
vasinio atsinaujinimo reikalas musu išeivijoje
Žmogaus gyvenimas pasauly yra išim

tinoj padėtyj, nes žmogus nėra vien 
tik šio regimo kosmoso dalis, jis nepri
klauso vien tik regimam pasauliui ir nė
ra paprasta psichofizinė būtybė, kurios 
veikimo ribos ir uždaviniai ribojasi tuo 
pačiu regimu pasauliu, kuriame jis gy
vena. Žmogus yra ankštai susijęs ir su 
kitu, neregimu, dievišku pasauliu, iš 
kurio jis semia sau<|gyvybinių sulčių, 
jėgos, naujų polėkių ir gyvena tikrai 
antgamtiniu dievišku gyvenimu. Jis, ga
lima sakyti, gyvena tarp dviejų pasaulių, 
tikriau-gyvena abiejuose pasauliuose 
kartu.

Kaip gamtiniam, taip ir antgamtiniam 
gyvenime gali būti to gyvenimo stab
džių, trukdymų, neigiamų įtakų, kurios 
šį antgamtinį gyvenimą gali slopinti, 
tukaustyti ir net jį visiškai užgniaužti. 
Kad jį nuo neigiamų įtakų apsaugotų ir 
jį puoselėtų, žmogus turi padėti nema
ža pastangų, juo labiau, kad šis gyve
nimas labai trapu^ lengvai šalnų pa
kankamas.

Deja, ne visuomet žmogus, pasinėręs 
kosmose, kreipia į šį antgamtinį gyve
nimą reikiamą dėmesį, ne visuomet pa
kankamai jį saugoja nuo jį slopinančių, 
neigiamai jį veikiančių įtakų, kurių 
gyvenime niekuomet ne stoka. Bet ypač 
dvasiniam gyvenimui yra nepalankūs 
suiručių, karų metai, kada žmogiškos 
aistros kartais net suinteresuotai atpa
laiduojamos ir stipriai pareiškiamos. 
Valstybė tuomet bfeveik išimtinai užimta 
karo vedimu, ir visai ar maža besi
rūpinama sudaryti sąlygas, kad ir tuo
met dvasinis gyvenimas galėtų tarpti. 
Bažnyčios darbas tuomet ypatingai pa
sunkėta, nes įvesti karo suvaržymai ir 
pasireiškią nepritekliai josios plataus 
užsimojimo galimybes ir tam reikalingas 
priemones gerokai apkarpo.

Ne visur tačiau Baznvčia turi ir tai
kos metu savo veikimui reikiamą lais
vę, nes yra valstybių, kurios, priešin
gos religijai, Bažnyčiai veikti iš prin
cipo visokeriopai trukdo, net ją per
sekioja. IŠ to žala neapsakoma. Bet 
ačiū Dievui, kad tokių valstybių gri
aunamasis darbas yra tik laikinio pobū
džio, anksčiau ar vėliau jis liaujasi, nes 
galop visuomet laimi tiesa ir teisė. 
Mums pavyzdžiu g^li eiti Vokietija. Dar 
taip neseniai dvasinis religinis gyveni
mas čia buvo griaunamas visu planin
gumu, bet dabar jis jau vėl atstatomas. 
Reikia laukti, kad anksčiau ar vėliau 
tą gyvenimą pradės atstatyti ir Sovie
tų Rusija.

Tokios viltