame jisai sustingdomas dar nespėjęs išsiskleisti, palaidojamas dar negimęs. Šita prasme ankščiau ir teigėme, kad karingojo ateizmo persi- formavimas į neutralųjį ateizmą nebuvo grįžimo, o tiktai gilesnio nito krikščioniškosios praeitis nutolimo apraiška.Iš tiesų betgi ir neutraliojo ateizmo nekaringūmas yra labiau tariamas, negu tikras. Kovos nuotaikos pakei- 'timas neutralaus abejingumo tolerancija yra labiau vienos kovos formos pakeitimas kita, negu apskritai kovos atsisakymas. Kitoniškas mūsų, laiko charakteris teikia ir amžinajai tikėjimo — netikėjimo kovai kitą charakterį." Racionalistiniame amžiuje, kuriame pirmoji vertybė buvo protas, tikėjimo ir netikėjimo kova visų pirma vyko teorinėje plotmėje. Tikėjimo ir netikėjimo konfliktas kilo tikjimo ir mokslo bei, apskritai, žinojimo konflikto forma. Kokia Dievo įrodymų loginė vertė, ar Dievo mintis suderinama su. moksliniais laimėjimais, ar iš viso tikėjimas suderinamas sif žmogaus, kaip pažįstančios Būtybės, verte? — štai kurių klausimų horizonte buvo kovojama dar prieš Didįjį Karą (Pakanka palyginti, pavz., pirmuosius „Ateities" ir „Aušrinės" numenius). Tuo tarpu šiandien, aktyvistiniame amžiuje, kuriame pirmąja vertybe iškilo veikla, tikėjimo ir netikėjimo kova persikėlusi į praktinę plotmę. Tikėjimo ir netikėjimo konfliktas šįandien reiškiasi nebetikėjimo ir žinojimo, o Jkėiimo ir gyvenimo konflikto forma. Šiandieninis netikėjimas reiškiasi nebe teoriniu Dievo neigimu loginiais argumentais, o praktiniu Dievo paneigimu pačiame gyvenime, ateistiniu gyvenimo be Dievo organizavimu, faktiniu 

krikščionybės išskyrimu iš gyvenimo Nebesidomima šiandien Dievo įrodymais, o klausiama, ką_ Dievo išpažinimas teiktų gyvenimui. Nebesidomima, kiek krikščionybė logiškai teisinga, o klausiama, kiek ji gyvenimui reikšminga. Šituo požiūriu krikščionybę vertina visi pašaliniai, — vis vien, ar šis vertinimas paprastai yra neigiamas ar kartais teigiamas. Taip, pav. marksizmas atmeta krikščionybę visų pirma nė kaip teorinę netiesą, o kaip „liaudies opiumą", vadinasi & dalinės pažangos stabdį. Taip, antra vertus, pradeda ją vertinti ir vienas kitas socialistinio ar apskritai demokratinio humanizmo atstovas, įsitikinęs ne jos religine tiesa, o tikta jos pozityviu vaidmeniu kultūrinių tradicijų išsaugojime. Taip pagaliau daliniai vertino ir daliniai griežtai neigė krikščionybę nacistinis rasizmas: vertino kaip tautos biologinio gyvybingumo . veiksnį ir griežtai neigė, kaip „liberalistinio individualizmo" (suprask: asmens valstybei nepavergiamumo —minties) pavojų. Vienu žodžiu visais atvejais krikščionybė šiandien vertinama ne teoriniais jos tiesos svarstymais, o tiktai vienokiu ar kitokiu jos praktinio vaidmens j vertinimu.Šitas tikėjimo ■— netikėjimo kpvos persikėlimas į praktinę gyvenimo plotmę padaro tai, kad ofidalial netikėjimo kova prieš tikėjimą šiandien vedama ne tiesiog ateizmo Vardu, o kitais (socializmo, nacionalizmo ar demokratijos bei humanizmo vardais. Ateizmas, kaip loginis „nieko nėra" teigimas, tėra negatyvą pozicija ir gyvenime jis negali būti jokios pozityvios programos pagrindų. Gyvenime, praktiškai reikšdamasis, ateizmas turi priimti vieną ar kitą pozityvų turinį (vieną ar kitą susikurtą dievą, kaip aukščiausią vertybę) — socialinę pažangą, politinę laisvę, žmoniškumą etc. Kova prieš Dievą šiandien ir vedama kaip kova už ateistiškai suprastą socialinę pažangą (marksistinio socializmo vardu), kaip kova už ateistiškai suprastą politinę laisvę (masoninės ar laicistines demokratijos vardu) kaip kova už ateistiškai suprastą žmoniškumą (humanizmo vardu). Todėl ir atrodo, kad antireliginė kova nutilusi, nors iš tiesų ji tėra išvirtusi J kovą prieš Dieva nebe teoriniais argumentais, o praktiniais (ūkiniais, Socialiniais ar politinais) motyvais.Tik šituo požiūriu galima suprasti paskutiniaisiais metais iškilusį „bažnytinės" ir „politinės" katalikybės skyrimą. Skelbiama tolerancija . ir- majai ir kova — antrajai. Toleruojama bažnytinė praktika, nes jeigu ir prikišamas laiko gaišimas, tai vis dėlto nereigūna jokio pavojaus, kadangi jai neteikiama nė jokia reali verte. Ir kovojama prieš katalikybė viešajame gyvenime (visų pirma prieš katalikiškasias mokylas bei, apsrkitai, katalikiškąjį jaunuomenės auklėjimą), nes kaip tik čia susiduriama su katalikybe, kaip gyvenimo jėga. Toleruojamas Dievas, kol Jisai tegarbinamas kaip Aukštybių Viešpats, bet kovojama prieš Jo atėjimą į gyvenimą Tas ir yra pagrindinis šių dienų ateizmo charakteris. *) ■— f
*) Pirmas, berods, šitą „bažnytinės“ ir „politinės" katalikybės skyrimą formulavo nacionalistinis totalinių valstybių ateizmas, norėdamas suklaidinti katalikų sąžines. Tačiau fak

tiškai šisai skyrimas buvo reiškiamas ir anksčiau laisvamaniniu sąžinės laisvės supratimu, iš vienos pusės skelbiant religinių konfesijų bei religinės praktikos toleravimą, iš antros pusės aktyviai kovojant už laicistinį (laisvamaninį) visos jaunuomenės auklėjimą, suprastą religinio auklėjimo iš mokyklos pašalinimo prasme.Būdingai mūsų laiko ateizmo praktinis charakteris (a. toleravimas religinės praktikos, kaip nepavojingo ir nereikšmingo dalyko, b. dalinis krikščionybės pakentimas dėl jos nepaneigiamai pozityvios įtakos dorinei žmogaus kultūrai ir pagaliau c. kovingas nusistatymas prieš krikščionybę, kaip gyvenimo jėgą) iškyla ir mūsų ateistinės jaunuomenės sambūrio, pasivadinusio šviesininkais, programiniame pasisakyme. Iš pradžių sutinkama: „kiekvienas žmogus yra laisvas tikėti ir praktikuoti kurią religiją ar ne". Vėliau humaniškumo bei demokratiškumo vardu atsisto- jama aukščiau visų religijų: „kiek religinės konfesijos patarnauja šių etinių principų įgyvendinimui, jų veikla laikoma pozityvia". Ir pagaliau kategoriškai pasisakoma prieš tikėjimą. kaip gyvenimo jėga: „visa socialinė organizacija turi tarnauti žmogui, o ne daryti jį trankiu totalitariniams ar metafiziniams tikslams" (Žinodamas, kad laisvamaninėje terminologijoje metafizikos žodis vartojamas ne tik filosofijos, bet ir religijos pravardžiavimui, manau, kad „metafiziniais tikslais" ir yra suprantama religija, atseit, mūsų konkrečiose aplinkybėse — katalikybė. Jeigu metafiziniais tikslais būtų suprantama filosofija, tai šisai posakis iš viso tebūtų nesąmonė. Kokia būtu gi prasmė skelbti žmogaus nuo filosofijos išlaisvinimo programą? Ar nebūtu tai lygu ryžtis žmogų išlaisvinti apskritai nuo tiesos? Negi iš tiesų tik ta prasme buvo reikalaujama „kritinio proto laisvės" pasaulėžiūrai susidaryti?)

4. ŠIANDIENINIO NETIKĖJIMO AT
SKLEIDŽIAMOS DABARTIES

Nepakanka betgi tiktai charakteri
zuoti dabarties netikėjimą —■ privalu 
atskleisti ir tas gyvenimo žaizdas, iš 
kurių jisai semia savo jėgą, ir kurios 
tuo pačiu drauge yra fr dabarties rei
kalavimai kriščionybei.

Pirmoji ir- pagrindinė mūsų laiko 
žaizda, kuri išugdė ir gaivina dabar
ties netikėjimo versmes, yra ne kita, 
kaip Dievo iš gyvenimo išskyrimas* 
faktinis gyvenimo, net ir krikščioniš
kosios civilizacijos kraštuose, suateis- 
tėjimas, nutolimas nuo krikščioniško
sios gyvenimo tiesos principų. Dabar
ties netikėjimas tėra šaltas šio fakto 
konstatavimas: Dievas mirė — gyveni
me Jo nematyti. Ir atitinkamai pirma
sai gyvenamojo laiko mums relkalvi- 
mas — ne logiškai įrodinėti, kad vis 
dėlto Dievas yra, o grąžinti Dievą j 
patį gyvenimą, kad būtų galima paro
dyti: štai Jis! To reikalauja patsai šių 
dienų netikėjimo charakteris. Kol te
buvo reikalaujama loginių argumentų, 
galima buvo jais tenkintis. Kol žmogus 
teieškojo Dievo rankos pasaulyje, buvo 
galima nurodyti į pasaulio sąrangos 
nuostabią harmoniją: susitelki, ar ne
liudija tau žvangždėtas dangus didžio
sios Kūrėjo Paslapties?! Bet ar gali 
mūsų laiko žmogus rasti laiko stebėtis 
žvaigždėtojo dangaus liudijimu, — ka
linys koncentracijos stovykloje, duonos 
ir socialinės teisybes alkstąs proletaras, 
karo audrose sūnus praradusi motina?* 
Ar neturėtų visos kalbos apie visatos 
harmoniją mūsų laiko žmogaus ausyse 
skambėti šalta ironija akivaizdoje jo 
pergyvenamos žmogiškojo gyvenimo 
disharmonijos? Atsakyti mūsų Jaiko ne
tikinčiajam loginiais argumentais būtų 
lygu duonos laukiančiajam duoti į ran- • 
kas akmenį. Dabarties žmogus Dievo 
liudijimo ieško ne visatoje, o pačiame 
žmoguje, ne žvaigždėse, o žmogaus su 
žmogumi, luomo su luomu, tautos su 
tauta santykiuose. Ar yra Dievas, ar 
„nieko nėra“, šiandien sprendžiama vi
sų pirma tik iš to, ar randamas Dial
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▼as gyvenime ar ne. Šita prasme tikė
jimo tiesa ir privalo būti ginama ne 
tik filosofiniais ar teologiniais įrodinė
jimais, bet — ir visų pirma! — gyvu 
liudijimu. z

Neturime todėl\teisės sakyti: nežiū
rėkite, ką aš darau, bet klausykite, ką 
aš sakau. Mūsų laiko žmogus, pavargęs 
nuo propogandinės prievartos, pirma 
Žiūri, o ne klauso, ir pagal tai, ką ma
to, patsai sprendžia, neklausydamas, 
kas kalbama. Ir todėl vienintelė kalba, 
kurios mūsų laikas klauso, tėra tylioji 
gyvenimo kalba, gyvas pavyzdys. Ji 
viena tikra ir neatremiama. Žodžiais 
galima ir meluoti, teorinius argumentus 
galima atremti kitais argumentais, o gy
vo pavyzdžio žodis skamba, net jei ir 
norėtume prieš jį užsikimšti ausis, sto
vi prieš akis, net ir jei užsimerktume.

Pagal posakį „laiko šauksmas — 
Dievo balsas** tektų pasakyt: Dievas 
šiandien mus įpareigoja mažiau Jį 
skelbti, o daugiau liudyti. Nėra Jis 
šiandien Nepažįstamasai, bet dažnai 
tebėra Nerandamasai Jr jei nerasti Jo 
dvitūkstantmetinėje krikščioniškosios 
kultūros tradicijoje, — kur ieškoti? 
Šita prasme, kaip nesenai teisingai pa
stebėjo vienas prancūzų katalikų, da
barties ateizmas, pereidamas iš minties 
į gyvenimo, iš priekaištų į išbandymo 
plotmę, verčia ir mus pereiti iš apolo
getinės plotinės | Šventumo plotmę.

Formaliai šventumas toks pat antlai- 
kiškas, kaip ir katalikybės tiesa, nes 
jis ir yra ne kas kita, kaip patsai 
krikščioniškosios dvasios įkūnijimas. 
Tačiau kaip pati tiesa, nors savyje ir 
amžina, ‘laiko tėkmėje realizuojasi tik
tai istorijos pavidalas, taip ir šventu
mas kiekvienu» metu ypatingai atitinka 
giliąsias . savo laiko žaizdas.

Kokio šventumo reikalauja mūsų lai
kas, liudija dabarties gyvenimo gilioji 
žaizda — žmogiškojo asmens nelygsta
mosios vertės paneigimas. Ar neveda
ma šiandien kova prieš Dievą žmogaus 
vardu? Ar dabarties netikėjimas nesi- 
reiškia visų pirma socializmo ir huma
nizmo pavidalais, atmesdamas krikščio
nybę, kaip socialinės pažangos stabdį ir 
žmogaus pavergimo veiksnį? Ir tačiau 
ar nėra krikščionybė patsai nelygstamo 
žmogaus vertingumo principas ir tuo 
pačiu bet kokios socialinės ar politinės 
priespaudos paneigimas? Ar ateistinis 
socializmas ir humanizmas, paneigęs 
krikščionybę, pajėgė patenkinti socia
linės teisybės ir žmogiškosios laisvės 
ilgesį? Ir vėl tačiau: ar ir tie 
kraštai, kurie didžiuojasi krikščioniš
kosios civilizacijos saugojimu, gali di
džiuotis teisybės ir laisvės elgesio įkū
nijimu? — Štai kurių klausimų, išau
gusių ne iš teorinės smalso#, o iš kru
vinų gyvenimo žaizdų, horizonte šian
dien vyksta amžinoji tikėjimo ir neti
kėjimo kova, čia kovojama prieš tikė
jimą, čia jis ir turi būti ginamas — 
pačioje gyvenimo kovoje!

Pirmoji šių Žaizdų — socialinė ne
teisybė, duonos žaizda. Tiesa, Georges 

. Bernanos žodžiais, „Kristus atėjo į pa
saulį sielų išganyti, o ne neturto pa
šalinti, Ivg šisai būtų Žmonijos priešas 
Nr. 1“ (Temps present, 1946, 3. 29). Ta
čiau pirmasai ir vienintelis krikščiony
bės įstatymas yra meilės įstatymas, ne- 
leidžiąs žmogui išnaudoti žmogų, pa
kęsti ar dargi vykdyti socialinę ne
teisybę. Deklaruoti socialinį pažangumą- 
nebrangu, bet sunku jį realizuoti. Leng
va sutikti su teoriniu principu, kad 
Žmogus yra aukštesnė vertybė, negu 
daiktas, bet pakanka šį principą for
muluoti konkretesniu klausimu, kas 
aukštesnė vertybė: darbas ar nuosavy
bė, ir — tuojau pat pabūgsime atsaky- 

. ti. Nenuostabu todėl, kad, kaip paaiš
kėjo šių metų „Esprit** žurnalo anke

tos, ateistinę komunistų partiją, kaip 
socialinės veiklos priemonę, vakaruose 
renkasi ir nevienas tikintysis katali
kas*).

Lygiai gilus mūsų laiko rūpestis — 
laisves žaizda, žmogaus nelygstamosios 
vertės niekinimas visokių prievartavi
mu, pradedant propagandine instrukci- 

" ja ir baigiant koncentraciniu perauklė- 
jimu. Susidaro užburtas ratas: juo la
biau jame ikbunda savo vertės sąmonė, 
bet antra vertus, pergyventa prievarta 
nejučiomis ugdo kerštą ir tuo pačiu

*) „Bet kokia politinė veikla man 
šiandien nėra niekur kitur galima, kaip 
komunistų partijoje**, atsako šią anke
tą vienas tikintysis katalikas. „Galima, 
gal būt, abejoti marksismo tiekiamąja 
pasaulio evoliucijos teorine konstrukci
ja, bet jo tikrovės įvertinimas yra vie
nintelis teisingas. Krikščionis, ir ko
munistas yra tie kurie nori betarpiš
kos teisybės. Ir norint betarpiškai veik
ti, reikia gyventi su pasaulio kūnu, 
skaitytis su pasaulio medžiaga. Krikš- 
jis nori tikrai krikščonška tųsiu-z 1— 
čoniui šiandien pirmoji pareiga, jei 
jis nori tikrai krikščioniškai gyventi, 
pripažinti konkrečias teisybės ir veik
los sąlygas. Marksizmas mums perteikia 
mūsų laiko veiklos tiesą ir duoda prie
mones jai pasiekti. Tegul ir krikščionys 
randa visų pirma kontaktą šu marksiz
mo atskleidžiamu kūnu ir krauju, su 
organizuotos veiklos reikalavimais. 
Antraip — jie laidys strėles į žvaigž
des“. (Esprit, 1946, 588—589). Nayvus, 
bet drauge ir skaudus liudijimas, kokį 
idėjų sąmyšį iššaukė dabarties socia
linio gyvenimo aštriosios problemos!

NAUJA ŠVENTOJI-EMIGRANTU
GLOBĖJA

„Catholic Worlds“, vienas iš gausios 
katalikų spaudos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse žurnalų, vos praėjus kelioms 
savaitėms nuo dabar iškilmingai pas
kelbtos šventąja Pranciškos Ksaveros 
Cabrini mirties, būtent, 1918 metų ba
landžio mėnesį, rašė: jei yra tiesiog de
gančių komplikuotų problemų, tai viena 
iš jų — tremtinių, emigravusių įJAVals- 
tybes,-dvasinio atkutimo ir pažadinimo 
naujam gyvenimui problema.

Ir štai, 1946 metų liepos 7 dieną, iš
kilmingai gaudžiant Vatikano varpams, 
popiežius Pijus XII oficialiu akiu pa
skelbė šventąja žmogų, kuris prak
tiškai išsprendė tą, atrodo, jokiu būdu 
neįmanomą išspręsti problemą, — bū
tent: Prancišką Ksaverą Cabrini, Svenč. 
Jėzaus Širdies seserų misionorių įkūrė
ją ir vyr. viršininkę (1850—1917m).

Pranciška Ksavera gimė 1850 metų 
liepos 15 d. Lombardijoje, Angelo — Lo- 
digino vietovėje, 13 vaikų šeimoj. Jau 
rytojaus dieną buvo pakrikštyta. Iš pat 
mažens buvo, palyginti, nestiprios svei
katos ir švelni. Tokia pasiliko ir visą 
gyvenimą.

Iš pačios mažumės svajojo tapti mi- 
sionore ir padėti tiems, kurie dvasinės 
ir moralinės paramos yra ypačiai reika
lingi. Ta mintis jai įstrigo į galvą ilgais 
ir tamsiais žiemos - vakarais beskaitant 
prie šeimos židinio Tikėjimo Propagan
dos analus. Ir ji pradėjo iš jaunų dienų 
į tą misiją ruoštis, telkdama dvasines 
jėgas, grūdindama valią ir gilindama ži
nias.

'Netekusi tėvų, baigė mokytojų semi
nariją, gavo teisę mokyti vaikus pra
džios mokykloje ir kaimyniniame baž
nytkaimyje aktyviai stojo į liaudies švie
tėjų eiles. Sekmadieniais parapijoje 

naują prievartą. Todėl ne koncentra
cijos stovyklos naikinamos, o tekeičiami 
jų gyventojai. Nebūtų tiek daug kal
bama apie žmoniškumą, jei jisai būtu 
tikrovės, o ne tik ilgesio dalykas. Gar
binama tolerancija ir degama fanatiz
mu. Ieškomas žmogus, bet randami tik 
partijos draugai ir politiniai priešai.

~ Ta ir yra ateistinio humanizmo tra
giką — siekti laisvės ir tačiau sėti 
prievartą. Kol laisvės siekimas nėra su
siejamas su krikščioniškuoju meiles 
į^ttymu, vadinasi, kol, tesiekiama sau 
laisvės, tol laisvės sau siekimas iš tiesų 
tėra prievartos kitiems skelbimas. Ti
kroji laisvė — laisvė visiems, tačiau 
ji galima tiktai meilės pagrindu. Mūsų 
uždavinys šitą krikščioniškąją tiesą 
įkūnyti gyvenimo tiesa — krikščio
niškuoju žmogumi.

Suglaudžiant, dvi dabarties gyvenimo 
žaizdos teikia šių dienų netikėjimui 
jėga: socialinė neteisybė (duonos žaiz
da) ir prievartinis žmogaus niekinimas 

• (laisvės žaizda). Jiedvi slepia • mūsų lai
ko žmogui Dievą, kurio šiandieninis 
žmogus pirmiausia ieško ne kitur, kaip 
pačiame žmogiškajame gyvenime. To
dėl šiandieninis kovos už tikėjimą už
davinys ir yra pašalinti tiedvi uždan
gas: socialinės neteisybės uždangą — 
socialiniu teisingumu, žmogaus prievar- 

-tinio niekinimo uždangą — krikščio
niškuoju žmoniškumu.

Padėkime mūsų laikui rasti žmogų. 
Radus žmogų, bus rastas ir Dievas. 
Niekas neliudiją giliau Dievo, kaip 
žmogus, sukurtas Jo paties paveikslu. 
Ir niekuo žmogus geriau neliudija Die
vo, kaip meile. (galas) 

vykdydavo mažųjų katechizaciją arba 
dirbdavb kitus tos rūšies darbus, drauge 
neužmiršdama pasiskirti sau tinkamą 
atgailą.

Sulaukusi 30 metų, paprašė savo 
vyskupą, kad jai leistų Codogno vieto
vėje atidaryti pirmuosius religinius na
mus. Su ja drauge vienuolių nuometus 
užsidėjo dar kitos šešios pasiryžėlės, 
aktyviai stojusios į Kristaus vynuogyno 
darbininkų eiles. Svenč. Jėzaus Širdies 
misionorės savo globėju pasirinko šv. 
Pranciškų Ksaverą. Seserų skaičius nuo
latos augo ir maždaug po trisdešimt 
penkerių metų nuo vienuolijos įkūrėjos 
mirties siekė 1500.

Tuo būdu Codogno, kur dabar yra mi
nimųjų seserų vienuolių noviciatas, vir
to didelio visuomeninio sąjūdžio gim
tine. čia pirmosios vienuolės surinko į 
krūvą ir ėmėsi organizuotai globoti li
kusius be tėvų našlaičius, kuriais niekas 
nesirūpino. Čia jos iš visos širdies atsi
dėjo maldai ir kontempliatyviam gyve
nimui, čia buvo surašyta ir galutinai su
formuota kongregacijos regula.

Per dvejus metus Lombardijoje, tame 
šiaurinės Italijos aruode, buvo atidaryti 
dar keturi tos rūšies namai.

Tada Pranciška Ksavera Cabrini nus
prendė kreiptis į Romą, prašydama 
Kristaus vi e tinką žemėje, tuometinį po
piežių Leoną XIII, kad jis leistų sese
rims imtis misijų darbo ir vykti į In
diją, skelbti krikščionybės mokslo lau
kinėms indų tautoms.

— O, visai ne, — a s ak ė joms garsu
sis darbininkų popiežius: — Viešpats 
nori išvysti jūsų darbus ne Rytinėje In
dijoje, bet Vakarinėje. Čia jūs turite at
sidėti kitai misijai, būtent — rūpintis 

atnaujinti dvasia abejose Amerikose 
vargšus italų emigrantus.

Ir po mėnesio, lydima kitų šešių se
serų, Pranciška Ksavera sėdo Havro 
uoste į laivą ir išplaukė į New Yorką.

Vos tik atvykusi, nepaisydama nepar 
lankių sąlygų ir priešingo nusistatymo, 
naujųjų misionorių vadovė tuoj ėmėsi 
darbo. Pradėta steigti mokyklos, sene
liams tr vaikams našlaičiams prieglau
dos, ligoninės. Priešingas nusistatymą? 
pradėjo tirpti, visi pamažu pradeda ste? 
bėtis retais darbo vaisiais. Naujų mo
kyklų ir socialinės globos, organizuoja? 
mos, tiesa, plačiu mastu, bet privačią 
iniciatyva, namų tinklas dygsta Centri? 
nėjo Amerikoje, Argentinoje, Brazilijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje ir net Didžio
joje Britanijoje, žodžiu, ten, kur tik yrą 
globos ir paramos reikalingų italų emi? 
grantų. Pati Pranciška Ksavera, šviesus 
naujųjų laikų misionorės ir emigrantų 
motinos pavyzdys, net 80 kartų perplau
kia Atlantą, visą laiką be poilsio vizituo? 
dama mokyklas ir kongregacijos namus, 
kurių skaičius nuolatos visut didėja.

Kol nuvarginta nežinančio, kas yrą 
poilsis,'darbo, nuolatinių kelionių ir ki? 
tiems skirto gyvenimo, vieno širdies 
priepuolio metu 1917 metų gruodžio mė
nesį tyliai, kaip žvakė, New Yorke už? 
gęsta, palikdama seserų žinioj 77 namus 
su 10.000 auklėtinių. Jos įkurtose ligo
ninėse kasmet rasdavo nuoširdžią glo
bą apie 30.000 ligonių.

Mgr. E. Thomas, kardinolo Richard’o 
generalinis vikaras, praėjus kelioms sa
vaitėms nuo Svenč. Jėzaus Širdies se
serų misionorių kongregacijos įkūrėjos 
mirties, rašė tikintiesiems, kad tiesiog 
negali atsistebėti jos paveikslingu darbš
tumu ir nuveiktaisiais darbius. Motina 
Cabrini tikrai vykdė žemęje Kristaus 
įsakytąją artimo meilę, rodydama tikrąjį 
gailestingumo pavyzdį.

Ir Aukštybių Viešpats laimino tas jos 
pastangas, nes ji, užmiršusi pati save, 
tikrai tesidomėjo tiktai Viešpaties garbe 
ir sielų išganymu.

Dėl savo dorybių jį buvo visų labai 
mėgstama ir mylima. „Aš niekados neu& 
įniršiu, — pastebi minėtasis general
vikaras, — jos šypsenos ir švelnių veido 
bruožų, kuriuose atsispindėjo puiki sie
la, patraukdama prie Dievo visus, sU 
kuriais tik jai tekdavo kalbėtis“.

„Emigrantų Šventoji“, kaip kad ją 
pradėjo žmonės vadinti po jos mirties* 
pati atskleidžia tos savo nuostabios veik
los ir jos pasisekimo paslaptį, drauge 
tardama su Povilu Apaštalu: „Aš galiu 
visa, jei einu drauge su Tuo, kuris mane 
stiprina“. Ir Apvaizdą- tikrai palaimino 
jos darbus. Pranciška Ksavera pasisa
vino ir pavertė realybe garsųjį Karme-‘‘ 
lio kalno reformatorės šūkį: „Teresė ir 
trys dukatai patys savaime dar nieko 
nereiškia, tačiau Teresė su trimis du
katais ir Dievo pagalba gali viską pa
daryti“. Tikrai, ji galėjo su savo am
žininke Lisieux Teresėle tarti: „Iš ge
rojo Dievo galima sulaukti visko, ko tik 
trokštama“.

Kaip šv. Juozapas Cottolengo ir šv. 
Jonas Bosko, ji Dievu pasitikėjo be ga
lo. Ir Viešpats nepaliko neatsakęs į tą 
herojišką jos pasitikėjimą, bet parodė 
stebuklus. Iškėlusi koją be 1 dolerio ki
šenėje Amerikos žemėje, ji steigia pa
čias moderniausias ligonines visose J. A. 
Valstybėse. Apvaizda tiesiog su neįtiki
mu atsidėjimu parūpinto jai ir reikalin
gų lėšų, ir duoda dvasinio ryžto. Mo
tina . Cabrini niekad nenusimena, niekad 
nesiskundžia, nežino, kas yra nepasi
sekimas ir nepasitikėjimas. Jos akys ta
rytum žvelgia pro laiko įvykius ir dul
kes, visur matydamos mylintį Viešpaties 
veidą, visur lygiai be jokių išimčių da
lijantį nuostabiąsias savo didžiosios mei* 
lės dovanas.
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Pasaulinė spauda praneša, kad šią 
▼ašarą iš įvairių Prancūzijos kraštų 
traukė į Vezelay keistos maldininkų 
eisenos. Kiekviena maldininkų grupė 
nešė natūralaus dydžio medinį kryžių. 
Maldininkų grupės traukė ne tik iš 
Prancūzijos, bet ir iš Anglijos, Belgijos, 
Šveicarijos, Luxemburgo ir Austrijos. 
Į šią atgailos kelionę žmones ėjo, no
rėdami išmelsti pasauliui teisingą tai
ką. Didelis šio naujoviško kryžiaus žy
gio pasisekimas liudija, kad atgailos 
dvasia dar tebėra gyva Vakarų Euro
poje. Norėdami supažindinti mūsų skai
tytojus su Vezelay atgailos nuotaiko
mis, duodame ištraukų iš Paryžiaus 
laikraščio „La Croix“ korespondento 
įspūdžių.

Prieš 800 metų galingas šv. Bernar-’ 
do žodis Vezelay apylinkėse antrą kartą 

-ragino krikščionis į kryžiaus karą. Apie 
100.000 maldininkų klausė tada jo 
žodžių, ir apie 60.000 iš jų, prisisegę 
prie krūtinės kryžius, išvyko į Pa
lestiną.

Šiandien Vezelay taip pat yra minios 
Žmonių. Ar norima čia atgaivinti pra
eitį,- kad būtų užmiršai šios dienos rū
pesčiai? Visiškai ne. Vezelay nenori 
atgaivinti praeities: ji nori sudominti 
Žmones dabarties uždaviniais. Mūsų da
bartis yra pilna skaudžių ir skubiai 
spręstinų uždavinių. Vezelay kviečia 
melstis ir aukotis už pasaulio taiką.

Anais laikais šv. Bernardas pasiekė 
to, 'kad žmonės asmeniškai įsipareigojo 
išlaisvinti ‘šventas vietas. Jis paskatino 
krikščioniją padaryti tokių didelių 
bendrų pastangų, kokių niekad vėliau 
nebuvo padaryta. Maldos kryžiaus žy- 
,gio organizatoriai bando šiandien suža
dinti kiekvieno krikščionio asmeninę 
atsakomybę už pasaulio taiką. Dėl to 
jie laikosi tos pačios linijos, kaip ir šv. 
Bernardas; jie kartu atitinka ir šv. Tė
vo Pijaus XII skatinimus. Vienas iš 
Vezelay šventės organizatorių yra mūsų 
skaitytojams jau pažįstamas T. Don- 
coeur, kurio straipsnis Krikšto Sakra
mento administravimas buvo atspaus
dintas 13 „N. 9.“ numeryje.

Šiame maldos Kryžiaus žygyje norėta 
sujungti visas pasaulis. Vezelay maldi
ninkų yra iš visų kraštų. Koresponden
tas rašo, kad jis buvo susitikęs vieną^ 
italę, atvažiavusią į ši maldos žygį at- 
stovanti Italų sąjūdžio „Pro civitato 
ahristiana“. Jis buvo sutikęs ir Vokie
čių karo kapelioną, kuris atstovauja 
savo broliams iŠ belaisvių stovyklų 
maldoje už pasaulio taiką. Naktį prie 
bazilikos jis girdėjo kalbant portugališ
kai. Liepos 18 . visi keturiolika kryžių 
buvo pasiekę Vezelay apylinkes.

Naktį į liepos 18 bazilikos bokšte į 
sižiebė ugnys. Tuojau po to sušvito 
ugnys keturiolikoje vietų, kur buvo 
paskutinės stoties sustoję kryžiai. Ry
tojaus rytą visi kryžiai buvo iškilmin
gai sunešti prie bazilikos. Kryžius ne
šė visi. Vietos vyskupas pirmas paėmė 
ant savo pečių 30 kg sveriantį kryžių. 
Bet kiek herojizmo parodė tie kryžių 
nešėjai, kurie juos atnešė šimtus kilo
metrų, nugalėję nuovargį ir vienumą.

Prieš mane, rašo korespondentas, prie 
savo kryžiaus kojų,.klūpo ftleivis, ku
ris su juo atvyko iš Bresto, padaryda
mas 700 km. Išsyk jis buvo pasižadėjęs 
palydėti kryžių tik 5 km, paskui, pa
matęs, kad nėra kam toliau jį nešti, 
nešė jį vienas. Jis neturėjo nei pini
gų, nei drabužių pamainos. Kartais 
ištisus kilometrus jis jį nešė vienas. 
A-«lų grupė savo kryžių atnešė nuo

Dieppe’o. Tarp jų aš matau du žmones 
žilais plaukais. Vienas iš jų 65 metų 
amžiaus, kitas eina pasiramsčiuodama 
lazda. Belgai atvyko iš Ostendės, jie į 
savo kryžių įsirašę: „Belgų tauta mane 
pasiuntė“. Vieną kryžių laiko jauna 
mergaitė ir vienas seminaristas. Ši jau
na mergaitė su kryžium atėjo nuo 
Poitiers.

Visa nuotaika yra pilna susitelkimo. 
Girdėsi giedant ir meldžiantis: „šv. 
Kryžiau, mes tave garbiname, mes ta
vęs šaukiamės.“ Tas kryžius, pasak

i

I
Be abejo'), Jėzaus klausytojai ne

maža nustebo; kai, Įstatymo žinovui 
teiraujantis: — Kas gi mano artimas? 
(Lk. 10, 29), išgirdo jį pasakojant apie 
gailestingą samaritėną ir klausėją 
nejučiomis priverčiant pripažinti, jog 
samaritėnas taip pat yra artimas. .at, 
tojo meto žydai laikė samaritonus 
menkesniais, žemesniais žmonėmis, 
žiūrėjo į juos su panieka, nekentė 
jų, buvo nuo jų atsitvėrę tam tikra 
tvora. Gi Jėzus dabar tąją tvorą ardė, 
pripažindamas jiems lygias ; rtimo 
teises. Ir tai buvo ne vienintelis at
vejis, kai Išganytojas šitaip elgėsi. 
Apskritai, laikė jis supuvusiomis, 
nesančiomis visas tvoras, kokių tik 
žmonės buvo pastatę vieni tarp kitų, 
ir griovė jas savo mokslu bei darbais.

1. Kaip apreiškimo šaltiniai rodo, 
Dievas sukūrė ' visus žmones esme 
lygius. Visų kilmė, prigimtis, galu
tinis tikslas yra tie patys. Visi savo 
Kūrėjo paveikslas, visi skirti a ižina- 
jai laimei. Tautybės, kalbos, gabumų,

') Mintys I rugsėjo savaitei. 

vyskupo žodžių, kitiems yra papiktini
mas ir kvailystė, mums jis yra jėga ir 
išmintis. Jame yra ir mūsų taikos 
viltis.

Korespondentas bandė pasiklausinėti 
kryžių nešėjų įspūdžii^r-V fenas semina
ristas jam papasakofoT kad po pirmojo 
nepasitenkinimo i\ rezervuotumo, su 
kuriuo kryžius buvo^^hrhktas, daugu
moje vietų jis sukėlė meilės demon
stracijas ir dvasinį polėkį. Kryžius nė
ra praradęs savo atpirkimo jėgos. Dvi 
jo rankos yra visada išsitiesnsios ap

SU PILVU SIIO S TVOIROS
verslo, kūno spalvos nevienodumas, 
sudaro tik tam tikrą įvairumą, bet 
anaiptol ne esminį skirtumą Visi tad 
žmonės tarp savęs broliai. ‘.Te veltui 
S. Testamente ne kartą pažymima, 
kad Dievas visų žmonių Kūrėjas, ir 
kad visi eina iš vienos pirmutinės 
poros. Gi Naujajame Testamente tiek 
Jėzus, tiek apaštalai dažnai minėjo ir 
stipriai pabrėžė, kad visi vienas 
kitam broliai ir artimas. Vadinasi, pa
gal Dievo mintis nėra tarp ŽLionių 
jokių, o jokių tvorų.

Bet, deja, jų prisitvarstė patys 
žmonės. Ir tai tuomet, kai nukrypo, ir 
dėl to, kad nukrypo nuo tikrosios 
religijos. Teisingų santykių su Dievu 
nebuvimas 'savaime ardo ir teisingus 
santykius tarp žmonių. Galingesnieji, 
turtingesnieji ima išdidžiai žiūrėt) į 
silpnesniuosius, mažiau turtinguosius, 
juos išnaudoti, pavergti, įtekinti; 
atsiranda vienas nuo kito griežtai 
atsiribojusiu luomų, kastų. Prie to 
viso prisideda kivirčai, neapykantos, 
niautynės, kovos tarp tautų, ir ilgai

glėbti rytų ir vakarų ir visos žmonijos 
Ypatingą meilę kryžiui yra įgiję ir jo 
nuostabią jėgą pajutę tie, kurie jį nešė. 
Atrodo, kad tuo momentu, kai kryžius 
rėžė jų pečius, iš jo į žmogų įėjo jėga, 
kuri giliai įsišaknija jų širdyse.

Didelių minių maitinimas Vezelay kė
lė nemažų sunkumų, bet jis buvo gerai 
išspręstas. Buvo pastatytos penkiolika 
karo virtuvių, aptarnaujamų vokiečių 
karo belaisvių. Maldininkai, aprūpinti 
kortelėmis, gaudavo patenkinamus pie
tus. Keletą dienų užtrukusios Vezelay 
iškilmės buvo baigtos iškilmingu kate- 
chumenų priėmimu į Bažnyčią, t. y. bu
vo pakrikštyta pora suaugusių žmonių. 

.Tėvas Doncoeur, vienas iš šių iškilmių 
organizatorių, kaip žinome, dabar dirba 
norėdamas atnaujinti krikščionių są
monėje krikšto liturgiją. Šias kryžiaus 
iškilmes jis panaudojo priimti vienai 
jaufiai žydei ir vienam žydui, buvusiam 
Auschwitso kaliniui, į Bažnyčią. Iškil
mės prasidėjo iš vakaro. Niekas negalė
jo geriau priminti pirmųjų krikščio
nių naktinio budėjimo prieš priimant 
naują narį, kaip kryžiaus persunkta 
Vezelay atmosfera. Krikšto iškilmės, 
vadovaujamos vyskupo, buvo atliktos 
su visu senovišku iškilmingumu ir pras
mingumo išgyvenimu.

Po įvairių pamaldų iškilmių ir susi
rinkimų šventė buvo baigta misterija: 
„Šv. Bernardas-kryžiaus nešėjas.“

Vokiečių laikraščiai praneša, kad ir 
jie į šią kryžiaus išaukštinimo šventę 
yra įsijungę. Šeštadienio vakarą didžioje 
bazilikos aikštėje, apsuptoje stovyklų 
ugnių, vienas po kito išsirikiavo 14 
liepsnų nušviestų kryžių. Ir kai kry
žiaus nešėjai, vienas po kito paskelbė 
vardus tų šalių ir miestų, kuriems jie 
atstovauja, tada šalia jų pakilo ir pen
kioliktas kryžius. Jis tylėjo. Niekas jo 
vardo nepaskelbė. Jį atnėšė keturi vo
kiečių karo belaisviai, su visu nusiže
minimu įsijungę į šventės vyksmą. Tik 
ant jų sunkaus kryžiaus buvo užrašas: 
Vokietija — 1946 — Vezelay — taikos 
kryžiaus žygis. z

Iškilmėse, kaip šv. Tėvo atstovas, 
dalyvavo Paryžiaus nuncijus. Šeštadie
nio pamaldos buvo atlaikytos Vyskupo 
Maroun maronitišku ritu už Bažnyčios 
susivienijimą.

F. B-US.

niui susidaro tarp žmonių tikros 
tvoros. Žinoma,, nėra įmanoma dviem 
trimis žodžiais nupasakoti visos tųjų 
tvorų istorijos. Bet tai ne taip jau 
nė svarbu. Svarbu tik pažymėti ir 
pabrėžti, kad visų jų priežastis yra 
nuo teisingosios religijos nutolimas 
ar jos paneigimas. Tai akyvaizdžiai 
patvirtina du mūsų laikų įvykiai — 
faktai. Praėjusiame šimtmetyje viso
kio plauko socialistų tėvas Marksas 
atmetė religiją ir pastatė tarp žmonių 
klasių tvorą, kurios itin atkakliai lai
kosi tieji, kurie turi dabar užgrobę 
vargšę mūsų tėvynę. Mūsų akyse 
nacįonalsocializmas padarė tą pat su 
religija ir ėmė tverti tarp žmonių 
rasių tvorą.

Žinoma, visos tos tvoros savaime 
yra be mažiausios vertės, visiškai su
puvusios, bet kiek dėl jų pikto įvyko 
ir tebevyksta pasaulyje! Kiek ašarų 
išspausta ir tebespaudžiama, klek 
kraujo išlieta ir tebeliejama, kiek 
gyvybių nužudyta ir tebežudom-l Jei 
ne jos, nereiktų dešimtims tūkstančiu
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Juozas Tininls

Paskutiniuju laiku Amerikos 
rašytojai katalikai

Peržvelgę pastarųjų- JAV litera
tūros istoriją, rasime visą eilę rašy
tojų katalikų, kurių veikalai -usilau- 
kia vis didesnio ir didesnio susidomė
jimo, nes juose skelbiamas idealizmas 
ir dažnai net kova su nepaprastai šių 
dienų gyvenime įsigalėjusiu mašiniz- 
mu, kuris pavergia žmogų ir -uardo 
jo sielos pusiausvyrą. Užtiksime ir to
kių rašytojų, kurie, nors ir nebūdami 
katalikai, savo knygas rašo kata
likiška dvasia ir tuo būdu prisideda 
prie katalikiškos minties platinimo 
Amerikos visuomenėje.

Iš- tokių katalikiška pasaulėžiūra 
kuriančių rašytojų pirmoje rietoje 
minėtinas Henry Adams. Savo auto
biografiniame veikale „Henriko Adam- 
so auklėjimas" šis garsusis amerikietis 

mūsų brolių ir seserų iš nuovargio ir 
bado mirti Altajaus kasyklose ar Ka- 
zadstano tyruose nei minus' patiems 
šičia atsidurti. Iš tikro, kaip žmonių 
lygybė iš Dievo, taip tvoros tarp jų
jų iš nelabojo.

2. Jėzus, atėjęs žmones grąžinti Į 
teisinguosius santykius sū Dievu, tiek 
savo mokslu, tiek darbais griovė 
tarp jųjų esančias tvoras. To pa-

- vyzdžių randame ne tik šio sekma
dienio evangelijos ištraukoje, bet ir 
kone kiekvienam^ tųjų knygų pus
lapyje. Tiesa, Jėzus nebuvo kokis 
revoliucionierius, kuris kitaip manan
tiesiems ar darantiesiems būtų kapo
jęs galvas. Jis atėjo ne žmonių žu
dyti, bet pataisyti. Todėl, ir ardy
damas tvoras, jis švelniai nurodinėjo 
bei įtikinėjo, kad jos suvis nepro
tingos, beprasmės, priešingos Kūrėjo 
valiai. Seniai žmonių pamirštus ir 
pamintus lygybės, brolybės, laisvės 
dėsnius jis iškėlė aikštėn ir paskelbė, 
o anaiptol ne juos išrado prancūzų 
Revoliucija, kurią yra pratę už tai 
išsijuosę girti ir garbinti kikščiony- 
bės nemėgstantieji asmens. Be reikalo 
jie nenori prisiminti, kaip toji revo
liucija vykdė laisvę, ^lygybę ir bro
lybę. Kalėjimai, giljotina begales 
žmonių -išlaisvino, sulygino, sųbro- 
liavol Apskritai, reikia pažymėti, jog 
šiuo atveju, kaip ir daugeliu kitų, 
Žmonės nenori žvelgti į Jėzaus mok
slą, bet patys vargais negalais ieško, 
grabinėja ir džiaugiasi, giriasi bent 
trupinėlį suradę to, kas šv. knygose 
jau seniai užrašyta. Ju elgesys tad 
panašus į gūželiautojų, kurie tyčiomis 
Užsiriša akis, ir paskui, grabaliodami 
aplinkui, stengiasi ką iš žaidžiančiųjų 
Sugauti bei būva labai patenkinti, jei’ 
pasiseka. Neabejotinai visai kitais 
keliais būtų nuėjęs žmonijos gyveni
mas, jei ne tasai raištis. Ko, ko, bet 
jau tvorų tai tikriausiai nebūtų.

Mes, lietuviai, esame tuo laimingi, 
kad neturime savo tarpe nuo seniau 
atsiradusiųjų tvorų. Kas praeityje 
buvo, išnyko, o mes visi esame tos 
pačios liaudies vaikai. Tik reikia 
žiūrėti, kad neimtume patys savo 
tarpe ir nuo kitų atsitverdinėti. Išgel
bės mus nuo to tik Jėzaus mokslas. 
— Eik ir tu daryk panašiai! — (Lk. 
tO, 37), vadinasi, kiekviename žmo
guje matyk savo artimą, sako Išgany-^ 
Jojas kiekvienam iš mūsų, kaip tajam 
įstatymo žinovui.

Autorius čia puikiais, romantiškais 
vaizdais piešia senųjų laikų Ispaniją.

Amerikos 
gyvenimo vaizduotojas yra poetas 
G. Daily. Jo apdainuojami žmonės — 
daugiausia airiai ir italai, atvykę į 
Ameriką ieškoti laimės. Pažymėtini jo 
poezijos rinkiniai: „Kanconos*, „Ma
drigalai”, „šnabždėtojai” ir „Žieduo
ta kalva*, i

Jėzuitas P. Gareschė savo skambio
se odėse apoteozuoja Dievo visaga
lybę, pasireiškiančią dideliais ir ma
žais dalykais. Antras jėzuitas, P. M. 
Earls, apdainuoja sielą, kuri stengia
si iškilti viršum šio gyvenimo men
kystės'. Taip pat verti dėmesio ir vie
nuolio P. OTJonnellio poezijos rinki
niai: „Miręs muzikas*, „Vienuolynas 
ir „Kelio speigas*.

Žymi lyrikė yra Madeleva. Jos ti
kroji pavardė — Mary Evalene Wolff. 
Atsivertusi į katalikybę, ji įstojo į 
vienuolyną.

K. Norris, pagarsėjo -kaip prozaikė. 
Ji didelė kovotoja už /šeimos šventu
mą. Geriausias jos kūrinys, iš dalies 

' autobiografinis, yra „Motina*.
Talentingumu pasižymi poetas R. 

Larson. Jo rinkinys „O miestai, 
miestai!* susilaukė nepaprasto pasi
sekimo.

Elisabeth Jordon žinoma savo ro
manais „Pentlando ponia* ir „Velnias 
ir gili jūra*.

Edith O’Shaughnessy susidarė var
dą ypač „Vedusiųjų gyvenimo* ro
manu.

Didžiausia šių dienų katalikų ra
šytoja Amerikoje yra Willa Cather. 
Pirmieji jos romanai dar nerodo nei 
didelio subrendimo, nei didelio kata
likiškumo („Aleksandro tiltas“, „Vy
turio giesmė"), tačiau vėlesnieji jos 
romanai jau

lentą ir katalikybės apoteozavimą. 
Romanas „Profesoriaus namai* yra 

naujakurių (pionierių) tarsi himnas katalikybei. Jame be ga
lo psichologiškai atvaizduotas vieno' 
mokslininko gyvenimas. Gražiausias 
romano epizodas — mylimiausio pro
fesoriaus mokinio likimo atvaizdavi
mas.

Romanas „Mano mirtinis priešas’ 
yra autobiografinis ir vaizduoja pa- . 
čios autorės vyrą protestantą

Rašytoja nepaprastai išgarsėjo 
„Mirtis ateina arkivyskupo* veika
lu, kuris, kaip ir kai kurie kiti auto
rės veikalai, negalima pavadinti tikru 
romanu, bet gilia charakterių studi
ja. Veikale vaizduojamas epizodas 
iš Bažnyčios istorijos N. Meksikoje 
(JAV) Jo vertimą turėjome Lietuvoje,

Romanas „Šešėliai ant uolos* vaiz
duoja nukankintus vienuolius Kven 
beke.

Tikri romanai yra~„O pionieriai!*
■ ir „Mano Antonija*. Pirmojo veikalo 

didvyrė — jauna, atkakli švedė, su 
didžiausiu uolumu besistengianti įsi
kurti neapdirbtos, bet derlingos že
mės sklype. „Mano Antonija* — tai 
pasiaukojusios moters gyvenimo epo
pėja.

Romanas „Vienas iš musų* vaiz
duoja kare žuvusį farmerio sūnų.

Ne per seniausiai išgarsėjo rašy
tojas T. Wilder savo romanu „San 
Luis Rey tiltas*, kuriame pavaizduo
ta, kaip vienuolyno viršininkė tiria 
per tilto katastrofą žuvusių žmonių 
sielų likimą.

Čia mano suminėti rašytojai, iš
skyrus Henrį Adams ir Willą Cather, 
už Amerikos ribų beveik nežinomi, 
tačiau tai nereiškia, kad' kai kurie 
iš jų nebūtų verti parodyti platesniam 
pasauliui. < . z

išpažįsta savo dvasios silpnybes bei 
nerimą ir skaudžiai pašiepia mašinų 
kultą, kuris žudo sielą ir patį žmogų 
paverčia automatu, mašinos lateliu. 
Todėl, piligrimu nuvykęs Į garsiąją 
prancūzų Chartres- katedrą, rašytojas 
maldavo Mariją, kad ji išvaduotų pa
saulį iš mašinų vergijos. Ši garsi kny
ga, kurioje autorius rodo didelę pa
garbą viduriniųjų amžių pasaulė
žiūrai, vykusiai vaizduoja grįžimo 
prie Dievo vyksmą meno ir istorijos 
srityje. Žymus poetas M. F. Egan 
prisipažįsta, kad savo bibliotekoje ša
lia kard. Newmano „Apologijos" lai
kąs ir minėta H. Adamso veikalą.

Antroji H. Adamso pagarsėjusi 
knyga „Mont Saint Michael ir Char
tres". Ją galima laikyti papildymu 
pirmosios, nes ir čia vaizduojama vi
durinių amžių sužavėta bei sujau
dinta amerikiečio siela. Tai tarsi 
teocentrinės ir darnios vidurinių am
žių pasaulėžiūros apologija.

Uoliausias H. Adamso idėjų sekė
jas yra garsus architektas Ralph 
Adams Cram. Savo kelių tomų iš 
architektūros srities veikale, be kitko, 
jis nusako tikėjimo ir meno santykį. 
„Menininkas turL,būti ir nuolankus, 
ir drauge besididžiuojąs tvirtų pa
grindų tikėjimo sąjungininkas".

Katalikiška dvasia rašo ir vidurinių 
amžių gyvenimą idealizuoja Jamesl 
Walsh. Mokyklose ir universitetuose 

'plačiai vartojamas išgarsėjęs Jo vei
kalas „Tryliktasis šimtmetis, didžiau
sias iš šimtmečių".

Prie katalikiška dvasia kuriančių 
rašytojų priskirtina ir Mary Austin. 
Katalikų visuomenėje nepaprastai ji 
išgarsėjo savo veikalu „Mažo miesto 
vyras", kuriame labai meniškai at
vaizduotas Kristaus gyvenimas.

Iš esejistų dideliais gabumais pa
sižymi Agnes Replier. Nepaprastai 
gražūs yra jos atsiminimai iš jos 
pačios, mokyklinių laikų Šv. Širdies 
vienuolyne, pavadinti „Mūsų vienuo
lyno dienomis*. Veikalas kupinas 
jaunystės dvasios. Autorė čia parodo 
visą savo talento didumą. Tačiau 
skaitytojų labiausiai mėgstamas ese- 
jistinis jos veikalas „Židinio sfink
sas“. Su~ dideliu įkvėpimu Replier 
yra parašiusi ir porą biografijų.

Jei A. Replier savo veikalams 
medžiagą ima iš savo krašto gyve
nimo, tai poetė L. I. Guiney „savo 
sielai daugiau ramybės randa už jū- 

. ros, o ne savo tėvynėje*. Ji apdai
nuoja Didž. Britanijos vienuolynų 
griuvėsius, senas kapines, senus kai
mus . . . Pažymėtini jos eilių rinki
niai — „Starto dainos“ ir „Laiminga 
pabaiga*.

' Jau anksčiau minėtas poetas M. F. 
Egan, Dievo Motinos Universiteto 
profesorius, nors ir nebūdamas kata
likas, yra parašęs garsią šv. Prano 
Asyžiečio biografiją. Per šį veikalą 
mažojo Asyžiaus neturtėlio asmuo 
Amerikoje virto tautiniu.

Nepaprastai gražia forma yra pa
rašyti jo sonetai, kuriuose vaizduoja
mi subtiliausi sielos išgyvenimai. Sa
vo paties gyvenimą autorius aprašo 
„Laimingo gyvenimo atsiminimų* 
veikale, kuriame randame šaunaus 
Jumoro. Pažymėtinas dar jo veikalas 
„Knygos mylėtojo išpažinimai*.

' Ispanų kilimo T. Walsh pagarsėjo 
savo veikalu- „Karaliai, piligrimai',

rodo dideli autorės ta-

„Juk as niekur neinu“
daugumas dažnai girdime, 
mano, kad tai yra „gerai

Šitą frazę 
Ir daug kas 
galvojantiems“ žmonėms būdas pasižy
mėti, lyg koks sugebėjimo gerai savo 
gyvenimą tvarkyti diplomas, stačiai do
rybių idealas, ųgalinąs juos tinkamiausiai 
apsiginti nuo-visų tos rūšies priekaištų: 
„Juk aš visuomet būnu namie, niekur - 
neinu, nieko nematau ir nieko nenoriu 
žinoti“.

Nėra tokios blogybės, kuri nebūtų pa
sisavinta krikščionių.
z „Jūs niekur neinate?“ — na, bet tik 

atsiverskite Evangeliją — ir pamatysi
te, ką ten Viešpats apie tokius, kurie 
niekur neina, byloja.

Kaip tada jūs galite būti žemės drus- 
ri duoda visiems daiktams skonį?
' Kaip jūs galite būti mielėmis, kelian
čiomis aukštyn visokią minklę?

Užverdami savo namo duris, o drauge 
su jomis ir savo širdies duris artimui, 
jūs, be abejo, negalvojate, kad darote 
tai, ką Viešpats kaip tik buvo įsakmiai 
uždraudęs: „Jūs turite būti šviesa.“ Jū
sų šviesa nėra; sakysite, šviesi, kuri ga
lėtų šviesti kitiems? Kad ir kokia ji 
būtų maža, jūs neturite teisės ją pa
silikti tiktai patys sau šviesti. Čia ne
kalbama apie Kristaus palyginimą, tin
kantį 2.000 lempų stiprumo prožekto- 
riui, bet apie paprasčiausią šios dienos 
alyvinę lemputę. >

Pagaliau kurių galų jums amžinai 
stirksoti namie, niekur nerodant akių? 
Gal bijote, kad išėjimas į žmones jūsų 
morališkai nesusmukdytų arba kad žmo
nių. bendrija, neaptemdytų, jūsų, garbės?

Ir kodėl jūs nenorite niekur nerodyti 
nė akių?

Dėl to, jog galvojate, kad išėjimas į 
žmones sumažina jūsų vertingumą. Ir 
jūs jau savo širdies gilumoje teisiate, įsi
tikinę, kad jūsų bendrininkai pažemins 
jūsų moralinį ar dvasinį niveau?

Ar jums nėra aišku, kad šitoji kon
cepcija yra savy farizlejiška?

O kur kiti žmonės, kas eis gelbėti jū
sų brolių, kas platins žemėje Kristaus 
karalystę, kas neš Evangelijos žodį net 
į pasaulio pakraštį? O ką jūs veikiate?

Meldžiatės? Galimas dalykas. Tačiau 
kaip jūs galite kalbėti „Tėve mūsų“, 
tardami kiekvieną dieną „teesie šventas 
Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė“, 
patys nepajudindami nė piršto, kad toji 
karalystė tikrai ateitų? .

Ir tai ne paskutinis kartas, kad jūs. 
uždarote net ir mažiausias savo širdies 
dureles ir paliekate rūdyti savo vidaus 
sodą, užvertą dvigubam ėjimui, kuriuo 
turėtumėte prisidėti prie Dievo kara
lystės žemėje priartinimo.

Kadangi jūs esate krikščionis, tai jū
sų broliu sielas spaudžią rūpesčiai turi 
jums dagiau rūpėti už visa kita.

Priešingu atveju jūs nesate Kristaus 
brolis, nesate sukurtas pagal jo pa
veikslą.

Kad būtų galimas misijų darbas, iš 
tų, kuriems daugiau^ duota, daugiau ir 
reikalaujama. *

Taigi, jūs sakotės esą krikščionys, Bet 
nenorite net to vardo nusipelnyti . 1.
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SKRAJOJANTI SMUKLE*)
1. Kalbėtojas

racenų-po jų pergalės kryžiaus ka
ruose. Jis atrodė tvirtai įsitikinęs, kad 
Anglai greit atsivers į io mokslą, ir 
antialkoholiniame sąjūdyje jis jau ma
tė pirmąjį to atsiveriimo reiškinį. Vien
intelis žmogus, kuris jo klausė, buvo 
jauna ponia.

— Žiūrėkite tik, — kalbėjo jis ir 
grūmojo su savo kreivu pilku-pirštu
— žiūrėkite jūs tik į savo smukles, 
.apie kurias tiek daug rašote savo 
knygose. Tos smuklės yra (steigtos ne 
tam, kad jose būtų geriamas krikščio
niškas alkoholis, bet bealkoholinis is
lamiškas gėrimas. Tai jums gali (ro
dyti ir jūs smuklių vardai — tai tik 
vieni islamiški ir azijatiški vardai. 
Čia yra viena, smuklė, į kurią užsuka 
jūsų pašto vežimai per jūsų maldi- - 
ninku keliones. Ji vadinasi: „Dram
blys ir pilis“. Tai yra ne angliška, tai 
yra azijatiška. Jūs sakysite, kad yra 
piliį Anglijoje, tai tiesa. Yra Wind- 
soro pilis, bet kur — sušuko jis pik
tai ir kalbėtojo žestu mostelėjo skė
čiu prieš jauną ponią, — kur Wind- 
soro pilyje matėte dramblį? Aš esu 
išieškojęs visą Windsoro parką' — ir 
jokio dramblio neradau.

Jaunoji ponia su tamsiais plaukais 
nusijuokė ir pradėjo manyti, kad šis 
vyra\vertesnis už kitus. Keista mo
kesčių naštos sistema už religinių 
•reikalų patenkinimą kurortuose rei
kalavo, kad ir ji savo pareigą atliktų, 
ir ji dviejų šilingių monetą įmetė į au
kos indą, kuris šalia jo stovėjo. Auka 
kalbėtojui nepadarė įspūdžio; su tuo 
pačiu uolumu jis kalbėjo toliau, ne
kreipdamas J tai jokio dėmesio, tik 
tolimesni jo temos išvedžiojimai bu
vo šiltesni, nors jie vis tiek pasiliko 
ne mažiau tamsūs.

— Jūs šiame mieste 'dar turite 
smuklę, kuri vadinasi „Pas jautį“ — 
kalbėjo jis mokslinio užsidegimo pa
gautas — ir jūs sakote, kad tai yra 
labai juokingas vardas.

______ ________ _ Ne, ne, — sakė tyliai jauna po
lis — o įie dėjo prieš jį pinigus, — nia, lyg prašydama.

..... ----- .. .. .. . _ j<o(jėĮ jautis? — Saukė jis. — Ko
dėl jūs randate sąryšio tarp jaučio ir 
šventiškos progos? Kas galvoja apie, 
jautį džiaugsmo soduose? Kam jums 
jaučio reikia ten, kur šoka mergaitės, 
kaip tulpės, irteka putojantys gėrimai? 
Jūs patys mano draugai, — ir spin
duliuodamas žvelgė aplinkui, lyg bū
tų kalbėjęs tūstantinei miniai, — jūs 
patys turite priežodį: negera jautį 
įvyti į porceleno parduotuvę. Visqi 
teisinga, tačiau ne mažiau bloga yra 
jautį smuklėje girdyti, — aš nežinau, 
kas yra didesnė nesąmonė. —

Jis įsmeigė savo skėtį stačiai į 
smėlį, subloškė abi rankas, kaip 
žmogus, pagaliau savo darbą baigęs.

_  Tai yra taip aišku, kaip saulė 
vidudienį, — pareiškė jis iškilmingai,
— kad šis žodis jautis, kuris savaime 
nevaizduoja jokios ramybės ir jokio 
džiaugsmo, yra ne kas kita, kaip su
gadinimas kito rytietiško žodžio, ku
ris savyje apima ramybę ir džiaugs
mą (čia iis įsileidžia į anglų ir arabų 
kalbų filologiją). — Jo balsas staiga 
pakilo kaip trimitas, ir jis iškėlė ran
kas, tarytum Afrikos palmės šakas.

Po šito veiklaus jėgų įtempimo jis 
pasidarė truputi ramesnis ir pasi-

- rėmė savo skėčiu. — Jūs galite šitaip 
išvesti kilmę visų Anglijos smuklių 
pavadinimų, — kalbėjo jis toliau. — 
Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jūs ra
site tai visuose žodžiuose, kurie tik 
turi sąryšio su džiaugsmu ir poilsiu.

Jūra atsispindėjo silpnu žalumu, ir 
popietė jau iš lengvo dvelkė pavaka
re. Viena jauna ponia, apsirengusi va
rio spalvos drabužiais, žengė visiškai 
abejinga Pebbehvicko pajūriu. Jos 
vasarinis skėtis vilkosi paskui ją, o ji 
žiūrėjo į jūrą. Turėjo pagrindo dauge
lis jaunų moterų, kurios į jūrą žiūrėjo. 
Tačiau jokios burės nebuvo matyti.

•Ant kranto viena žmonių grupė sto
vėjo prie kitos. Paprastai kuris vie
nas buvo viduryje kitų ir kalbėjo: ar 
tai buvo negras, ar socialistas, ar iš 
daigininkas, arba pamokslininkas. Pa
čiame priešakyje vienas stengėsi pa
daryti kažin ką iš popierinių dėželių, 
ir dyki vaikščiotojai ištisas valandas 
stovėjo prie jo ir laukė, kas iš tų dė
želių išeis. Saliai jo krūva žmonių sto
vėjo apie vieną vyrą su cilinderiu, su 
labai didele biblija ir Su labai maža 
žmona. Sugniaužęs kumštį jis kovojo 
prieš millenaristinių sublapsianų sek
tą, kuri moderniškuose kurortuose tu
rėjo tiek daug sekėjų. Nelengva buvo, 
jo kalbą sekti, nes jis buvo labai su
sijaudinęs, bet jo žodžiai: „Mūsų sub- 
lapsijaniškieji broliai” vis kartojosi su 
verksminga pajuoka. Salia jo buvo 
vienas jaunas vyras; ir niekas nebūtų 
galėjęs pasakyti, apie ką jis kalba, ko 
mažiausia jis pats, bet morkų vainikas 
ant jo skrybėlės, atrodo, buvo jam su
žadinęs tokį didelį, jo klausytojų pa
lankumą, kad jis prieš save turėjo su
rinkęs daugiau pinigų negu kiti. Pas
kui dar ten buvo vienas negras, toliau 
vaikų pamaldos, kuriąs laikė vyras su 
labai ilgu kaklu. Jis taktą rodė su 
mažu mediniu smėlio kastuvėliu. Kiek 
toliau nuo jo stovėjo ateistas su visu 
įtūžimo viesulu. Jis rodė ir rodė vaikų 
pamaldas, o kalbėjo apie gražią Die
vo prigimtį, kuri buvo sužalota ispanų 
inkvizicijos iškreiptų šunkelių, būtent: 
šito vyro su vaikišku kastuvėliu. Ateis
tas savo sagos kilpoje turėjo raudoną 
ženklelį ir klausytojus laimino savo 
akių žaibais: — Veidmainiai — šaukė 
j:_ : =- J;:- į ?s
neišmanėliai! ištižėliai! — o jie mete 
jam dar daugiau pinigų. Bet tarp vai
kų pamaldų ir ateisto stovėjo mažas 
senas žmogus su pelėdos galva ir 
raudona arabiška kepure, siūbuoda
mas žalią skėtį. Jo veidas buvo pil
kas, kaip riešutas, o nosis artima Ju
dėjos sąvokai, juodos jo barzdos ky
lio vaizdas buvo artimas Persijai. 
Jauna ponia jo dar nebuvo mačiusi, 
jis buvo nauja apraiška toje jau pa
žįstamoje keistuolių ir aikštės šauklių 
parodoje. Ji priklausė tiems žmonėms, 
kuriuose sveikas žmogiškas suprati
mas nuolat kovoja su palinkimu į 
nuobodulį ir į melancholiją. Ji valan
dėlę sustojo ir atsirėmė į tvorą, no
rėdama pasiklausyti.

Praėjo ištisos keturios minutės, kol 
ji "bent vieną žodį suprato iš jo kalbos. 
Jis kalbėjo tokiu nuostabiu akcentu, 
kad išsyk jai rodės; jog jis kalba savo 
tautine orientališka kalba. Jo iškalbos 
savitumai buvo gana atstumiantys. 
Keisčiausia jame buvo tai, kad lis 
trumpąjį „i” pakeisdavo ilguoju, ir dėl 
to visa jo kalba išrodė kaip viena „i" 
krūva. Palengva jai pavyko įsibrauti į 
jo kalbos sąrangą, ir ji pradėjo sup
rasti žodžius, nors dar ilgokai truko, 
kol ii suprato ir jos prasmę. Pagaliau 
pradėjo jai ryškėti, kad pagrindinė io 
kalbos tema buvo tezė, jog- anglų 
kultūra yra kilusi iš turkų arba iš sa-

♦J Ištrauka iš to paties vardo romano

G. K. Chestertonas

mano mieli draugai,, net vardas tos 
paslaptingos dvasios, kuri jūsų gėri
mus padaro tokius stiprius, būtent 
Alkoholis, yra arabiškas žodis. Argi 
Al čia yra ne ta pati arabiška šak
nis, kaip žodyje Alhabra arba Alge
bra. Mums visai nėra reikalo toliau 
ieškoti kitų taip pat prasidedančių 
žodžių, kurie sužadina šventiškus 
vaizdus, aš paimu tik porą: Alsofo 
alus, Alberto halė. —

— Ar didžiosiose jūsų šventėse Ka
lėdose, kurią jūs klaidingai laikote 
religine švente, jūs gerbiate kokios 
krikščioniškos tautos vardą? Ar sa
kote jūs: mes turėjome puikų škotą, 
švelnų prancūzą, prašmatnų ispaną? 
Ne, ir dar kartą ne-s- Neigiantis to
nas, kaip veršiuko bliovimas, pasi
liovė. — Bet jūs sakote: mes turėjome 
puikų turką (kalakutą). Tai yra var
das didžiausiai šventybei jūsų krašte.

Ir vėl jis skėstelėjo rankomis į ry
tus ir vakarus, šaukdamas dangų ir že
mę liudininkais. Jauna ponia besišyp
sodama žiūrėjo į žalią švininę jūrą ir 
susiėmė savo pilkomis pirštinėmis ap
mautas rankas, kaip maldai. Bet 
nasis mažas žmogus su. raudona 
pure buvo dar nepavargęs.

— Jūs man darote priekaištą, 
pradėjo jis.

— Ne, — pratarė ponia lyg 
sapną, — aš nedarau priekaišto,

— Jūs man darote priekaištą, 
kalbėjo toliau šis dvasinis mokytojas. 

se-
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G. K. CHESTERTONAS
G. K. Chestertonas, prieš pat šį 

karą miręs anglų romanistas katali
kas — konvertitas, yra išgarsėjęs 
savo nuotykių ir kriminaliniais roma
nais. Jo nuotykiai pasižymi tuo, kad 
už kiekvieno nuotykingo atsitikimo 
slypi didysis Dievo ir žmogaus san
tykių nuotykis. Žemiškąją tikrovę jis 
mato ne tokią plokščią, kaip kad ją 
mato daugelis žmonių. Medžiaginiai 
dalykai jam yra labai prasmingi ir 
turtingi. Mažne kiekviename jo sa
kinyje ar vaizde slypi perkelta pras- 

' mė. Net tokiuose dalykuose, kuriuose 
kiti mato tik nuodėmių progas, jis 
sugeba įžvelgti teigiamos prasmės. 
Bet, iš kitos pusės, žmonių idėjų pa- 
saulinui jis yra labai negailestingas. 
Savo aštria satyra jis išplaka be pa
sigailėjimo kai kurias labai madingas .linksmais pasakojimais džiugina žmo- 
ir giliai įsišaknijusias pažiūras, prieš 
kurias niekas nedrįsta pakelt balso.

Viena iš jo pagrindinių, temų yra 
ta, kad tik krikščionis gali gyvenimo 
turtais ir pasaulio grožiu pilnai ir su 
nuoširdžiu linksmumu naudotis. Kai 
žmogus yra užsikrėtęs racionalizmu 
ir realizmu, tai ir jo džiaugsmas 
dingsta. Nykstant iš mūsų gyvenimo 
viduramžio papročiams, kartu su jais 
išnyko ir juokas. Dėl to Chesterto
nas nori ir šiandieninį romaną vėl *___ _
nuracionalinti ir jį pakeisti pasaka, rų, būdingų Rytams, po kuriomis 
legenda, fantazija, nes iš simbolio, 
palyginimo, pasakos bei parodokso 
daiktų esmė geriau pasirodanti.

Romanas „Skrajojanti smuklė" 
(1914), kurios pradžią dedame šiame 
„Naujojo Gyvenimo" numeryje, yra 
ateities fantazija, vaizduojanti Angli
jos pažangą ir jos susiorientalinimą.

kad kai kurios smuklės iš tikrųjų turį 
vardus, paimtus iš jūsų tautinių prie
tarų. Jūs man suminėsite smuklę 
„Prie auksinio kryžiaus", kuri yra 
prieš Chariag Cross, jūs sakysite, kad x 
dar yra „Karaliaus kryžius" ir dar ki
tokių kryžių Londone ir apie jį. Bef 
jūs neturite užmiršti — ir čia jis sų 
tokiu įtūžiu pamojo prieš jauną po- 
nią su savo žaliu skėčiu, lyg kad jis 
būtų norėjęs ją nudurti, — niekas iš 
jūsų, mano mieli draugai, neprivalo 
užmiršti, kiek pusmėnulių yra Lon
done: Danų pusmėnulis, Monington 
Crescent, šv. Jurgio pusmėnulis, Ka
raliaus pusmėnulis. Ir ką tai reiškia? 
Ugi tai, kad čia visur yra gerbiamas 
šventas Pranašo ženklas. Žiūrėkite, 
kaip'miestas yra nusėtas pusmėnu
liais: jis susideda beveik iš vienų 
pusmėnulių, o tarp jų“ tik keletas kry
žių, kurie yra išsilikę, kaip liekanos * 
prietarų, kuriuos jūs trumpą laiką bu
vote išpažinę. —

Artėjo arbatos laikas, ir žmonių 
grupės ant kranto skystėjo. Besiarti
nant vakarui ir dangus į vakarus tapo 
giedresnis, įki saulė pasislėpė po iš- • 
blyškusja jūra ir švietė dar tik per- 
vandenį, kaip per ploną žalią stiklą. 
Ir šitas susiliejimas dangaus ir jūros - 
atrodė jaunai poniai, kuriai jūra buvo 
visa jos laimė ir visa nelaimė, kaip 
jos beviltybės ženklas. Bangos atro
dė, kaip iš milijonų smaragdų, ir jos 
tilo su besiartinančiu vakaru, bet žmo
giškų nesąmonių banga kilo vis to
liau be perstojimo.

— Aš nenoriu nė vieną akimirksni 
tvirtinti, — kalbėjo senas žmogus, —• 
kad mano hipotezėje nėra sunkeny
bių ir kad visi pavyzdžiai yra tokie 
stiprūs, kaip tie, kuriuos aš čia ką tik

Anglijos valdovas, pasidavęs rytų 
įtakai, įveda, krašte prohibiciją. įta
kos karalius, gimimo airis, Anglų 
apleistas kovoje su turkais, ir vienas 
smuklininkas, pasiėmę smuklės iška
bą, boselį romo ir ritinį sūrio, 
slapstosi nuo policijos dainuodami ir 
juokus krėsdami. Jų juokai skamba, 
visame krašte, o prievarta nublaivin- 
ta Anglija nesugeba taip juoktis. Net 
senasis Anglijos globėjas, šv. Jurgis, 
prie šitokio gyvenimo būdo nebūtų 
sugebėjęs savo žygdarbių atlikti. 
Ne prohibiciją, bet santūrumas yra 
Chestertonui kriščioniška dorybė . 
„Mes norime, — kalbėjo „skrajojan
čios smuklės" didvyriai, — vėl iš nau
jo pagrįsti pražuvusią linksmo melo 
karalystę, kuri nuo Herodoto laikų 

gau širdį". —
— „Aš nežinau, ar Dievas žmogaus 

laime supranta visotinę ir didžiąją 
laimę. Tačiau Dievas nori, kad žmo
gus turėtų sau juoko; aš ir noriu 
tą juoką ir toliau palaikyti", sako 
Dalroy „Skrajojančioje smuklėje".

Paprastą, natūralų, giedrą, pilnu
tinį gyvenimą G. K. Chestertonas lai
ko krikščioniškųjų Vakarų brangiu 
palikimu. Jį reikia išsaugoti nuo 
įvairių perdėtų bei kraštutinų pažiū- 

slypi nenatūralumas ir prievarta.
Chestertono- knygas skaityti nėra 

lengva viena, dėl jo stiliaus trumpu
mo, antra, dėl daugelio specifinių 
angliškumų, kurie mums yra svetimi 
ir nepažįstami. Tačiau, nepaisant to, 
atrodo, kad lietuviškas skaitytojas 
galės rasti prie jo šiokį tokį priėjima.
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— Aikreipkite visi dėmesį į tai, — 
tęsė senis toliau, su įtūžimu mojo-su 
savo žaliu skėčiu, kuris plasdeno, 
kaip suvyniota vėliava, ir įsmeigė 
paskui jį giliai į smėlį, į tą smė- 

savo palapinių stiebus, — dabar visi 
atkreipkite dėmesį į šį nuostabų są
ryšį.' Tą momentą, kai aš, visiškai ne
tekęs vilties, ieškojau sąryšio tarp 
Oriento ir „Seno laivo" smuklės — ir 
paklausiau, jš kur kapitonas grįš, tada 
Mr. Pump man atsakė: Iš Turkijos! 
— Iš to krašto, kuris tikėjimui yra ar
timiausias! Aš pažįstu žmonių, kurie

suminėjau. Ne, aš nesakau, kad pava
dinime „Avinėlis ir slibinas“ be sun
kumų būtų galima atpažinti pirmykštį 
rytietišką vardą, bet kad taip iš tikrų
jų yra, tai aš savo knygoje įrodysiu... .

Kartais tikra žodžio kilmė yra sun- ? jį į kurį io proseneliai buvo susmeigę 
ku atsekti, kaip, jJvz„ vardas smuklės, 
pavadintos didžiojo musulmonų ka
rio Emir Ben Bhozės vardu, kurią lūs 
keistai sutrumpinote: „Admirolas 
Benbow". • Kariais tiesos atradimas 
yra dar sunkesnis; čia visai netoli yra 
smuklė; kuri vadinasi „Senas laivas".

Jaunos ponios akys prie horizonto 
sustingo, o jos veidas nusidažė ir pa
sikeitė. Ant kranto buvo beveik tuš
čia. Nebuvo daugiau jokio ateisto, ly
giai, kaip jame ir Dievo nebuvo, o 
tie, kurie tikėjosi prieiti prie popieri
nių dėželių paslapčių, buvo nuėję prie 

. savo arbatos, savo žinijos nepratur- 
tinę. Tik jauna ponia rymojo vis dar 
prie turėklo. Jos veidas staiga-atpijo, 
bet visa jos išvaizda rodė, kad ji ne
galėjo pasijudinti iš vietos.

— Aš sutinku, —- mekeno senas 
vyras su žabu skėčiu, — — kad „Se
name laive” lengvai atpažįstamą 
sąryšį su Azijos sąvokomis yra sun
ku įrodyti, bet tiesos ieškotojas ir čia 
ras atitikmenų kai kuriuose faktuose. 
Aš „Seno laivo” savininką, kuris, kaip 
aš užsirašiau, vadinasi Mr. Pump, 
teiravausi. —

Jaunos ponios lūpos sudrebėjo: — 
Vargšas senis Pump, — tarė ji, — 
tave aš buvau visai užmiršusi, ir jis 
bus mane užmiršęs.

— ... ir šis ponas Pump papasa
kojo, kad vienas )o geras draugas,

/vienas airis, kuris Britų laivyne tar
navo kapitono laipsniu, bet, pasipik
tinęs tam tikru elgesiu su Irlandųa, 
pasitraukė, šiai smuklei davęs pava
dinimą. Ir nors kapitonas iš savo pa
reigų atsistatydino, tačiau vis dėlto 
daug iš jūsų vakarietiškų jūrininkų 
prietarų pasiliko. Kapitonas norėjo, 
kad jo draugo smuklė vadintųsi jo se
no laivo vardu, bet senas jo laivas 
vadinosi „Suvienytoji karalija" — —

Jo mokinė, apie kurią kaip tik ne
būtų buvę galima pasakyti, kad ji 
sėdėjo prie jo kojų, gyvai pasilenkė 
prie jo galvos ir garsiai sušuko per 
visą vienišą pakrantę: — £r nega
lite man pasakyti to kapitono vardo?

Senis susigriebė, apsižvalgė ir pa
statė akis, kaip išgąsdinta pelėda. 
Ištisas valandas kalbėjęs taip, tarsi 
jis turėtų tūkstančius klausytojų, jis 
dabar labai sumišo pamatęs, kad jo 
klauso vienintelis žmogus. Jiedu bu
vo beveik vieninteliai žmonės ant 
kranto, beveik vienintelės gyvos bū
tybės šalia bangų. Saulė buvo pagat- 
liau visiškai į jūrą pasinėrus ir kru
viną raudoną šviesą metė į supešiotus 
žemutinius debesis. Si vėlumos šviesa 
panaikino raudonos kepurės ir žalio 
skėčio spalvą, bet tamsus kalbėtojo 
pavidalas pasiliko, kaip buvęs, .ir at
rodė dar labiau sujaudintas. — Var
das, — kalbėjo- jis, — kapitono var
das, jeigu aš ji gerai supratau, jis va
dinosi Dalroy. Bet tai, ką aš norė
čiau iškelti ir paaiškinti, tai yra tai, 
kad. tiesos ieškotojas kap tik čia 
randa savo idėjų ryšį. Mr. Pump man 
sakė, kad dėl kapitono sugrįžimo jis 
nori smuklę atnaujinti. —

— Dabar tik pastebėkite, mano 
draugai, kalbėjo^ jis bangoms, — 
čia yra logiškos grandinės ryšys. 
' Toliau jis kalbėjo Jūros bangoms, 
nes jauna ponia, kuri į jį žiūrėjo su
stingusiu žvilgsniu ir buvo sunkiai į 
tvorą atsirėmusi, tamsoje buvo pas
kendusi. Ji negirdėjo daugiau nieko, 
išskyrus nuostabaus jūros ošimo, 
vienur kitur sušunkančios bangos ir 
neperstojančio bei vis tolyn tekančio 
pokalbio pačios su savimi.

sako, kad Turkija nesanti mūsų tėvynė, 
bet tai nieko nereiškia, iš kur mes 
esame kilę, tačiau mes turime tikrą 
žinią iš rojaus. Ant risčia lekiančių 
žirgų mes nešėme tą žinią į visus 
kraštus ir neturėiome laiko poilsiui.
Mes turime vienintelę religiją, kuri 
žmogiško proto skaistybę palieka ne
pažeistą, kuri jokį žmogų neiškelia 
aukščiau, kaip iki Pranašo, ir Dievo 
vienybės nepažeidžia,
' Ir vėl jis išskleidė rankas, tarsi jis 
kalbėtų masiniame tūkstantiniame 
susirinkime, — visai vienišas tamsoje 
ant kranto.

F. B-us.

Viena dažnai užmirštama pareiga
Žinant’), kokia baisį ir nepagydoma"*" skirtingas mūsų elgesys! Nekalbant 

yra raupų liga, atrodo, kad pats pir
mutinis tųjų asmenų veiksmas, 
kuriems Jėzus grąžino sveikatą, turė
jo būti ko nuoširdžiausiai jam padė
koti. Tačiau, deja, tai padarė tik 
vienas iš dešimties, o devyni kaip 
ėjo, taip ir nuėjo savo keliu,'tarsi 
visiškai nieko nebūtų patyrę iš Jė
zaus. Ne, be reikalo skaudžiai skun
dėsi jis, sakydamas: — Argi ne de
šimt pagijo? Kur gi devyni? Neat
sirado, kas sugrįžęs duotų garbę Die
vui, /kaip tik šitas svetimtautis —.
(Lk. 17, 18).

Deja, tai ne vienintelis atvejis, 
kada Jėzui nepadėkota. Deja, tai be
veik kasdieninis reiškinys žmonių 
santykiuose su juo ir apskritai su 
Dievu.

1. Kad yra tam tikrą dėkingumo

jau apie kokį ilgesnį savo aukščiau
siajam Geradariui padėkos reiškimą, 
kaip dažnai męs Užmirštame ryte va
kare bent mirksnį kitą pakelti i jį 
malda savo sielas!

Mes biaurimės 'nedėkingaisiais. 4 
Mums šlykštūs tie devyni raupsuotie
ji, apie kuriuos pasakojama* šio sek
madienio evangelijoje, ir visai tei
singai bei teisėtai. Bet savo žvilgsnį 
atkreipkime patys į save ir sau pa
tiems sužadinkime panašių jausmų, 

“juk už savo santykius su Dievu ne 
ko kito esame verti.

> 2. Biaurėdamiesi nedėkingaisiais, 
mes nušistatome daugiau jiems nieko 
gero nebedaryti, nors jie ir ko la
biausiai maldautų. Mes net nustebtu
me, jeigu jie dar dristų vėl į mus 
kreiptis. Tad nedėkingieji galų gale 

pareiga, mes visi gerai suprantame.. kenkia tik patys sau. -Atvirkščiai yra 
Juk padarę kam nors ką gero, norime, 
geidžiame, kad mums būtų padėkota. 
Jei jau ne atitinkamais veiksmais, 
tai bent žodžiais. Ir esame nepff- . 
tenkinti, pykstame, jei tai aplei 
džiama. Tam tikro dėkingumo rei
kalaujame net iš mūsų prižiūrimųjų 
neprotingųjų gyvių. Tad juo labiau 
yra mums nemalonūs, net -bjaurūs 
nedėkingi žmonės. Tačiau, deja, kaip 
daugeliu kitų atvejų, taip ir čia mes, 
savo žvilgsnį uoliai kreipdami į 
kitus, per mažai savęs tepaisome. Juk 
jeigu kiekvienas čia savęs pakak
tinai žiūrėtų, nebūtų ko ne patarlėmis 
tapusių nusiskundimų:'— Nėra žmo
nėse dėkingumo: nėra ko tikėtis 
žmonių padėkos —.

su dėkingaisiais. Jiems visuomet at- 
vros mūsų širdys ir rankos. Jie gali 
ko dažniausiai mus prašyti, o mums 
sunku bet ką jiems atsakyti. Dėkin
gumas yra tad ne tik tam tikras 
atsilyginimas už patirtąsias geradary-

bes, bet ir naujų užsitikrinimas. Vadi
nasi, jis dvigubai naudingas, Ne be 
reikalo mūsų patarle kalba ppie tam 
tikrą glaudų padarą, kuris ima dvi
gubą naudą.

Ne kitaip yra ir mūsų santykiuose 
su Dievu Pats Jėzus šio sekmadienio 
evangelijoje aiškiai pažymėjo, kaip 
atjaučiama čia nedėkingumas ir dė
kingumas. O .kadangi mums reikia 
labai daug ir įvairių Dievo gėrybių, 
tad turime būti visuomet jam ko la
biausiai dėkingi. Ne kartą skundžia
masi, kad Dievas neišklausąs prašy
mų, maldų. Bet reikia čia apsižiūrėti, 
ar ne kalti patys prašytojai. Grei
čiausiai kaip tik jų nedėkingumas 
kliudo jiems guti tai, ko prašo. Tad, 
kad heužsikirstume kelio ateičiai, 
turime būti tinkamai dėkingi - už 

' praeitį ir dabartį. To reikalauju pati 
mūsų gerove. Argi nesistebėtume to
jo asmens neišmanymu, paikumu, 
kuris, turėdamas savo rankose raktą 
nuo didžiausių lobių, juo nesinaudotų 
ir dėl to badmiriautų? Nepralenktume 
jo savo išmintimi nė mes, jei 
nereikštame Dievui tinkamo dėkingu
mo. Būdami pakaktinai gudrūs mūsų 

’ naudą liečiančiuose dalykuose, mes 
niekuomet neturime užmiršti šiosios 
pareigos —- Dievui dėkingumo pa
reigos.

Gero mes, be abejo, kiekvienas 
sau norime, ir tai ko daugiausia. Ga
linga priemonė jam laimėti, užsiti
krinti yra dėkingumas, kuris, apskritai 
imant, mums nedaug teatsieina. Nors 
evangelijoje minimasis samaritėnas 
parpuolė kniūbsčias, bedėkodamas, 
Jėzui, tačiau ką gi tai reiškia, palyginus 
su tuo ką jis iš jo gavo? O iš mūsų pa
prastai nė to nereikalaujama. Užtenka 
vien prisiminti didįjį savo Geradarį, 
į jį savo mintis, jausmus, širdį 
mirksnį kitą pakelti. Svarbu čia tik 
neužsimiršti ir neapsileisti. — Kristaus 
ramybė, į kurią jūs esate pašaukti..., 
teviešpatauja jūsų širdyse, ir būkite 
dėkingi — (Kol. 3, 1’5), ragina mus šv, 
Povilas.

-1- TRUMPOS ŽINIOS

Vyskupas Muenchas atvyko į Berlyną
Amerikietis vyskupas A. J. Muen

chas, kaip nuolatinis tarpininkas tarp 
.Amerikos karo valdžios ir Vokiečių 
^Vyskupų amerikiečių zonoje, atvyko 

į Berlyną. Berlyne jis tarės pastovią 
buveinę, iš kurios jis lankysis ameri
kiečių zonoje. . ,

žadėti Bažnyčios ir katalikų tikėjimo. 
Iš kitos pusės kardinolas pabrėžė gilų 
armėnų katalikų prisirišimą prie savo 
protėvių šalies.

pareiga santykiuose su Dievu. Jis 
didžiausias mūsų geradaris, kokis be
gali būti. Viską, o viską iš jo te
turime. Nėra mumyse ar aplinkui 
mus nė vieno daikto, kuris galų gale 
nebūtų jojo. Kiekvienu mirksniu, 
kiekvienu atsikvėpimu naudojamės 
jo dovanomis. Tad ir padėką jam 
turime reikšti kiekviename žingsnyje 
ebi kiekvieną valandą. Ne veltui 
Bažnyčia sako savo maldose: — Tik
rai yra verta, teisinga, priderama ir 
.išganinga, kad mes tau (Viešpatie) 
visuomet ir visur dėkotume —. O 
apaštalas šv. Povilas ragina: -- Visa, 
ką jūs darote žodžiu ar darbu, visa 
darykite Viešpaties Jėzaus Kristaus 
vardu, dėkodami per jį Dievui ir Tė- nas, Armėnijos katalikų patriarchas,
vui — (Kol. 3, 17). — Būkite pilni ta proga, kai tam tikras skaičius ar-
šventosios Dvasios ..., dėkodami vi
suomet už viską Dievui ir Tėvui mū
sų Viešpaties . Jėzaus Kristaus vardu 
— (Ef. 5, 20). Bet iš tikro deja, koks

*) Mintys II rugsėjo savaitei.

x Seimą Quebeco parodos temą
Šių metų Quebeko paroda Kanado

je yra įgavusi visiškai naują pobūdį. 
Ji yra paskirta išimtinai šeimai. Pe
reitų metų Quebeco parodos temą bu
vo pasiruošimas pokariniam gyveni
mui. Šių metų paroda duoda naują 
įnaša pokariniam atstatymui. _4i do
misi ta tautine kanadiečių vertybe, 
kuri per amžius buvo jos tvirtybės 
pagrindas, būtent: šeima. Pramoninin
kai ir prekybininkai šioje parodoje 
stengėsi pailiustruoti savo pastangas, 
kad šeimai būtų užtikrinta jos nelie
čiamumas ir reikalinga prabanga.

Amatininkai šioje parodoje iškal
bingai parodo, ką gali padaryti tvar
kingai suderintas darbas šeimos rate
lyje. Kanadietės moterys publikos 
nusistebėjimui čia parodo tuos darbo 

kad Sovietų valdžia Armėnų vaisius, kuriuos padaro motina su sa
vo dukterimis taikiame ir ramiame 
Šeimos židinyje. Paroda įvedė naują 
konkursą, į foto konkursų eilė. CiŠ

\ Vatikano atstovas UNRRAos 
konferencijoje

Kanauninkui Gastui iš Friburgo bu
vo pavesta atstovauti Vatikanai 
UNRRA-os konferencijoje Ženevoje.

Armenų patriarcho laiškas
„Mes esame priversti pasilikti ištrė

mime, kad išlaikytume nepažeistą 
mūsų katalikų tikėjimą"; pareiškė sa
vo ganytojiniame laiške Agagiania-

'menų, daugiausia ortodoksų, grįžo t 
Sovietinę Armėniją. Kardinolas pri
dūrė, 
katalikų dvasininkijai, norinčiai grįžti 
į Armėniją, pastatė sąlyga: nutraukti 
ryšius su Sv. Sostu. Tai reiškia išsi-
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yra paskirtoj premijos už geriausias 
šeimyninių scenų fotografijas.

Reikšmingas psichologinis atradimas
Amerikiečių mokslinė įstaiga, va

dovaujama prof. Watson Daviso, 
išskaičiuoja dešimt svarbiausių moks
linių rtaadimų, padarytų 1945 metais. 
Pirmoje vietoje, žinoma, eina atominė 
bomba, antroje vietoje eina padaryta 
didelė pažanga chemijos moksle, 
išskiriant kai kuriuos uranijaus gru
pės elementus ir 1.1 Sestoje vietoje 
yra minimas gana Keistas atradimas 
iš psichologijos srities. Kar^ prieš Ja
ponus buvo panaudoti kai kurie psi- 
choloiniai metodai, kurie daug prisi
dėjo pagreitinti Japonijos kapitulia- 

' ciją. .
Naujasis psalmynas

1945 metais ko^ro 24 dieną Pijus XII 
motu proprio: „Jn quotidianis preci- 
buš“ leido kunigams naudotis nauju 
psalmyno vertimu. S. m. kovo 24 d. 
tėvas Voste O. P., biblinės Vatikano 
komisijos sekretorius, bibliniame 
institute savo paskaita minėjo pirmas 
šio paskelbimo metines.

z Savo kalboje jis įrodė naujojo psal
myno pranašumą, prieš senąjį. Naujo 
psalmyno vertėjai yra šeši biblinio 
instituto profesoriai jėzuitai: Zorell, 

^. Vaccari, Merk, Semkowski ir Koebert.
Jie darbą pradėjo 1941 metais ir baigė 
1944 m. Kiekviena psalmė buvo dis
kutuota ir taisyta kartais pėr 4 ar 
5 posėdžius. Šv. Tėvas buvo davęs 
nurodymą laikytis hebrajiško teksto 
ir kur galima — vulgatos ir kitų se
nųjų vertimų, dabar Bažnyčioje var
tojamų. Pats Pijus XII gyvai domėjosi 
komisijos darbais ir sekė diskusijų 
eigą. Prieš paskelbdamas naują psal
myną, jis pats du kartus jį perskaitė. 
Vertėjai stengėsi išvengti neaiškumų. 
Tėvas Voste teigia, kad naujasis psal
mynas savo sklandumu ir aiškumu 
suteiks malonumo atydiems ir pamal
diems skaitytojams. Naudojimasis 
nauju psalmynu ir toliau nėra priva
lomas.

Marijos Dangun Žengimo dogmos 
klausimas

Portugalijoje trečių šimtmetinių su
kaktuvių progą nuo to laiko, kai 
Portugalija buvo pašvęsta Nekaltam 
Marijos Prasidėjimui, buvo iškilmin
gai švenčiama. Ta proga visame 
krašte buvo organizuojama prašymas 
šv. Tėvui paskelbti Marijos Dangun 

• Žengimo gomą. 200.000 maldininkų, 
susirinkę Notre Dame de Sameiro, 
pakėlė šiuo reikalu balsą. De Braga 
vyskupas žmonių prašymą perdavė šv. 
Tėvui.

— Atmušta 3000 serijų Vatikano 
monetų, datuotų 1943, 44, 45 metais. 
Pinigai yra atmušti iš aukso, sidabro, 
plieno ir vario. Šv. Sostas neleido pi
nigų karo metu, kad išvengtų šmuge
lio ir spekuliacijos.

Greizerio kreipimasis I Popiežių
Kaip žinoma, buvęs Poznanės gau

leiteris Greizeris, pasmerktas mirti, 
kreipėsi į popiežių, prašydamas inter
vencijos. Tarptautinė katalikų žinių 

- agentūra tuo reikalu cituoja liepos 
22 d. „Osserwatore Romano":

Iniciatyva Popiežiaus intervencijos 
už Greizerį — pareiškė Vatikano or
ganas —. yra kilusi iš pačių Lenkų 
Valdžios sluogsnių. Nors dabar nėra 
diplomatinių santykių tarp Vatikano 
ir Varšuvos, bet Lenkų ambasadorius 
prie Italų valdžios p. Stanislovas Kot 
perdavė gauleiterio Greserio pra-

Naujasis l
-j *-----------------------------------------

šymą apaštaliniam nuncijui prie Kvi- 
rinalo. Tas pat nuncijus buvo popie
žiaus įpareigotas perduoti Lenkijos 
ambasadoriui šitą atsakymą: „Žmogus, 
apie kurį čia eina kalba, buvo prisie
kęs Bažnyčios priešas ir nesiliovė ją 
žiauriai persekiojus tol kol jis valdė. 
Tačiau Jo Šventybė, sekdama pavyz
džiu Dieviškojo Mokytojo, besimel
džiančio ant kryžiaus už savo kankin
tojus, prašymą pasmerktojo priima ir 
kreipiasi į atitinkamas įstaigas, prašy
damas pasigailėjimo.

Yra aišku, kad šis išimtinis 
prašymas negalėjo pasiekti šv. Tėvo 
be Lenkų valdžios tarpininkavimo ne
paprastu keliu. Dėl to šis pareiškimas 
Varšuvoje negalėjo būti joks siurpry- 
zas, kaip tai norėjo padaryti tam 
tikra spauda.

Palestinos arabų delegacija Vatikane
— Mes visi pajutome tą susirūpini

mą, kuri šv. Tėvas turi dėl dabartinės 
dalykų būklės Palestinoje, — pareiškė 
spaudai p. Yousef SahyOtnr^delega
cijos vardu, kuri buvo priimta Pi
jaus XII. Jis pridūrė, kad Jo Šventybė 
išreiškė pageidąvima, kad tiesa ir 
taika viešpatautų Palestinoje, Mes 
norėtume, — kalbėjo Popiežius, — 
kad ta žemė kurioje Kristus skelbė 
savo taikos karalystę, būtų taikus 
kraštas.

Delegacija popiežiui įteįkė arabišką 
tekstą su prancūzišku vertimu įvy- 
gniotą į baltą lllką.

Šv. Tėvas savo atsakymą davė dvie
jų puslapių raižiniais išrašytame 
tekste, kuris galės būti paskelbtas tik 
vyriausiajai arabų tarybai Palestinoje 
sutikus. P. Sahyoun pareiškė, kad 
teksto pagrindinė mintis buvo iš
reikšta ir popiežiaus kalboje.

„Campion House**
Ypač didelis procentas kandidatų į 

kunigus Anglijoje susidaro iš karių, grį
žusių iš fronto. Jiems kunigo misijai 
paruošti Anglijoje po Didžiojo karo 
jėzuitų tėvas Sesteris Anglijoje išteigė 
vad. „Campion House4*, kur jie randa 
globą ir reikalingą pagalbą.

„Campion House“ stovi vidury dide
lio parko netoli Londono. Čia priimami 
įvairių profesijų ir sluogsnių vyrai, ku
rie jaučia pašaukimą į kunigus. Išsyk 
jie ir toliau atsideda savo profesijos dar. 
bui, laisvalaikį išnaudodami auklėjimosi 
ir lavinimosi reikalams. Čia jiems sutei
kiama proga visiškoje ramybėje save 
ištyrinėti ir įsitikinti, ar jie yra linkę 
kunigų pasaulininkų darbui, ar vienuo
liniam gyvenimui.

Lig 'šiol pasiektieji duomenys buyo 
nepaprastai geri. Kaip „The Universe“ 
praneša, ligi 1939 metų iš 478 kandida
tų pusė pasirinko vienuolinį gyvenimą, 
o. likusio ji dalis įstojo į įvairias kunigų 
seminarijas Anglijoje.

Karo metu pastebėtas klierikų prie
auglis nemažėja ir pokariniais metais. 
Ligi šiol minimajame „Campion House“ 
susirado sau prieglaudą 340 buvusi^ ka
ro dalyvių. Čia atstovaujamos įvairios 
profesijos ir įvairūs išsilavinimo -laips
niai, pradedant paprastais kareiviais ir 
baigiant aukštesnio laipsnio atsargos ka
rininkais.

Tačiau ne visi, kurie atvyksta į šiuos 
namus pasitikrinti, ar' jie turi pašau
kimą kunigų darbui, į kunigus ir išeina. 
Tarp jų yra ir tokių, kurie vėliau vėl 
grįžta į pasaulinį gyvenimą. Tačiau čia 
jie sutvirtėja vidumi, vėliau gaudami 
progą šviesti gražiu pavyzdžiu ar kaip 
šeimų tėvai, ar( kaip kiti nepamainomi 
savo srities darbininkai. Dabar laukia 
(šventinami į kunigus jau apie 130 se
minaristų.

y venlmag

Nors šiuo metu namai yra tiesiog per- 
pildytt, tačiau naujų prašymų skaičius 
nuolatos auga.

Anglijoje pastebimai didėja taip pat 
kandidačių į moterų vienuolynus skai
čius. Visa eilė moterų, karo metu ėjusių 
įvairias pagalbines pareigas karo tarny
boje, paryykusios namo, veikiai pasi
renka vieną ar kitą vienuolyną.

'Popiežiaus atsišaukimas į pietų 
Ameriką

Popiežius Pijus XII paskelbė, per ra
diją ispanų kalba atsišaukimą į tautinį 
Marijos kongresą, kuris, pirmininkauja
mas apaštalinio delegato, buvo sušauk
tas Kolumbijos sostinėje, Bogotos mies
te. Sv. Tėvas ta proga priminė, kad 
Kolumbijos gyventojai savo ypatingą pa
dėką ir pagarbą reiškia Karmelio kalno 
Dievo Molinai, drauge pavadindamas 
Mergelę Mariją jūrininkų globėja.

Radio transliacija pavyko puikiai ir 
tarp kongreso dalyvių sukėlė didelį susi
domėjimą. Kongresas sukėlė didžiules 
ovacijas aukščiausiajam Ganytojui Ro
moje. Iš 8 milijonų Kolumbijos respubli
kos gyventojų visi, be mažų išimčių, 
yra katalikai. Bogotos mieste yra šv. 
Sosto nuncijaus rezidencija. Krašte yra 
4 bažnytinės provincijos su 12 vyskupi
jų, be to, 4 apaštaliniai vikariatai ir 8 
apaštalinės- prefektūros.

Feldmaršalas Alexanderis perėjo
\ | katalikybę
Anglijoje 1944 metais iš viso 8722 

žmonės perėjo į katalikybę. Tarp kon
vertitų yra ir žinomasis feldmaršalas 
Alexanderis. Ypač didelis katalikų prie
auglis Anglijoje susidarė iš generolo 
Anderso lenkų armijos dalinių. IŠ 
160.000 lenkų karių apie 100.000 įsikur
dins Anglijoje. Didžioji jų dalis jau yra 
vedusi ir su savim atsivežė daugiau 
kaip 20.000 vaikų.

— Anglijos dvasininkai rodo ypatingą 
susidomėjimą socialinėmis problemomis. 
Tatai ypač ryškiai matyti Škotijoje. Ten 
vyskupai visą eilę jaunų dvasininkų 
siunčia į universitetus pagrindinai išstu
dijuoti ūkinių ir socialinių problemų. Tr 
teikia pripažinti, jog ligi šiol šioje sri
tyje pasiekta nepajirastai džiugių rezul
tatų.

— „Katalikų gildia“ Anglijoje sukėlė 
.didelį susidomėjimą. Jau kunigų semina
rijose klierikai skatinami palaikyti glau
džius santykius su liaudimi, nuodugniai 
pažinti jos gyvenimo sąlygas ir atostogų 
metu uostuosp ar fabrikuose padirbėti 
paprastą fizinį darbą. Didelė reikšmė 
skiriama tam, kad jie, kaip paprasti 
darbininkai, patys ištirtų ir pažintų jų 
gyvenimo sąlygas, tuo būdu natūraliai 
užmegzdami sudarbo žmonėmis glau
džius ryšius.

„ v
Jėzuitas priimtas | Paryžiaus mokslų - 

akademiją
Neseniai į Paryžiaus Mokslų Akade

miją priimtas 50 metų mokslininkas jė
zuitas P. Lejay. Jis ilgus metus išbuvo 
Zi-Ka-Wei observatorijos Šanchajuje di
rektorium ir ypačiai pasižymėjo stratos
feros ir radaro tyrinėjimo darbais, kurių 
paskelbė per šimtą.

— Kaip „La Croix“ praneša, nakti
nė Paryžiaus parapijų maldininkų pro
cesija birž. 29—30 d. sukėlė didelį gy
ventojų sisidomėjimą ir bus ilgam laikui 
įrašyta į Paryžiaus arkivyskupijos baž
nyčios istriją. Milžiniškas Colombes sta
dionas virto tiesiog katedra. Iš visų pu
sių pasipylė tikinčiųjų masės, maldau
damos Dievo Motiną užtarimo. Iš viso 
susirinko per 100.000 žmonių. Buvo iš
dalyta 85.000 šv. komunijų. Paryžiaus 
kard. arkivyskupas savo pamoksle pa
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žymėjo, jog jau išmušė valanda, kada 
krikščionys pradeda suprasti, kad jie yra 
ir privalo būti katalikai, t. y. žmonės, 
kurie suprato ir pasisavino tai, kas yra 
bendra ir universalu. Procesijos su mal
domis paliko stadioną, pėsčios grįždamos 
į namus. Kitiems teko daugiau kaip 30 
km pėstiems nukeliauti. Tik nežymi da
lis parvažiavo tramvajais.

— Hollywoode Foxo filmų bendrovė 
stato filmą iš misijų gyvenimo, sukurtą 
pagal P. Edwardso S. V. D. knygą „The
se two hands“. Joje vaizduojamas se
sers misiono.rės darbas raupsuotųjų ko
lonijoje Filipinuose.

— Romoje numatoma sušaukti tarp
tautinį katalikų filmų kongresą. Sėk
mingų pasikalbėjimų apie busimąjį ka
talikų filmų darbą turėta Prancūzijoj, 
Belgijoj ir Olandijoj. Per kongresą Ro
moje norima pasvarstyti, kokių reikia 
imtis priemonių ir būdų garsiajai popie
žiaus filmų enciklikai gyvenime įvykdytu

: Neseniai, kaip praneša katalikų te
legramų agentūra iš Vašingtono, perėjo 
į katalikybę buvusis japonų užsieni^ rėk 
kalų ministeris Matsuoka, kuris turėjo 
atsakyti prieš tarptautinį karo teismą. 
Jis neseniai ligoninėje mirė džiova. Mat
suoka gavo doktoratą Oregono univer
sitete JAV — bėse. Jaunas būdamas 
priėmė metodizmą, o kalėjime pradėjo 
atsidėjęs studijuoti katalikų mokslą. Čia 
jam ypač daug padėjo vienas amerikie
čių karo kape^pnas.

— Dėl Vengrijos katalikų dvasininkų 
laikysenos Sovietų generolas Svirdovas 
įteikė Vengrų vyriausybei protesto no
tą. Joje aiškina, kad kunigai kurstą 
liaudį prieš rusų įgulas, ir reikalauja 
uždaryti visas katalikų jaunimo organi
zacijas, taip pat pašalinti iš spaudos ir 
iš administracijos visokį antidemokrati
nį elementą. (

LENKŲ VYSKUPŲ KONFERENCIJA 
ČENSTAKAVE

Lenkų vyskupai, susirinkę garsiajame 
Čenstakavo vienuolyne, savo konferen
cijos rezultatus paskelbė ganytojiniame 
laiške, adresuotame lenkų tikintiesiems.

Laiške pirmiausia kalbama apie kard. 
Sapiehos kelionę į Romą ir išsamia^ iš
dėstomas popiežiaus atsišaukimas į len
kų tautą. Laiške vyskupai ypatingą dė
mesį kreipia į netvarką krašte ir į at
skiro asmens laisves. Nors karas jau yra z 
baigtas, tačiau tiek -atskiro žmogaus, 
tiek dažnai visos šeimos gyvenimui gre
sia rimtas pavojus. Skundžiamasi gink
luotais užpuolimais, kuriais pažeidžiama 
atskirų žmonių laisvė, taip pat nuteisi
mais be jokio kaltės įrodymo ir be 
teisminio proceso. Tokių dieviškojo įsta
tymo pasmerktų žiaurumų aukomis ne 
kartą tampa visa eilė žmonių, tarp jų ir 
moterų bei vaikų, nukenčia visa eilė 
ūkininkų sodybų, net ištisų vietovių. 
Vyskupai galiausiai nurodo, kokių bai- - 
šių padarinių tokia padėtis gali atnešti 
visai tautai. Vyskupų konferencija, ap
gailestaudama šituos liūdnus įvykius, 
kreipia dėmesį visų, kurie už tokią pa
dėtį yra atsakingi, kad ir kokiais moty
vais stengtųsi tai juos pridengti, į tai, 
kad turi būti atsižvelgiama į Dievo įsa
kymus ir tos rūšies žiaurybės baigtos.

Tas vyskupų ganytojinis laiškas yra 
pirmasis atgarsis, kurį sukėlė popiežiaus 
nurodymai rytuose.

TŪKSTANTAMETĖS SUKAKTIES 
IŠKILMĖS SANKT BLASIENE

Prieš 1000 metų St. Blasiene (Badene) 
susikūrė vienuolynas ir pirmosios sody
bos. Į tūkstantametės tos rūšies sukak
ties iškilmes atvyko visa eilė vyskupų, 
dvasininkų ir žymių pasaulininkų. Ta 
proga išsamią apžvalgą padarė jėzuitų 
kolegijos rektorius. Badeno krašto švie-

11



12 psi. *• — ___ Nau fa sis Gyvenimas • z - 1946 ®. rugplūčio 314,

limo ministerijos atstovas savo kalboje 
pažymėjo, kad senoji vienuolynų dvasia 
nėra kūrybiniu atžvilgiu nė kiek suma- 

. žėjnsi nė dabar, po 1000 metų.

MIRĖ TAPYTOJAS VIENUOLIS 
VERKADE

Beurono abatijoje, mirė pasižymė. 
jęs ' vienuolis tapytojas tėvas .Villi- 
brordas Verkadė, išgarsėjus kaip tapyto- 

. jas vienuolis ir kaip rašytojas. Verkadė 

.buvo konvertitas, gimimo olandas. Me
ninį išsilavinimą gavo Paryžiuje, kur 
priklausė Gaugoino rateliui ir Pont- 

. Aveno menininkų kolonijai. Prancūzijoj 

.jis perėjo į katalikybę. Velionies auto- 

. biografija ir veikalas „Žingsnis į tobuly
bę“ sukėlė didelį skaitytojų susidomėji- 

. mą. Abu veikalai išversti į daugelį kal
bų ir padėjo daugeliui surasti tikrąjį 

-kelią į Dievą. Tėvas Verkadė buvo eu
ropietis tikrąja to žodžio prastųe.

Mlslonoriai Abisinijoje
•

Abisinijos imperatorius Haile Sela- 
’ šie kreipėsi į popiežių, prašydamas 
atsiųsti į Abisiniją misionorių, kurie 
jo imperijoje organizuotų mokyklas. 
Pijus XII tą jo prašymą patenkino. 
Tą darbą norima pradėti organizuoti 
Iš pat pradžių, nes pirma reikia pa
ruošti mokytojų visiems mokyklų ti
pams, pradedant pradžios mokykla, 
baigiant universitetu, numatytoji mo
kyklų organizacija apims auklėjimo 
darbą ištisą metų eilę. Pirmieji keturi 
popiežiaus delegatai jau išvyko į 
Etiopiją,

Etiopija turi apie 11 milijonų gy
ventojų, daugiausia semitų-chamitų 
kilmės. Iš jų apie 4 milijonus yra 
koptų (krikščionių schizmatikų), tris 
milijonus mahome'onu ir l'/z milijono 
pagonų negrų. Koptų religija yra 
valstybinė, tačiau šiaip krašte viešpa
tauja religinė laisvė. Krikščionybė 
krašte pasirodė ketvirtajame amžiuje, 
šeštajam amžiuje kraštas perėjo į mo- 
nofizitų schizmą ir ligi šiol yra nuo 
Katalikų, Bažnyčios atskilęs. Viduram
žiais buvo mėginta vėl juos suvienyti 
su Katalikų Bažnyčia, bet tos pastan
gos buvo nesėkmingos. 1839 metais 
popiežius Grigorius XVI pavedė krašte 
.dirbti lazaristams misionoriams. Per 
pastaruosius dešimt metų, dėl žino
mųjų įvykių, italai Abisinijoje nebu
vo mėgstami, dėl to popiežius buvo 
priverstas pirmiausia pasiųsti į Abisi
niją misionorius melchitus (melchitai 
yra vėl susijungę su Roma graikai, 
gyveną-Sirijoje ir Palestinoje; jie lai
kosi graikiško rito ir graikų kalbą 
apeigų).

Šveicarų vyskupų atsišaukimas
Šveicarų vyskupai, susirinkę gar

biojoj Marijos šventavietėj, išleido į 
Šveicarų katalikus atsišaukimą, ragin
dami tikinčiuosius melstis ir reikšti 
padėka Aukščiausiajam, kad išsau
gojo Šveicariją nuo karo pavojų. 
Tačiau vyskupai ta proga reiškia taip 
pat savo susirūpinimą, kad dar gyvai 
tebejaučiama neapykantos ir smurto 
dvasia, kuri dar vis tebėra apėmusi 
visą pasaulį. Kaip krikščionys, pareiš
kė vyskupai, mes turime pareigą 
Skelbti meilę ir susitaikymą. Viena 
jėga dar nesukuria teisėsi Reikia 
žmogų perauklėti iš vidaus, o kad tai 
būtų, galima padaryti, turi būti leista 
Bažnyčiai laisvai skelbti savo žodį ir 
vykdyti savo misiją. To auklėjamojo 
darbo pačiame avangarde yra šeima. 
Tačiau moterų charakteris tiesiog pa
sibaisėtinu būdu vyriškėja. Mes taip 
patnegalime būti abejingi, kaip spręs 
religinius ir dorovinio .auklėjimo rei
kalus mokyklos. Šiuo metu Šveicarija 

gyvena aukščiausią pramoninės kon
junktūros tąrpsnį, todėl gaunami ir 
geresni atlyginimai. Tačiau atlyginimų 
padidėjimas dar nepagerino sielų. To
dėl vyskupai ir rarpna tikinčiuosius 
laikytis paprastų gyvenimo formų, 
santūrumo, nuolatos melstis ir ne
nustoti, vilties, kad krikščionybės dva
sia vis dėlto galų gale nugalės.mate
rializmą^-

— Popiežius Pijus XII p? I ' ė už 
panaikinimą imigracijos suvaržymų į 
J.A.V., kad „tuo būdu būtų prisidėta 
prie žinoniško vienos iš liūdniausių 
Europos problemų išsprendimo, pa
sunkinamos milžinišku beginklių ir 
nekaltų gyventojų prievartiniu trė
mimu". Tas popiežiaus pareiškimas 
buvo perduotas amerikiečių imigraci
jos komisarui Ugo Karusiu! ir Ameri
kos ažsienio reikalų ministerijos atsto
vui Bovardui Traversų!, kurie šiuo me
tu lankosi Europoje, tyrinėdami imi
gracijos reikalus.

— Reutorio pranešimu, tiktai iš 
vienų katalikų sudarytas britų kariuo
menės dalinys — vienintelis atsitiki
mas visoj britų istorijoj —■ bus pa
liktas ir toliau. Šitas dalinys buvo 
suformuotas vieno britų karo kape
liono pastangomis ir buvo pavadintas 
„Catholic Leadership" vardu.

— Paryžiuje įsteigta katalikų baž
nytinių žinių agentūra, tačiau tai bus 
joks „propagandos institutas", bet pa
prasčiausias žinių perdavimo biuras, 
kuris tenkinsis vienu faktų rinkimu 
ir jų perdavimu.

— Paryžiuje buvo susirinkęs posė
džio tarptautinis katalikų spaudos 
kongresas. Jame buvo atstovaujama 
Prancūzija, Belgija, Olandija, Anglija, 
Vengrija, Italija ir Šveicarija. Prane
šimų branduolį sudarė šios temos: 
katalikų telegramų, agentūrų padėtis 
pasaulyje ir katalikų spaudos padėtis 
įvairiuose kraštuose. Prie šio kongre
so sukvietimo daug prisidėjo prancū
zų katalikų Paryžiuje leidžiamas dien
raštis „La Croix".

— Paryžiuje pradėti paruošiamieji 
darbai gaminti naujai katalikų didžiu
lei filmai, vaizduojančiai šv. Vincento 
Pauliečio gyvenimu ir darbus. Filmos 
pastatymas atsieis apie 60 milijonų 
frankų. Filmoje bus pavaizduotas ver
gų ir galerų gyvenimas, Paryžius XVII 
amžiuje, Prancūzija. Liudviko XIII ir 
Liudviko XIV laikais, o visų įvykių 
ryškiausią centrinę figūrą sudarys šv. 
Vincentas. Tą monumentalinę filmą 
tikimasi baigti 1947 metais.

— Prancūzų katalikai yra sudėję ir 
tebededa. milžiniškų aukų laisvosioms 
katalikų mokykloms remti. Iš viso 
katalikų mokykloms kasmet laisvomis 
aukomis sudedama 10,5 milijardo 
frankų! Tuo būdu vieno vienintelio 
mokinio išlaikymas prancūzų katali
kams atsieina per metus nuo 3000 iki 
13000 frankų.

Tegernsee vienuolyno sukaktis •
Tegernsee vienuoynas ruošiasi iš

kilmingai minėti nuo savo įsteigimo 
1200 metų sukaktį, kuri bus atžymė
ta visa iškilmių savaite. Minimasis 
vienuolynas buvo 11—15 amžiuje ne 
tiktai kultūrinis Bavarijos centras, bet 
savo menu, mokslais ir kontemplia
tyviu gyvenimu garsęjo visoje Vo
kietijoje. Tegernsee behediktinų vie
nuolyną (Tegara seo — pidysis eže
ras) įkūrė broliai Otkeris ir Adal
bertas iš Huosierų giminės. Ten pir
miausia buvo pastatyta Išganytojo 
bažnyčia. Gavę iš popiežiaus šv. Kvi- 
rino relikvijas, 746 metais įkūrė Pe
tro ir Povilo vienuolyną, į kurį tikė
jimo skelbti ir kultūros nešti prie 

Tegernsee ežero atvyko iš Sant-Galy 
lino vienuoliai benediktinai.

907 metais vienuolyną sugriovė 
hunai. Jį atstatė 978 metais Ottonas 
II, ir nuo to laiko vienuolynas virto 
vienu iš svarbiausių visos Vokieti
jos kultūrinio gyvenimo centrų. Iš
simokslinusieji šv. Benedikto vienuo
liai atsidėję rūpinosi menu ir moks
lu, mokyklų steigimu ir švietimo pla
tinimu. Tegernsee vienuolyne susi
spietė žymus skaičius geriausių dai
lyraščio specialistų, rankraščių per
rašinėtojų, auksakalių, liejimo spe
cialistų, tapytojų, pasižymėjusių stik
lo specialistų ir visa eilė kitų tos. 
rūšies menų meisterių. Prie viršinin
ko Gosberto, vadovavusio vienuoly
nui nuo 982 iki 1001 metų," buvo 
įsteigta stiklo liejykla, ir stiklinių 
dirbinių bei stiklo dažymo menas čia 
tiesiog pražydo. 1065 metais vienuo
lynas pristatė Augsburgo katedrai 
spalvotuosius vitražus. Vienuolynas 
ypač išgarsėjo visokiomis knygų 
iliustracijomis. Tegernsee vietovėje 
maždaug apie 1030 metus kilo ir se
niausias vokiečių kūrybos žiedas, pa
pročių romanas „Ruodlieb“. Metel- 
lius 1060 metais lotyniškai eilėmis 
parašė vad. „Kvirinalijas“, bylojan
čias apie vienuolyno kilmę ir nupa- 
sakojančias jo istoriją. 1165 metais 
vienuolyną aplankė imperatorius 
Fridrichas Barbarosa. Vizito metu 
buvo pastatytas „Antikristas“. Apie 
1200 metus čia Marijai himnus kūrė 
Wernheris, ir apie tą pat laiką vie
nuolyne svečiavosi garsusis Walteris 
von der Vogelweide. Apie 15 amžiaus 
vidurį vienuolynas vėl atsistoja viso 
dvasinio gyvenimo reformų prieša
kyje. ypačiai atsidėdamas mistiniam 
auklėiimui. Amžių bėgyje vienuoly
nas gavo visą eilę privilegijų, teiktų" 
jam dėl jo didžių nuopelnų mokslui, 
menui ir švietimui, todėl tiesiog sun
ku rasti Pietų Bavarijoje kokį nors 
iš viduramžiu istorini veikalą arba 
kurio nors miestelio ar kaimo kroni
ką, kurioje nebūtu kuria nors forma 
susiduriama su Tegernsee vienuo
lynu.

Abatas Bernardas Wenzlis (1673— 
1707) suteikė Tegernsee vienuolvnul 
dabartini pavidalą. Bažnyčia pasižv- 
mi didžiuliais skliautais, sieninėmis 

, konlvčiomis ir italų meisterių darbo 
štukatūromis. Didysis altorius, pri
kalimas prie krvžiaus ir sankryžos 
yra išėję iš Kario Lotho rankų. 1688 
rn-tais t vienuolyną buvo pakviestas 
Hansas Asamas, garsiųjų brolių me- 
ninkų tėvas, kuris chorą, priešakinę 
hale ir bažnyčią išpuošė sieniniais 
pavri’-slais iš šv. Kvirino, buvusio 
romėnų kapitono ir tariamojo impe
ratoriaus sūnaus, gyvenimo. Straubas 
sukūrė šv. Roko ir šv. Agotos figū
ras. Bažnyčios portalo viršuje rasime 
puiku marmurini reliefs, vazduojantį 
abu vienuolvno įkūrėjus. Puiki auk- 
sakalvbos atžvilgiu yra pati mon- 
stranciia, vaizduo’anti gotini altorių 
su trisdešimčia -sidabrinių šventinu 
figūrų. Monstrancija turi 123 cm 
aukščio ir sveria 14 kg.

Nuo 1727 metų Tegernsee vienuo
lynas laikomas visu bavarų vienuo
lynų „primų“. Po 1803 metų sekulia
rizacijos dalis vientiolvno rūmų buvo 
visiškai nugriauta, o likosioje dalyje 
karalius Maksas I, ją pSrstatęs, įsi
kūrė savo vasarinę rezidenciją.

Į iškilmės rugsėjo mėn. laukiama 
atvykstant vyskupų ir kitų vienuo
lynų atstovų.

— Did. Britanijos katalikų jauni
mas šiemet per Kristaus Karaliaus 
šventę ruošia Blackpoole pirmąjį po 
karo didelį savužiavimą.

Pagerbtas amerikiečių karo 
kapelionas

Sv. Tėvas amerikiečių karo kape
lioną vyr. leitinantą Romaną J. Nu
tveri, vadovaujantį bažnytinių rei
kalų skyriui vyriausioje amerikiečių 
karinių jėgų būstinėje Austrijoje, pa
kėlė į popiežiaus rūmų prelatus. Nu- 
weris savo teologines studijas baigė 
Innsbrucko universitete, Kaniziume.

— Katalikų Veikimo Centras, drau
ge su Katalikų Akademija Vienoje 
birželio 30 dieną suruošė minėjimą 
mirusian} Austrijos kancleriui prela
tui Seipeliui pagerbti. '

— J.A.V. įsteigta sąjungą, kuri sa
vo uždaviniu pasiskyrė rūpintis, kad 
Salzburge būtų įsteigtas katalikų uni
versitetas. Toks planas buvo rimtai 
paruoštas prieš> Austrijos prijungimą 
prie Vokietijos, tačiau pačiai visus 
-tos rūšies planus pavertė niekais. 
Naujos aukštosios mokyklos šūkis 
numatomas šis: „Tikroji demokraty- 
bė. pritaikyta krikščionybės princi
pams“. Jei toks universitetas būtų 
įsteigtas, tai į jį studijuoti kasmet iš 
Amerikos vyktų žymus studentų 
skaičius.

— Haagoje (Olandijoje) posėdžiavo 
tarptautinis katalikų jaunimo suva
žiavimas. Suvažiavimo pabaigoje su
ruoštose pamaldose dalyvavo ir olan
dų. princas Bemadas. Nutarta įsteig
ti Haagoje tarptautinį katalikų jau
nimo biurą.

— Katalikų skautu sąjungos vado
vybė buvo sušaukusi Zūriche atstovų 
suvažiavimą. Katalikai skautai vo
kiškai kalbančioje Šveicarijos dalyje 
turi iš viso anie 5000 narių ir 65 pa
dalinius. Leidžia vadams skirtą or
ganą ..Kompasas“.

— Mūnsterio diecezijos katalikų 
jaunimas išsinuomojo vieną iš gra
žiausių vandens pilių, būtent Geme- 
no pilį prie Borcheno. Ten bus įruoš
ta-ramovė Runro krašto darbo jau
nimui.

— Per pirmąjį katalikių mergaičių 
jaunimo organizacijų tarptautinio 
komiteto pasitarimą Ženevoje ap
tarti svarbiausieii dalykai, kuris nu
matomi įvykdvti per katalikių mo
terų ir mergaičių jaunimo kongresą, 
ruošiamą 1947 m. Fatimoje, Portu
galijoje.

/
„N.G." Administracijos pranešimas*
Pranešme Gerb. mūsų laikraščio 

platintojams, kad kurie negali pini
gus, tiesiog persiųsti paštu, gali įmo
kėti į mūsų sąskaitą: Stadtische 
Sparkasse Mūnchen, Hauptstelle, 
Mūnchen Sparkassestr. 4, „Naujasis 
Gyvenimas" — Lithausche Kath.. Zeit- 
schrift, Konto Nr. 1180.
Įmokant pinigus prašome žymėti, už • 

ką įmokama.
Gerb. prenumeratoriai maloniai pra

šomi nepamiršti laiku pratęsti pre
numeratos, nes administracija, laiku 
negavusi žinių, mano, kad nuo mūsų 
laikraščio prenumeratos atsisakoma, 
ir daugiau nebesiuntlnės.

Administracija

„The New Life." Lithuanian religious 
newspaper published with permission. , 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben" — kath. Zeitschrift In 
Jitnlii-rhor Snrariie mit Gen^hmiaunų 
des Erzbischofl Ordinariats Mūnchen.
— „Naujasis Gyvenimas" Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Kataliku Kunigu Sąjun
gos. redaguojamas kun. V. Bagdana- ( 
vičiaus Mūnchen. Lamontstr. 21. — 
Kaina 80 pf. — Printed byHaas&Cie,

Augsburg. *
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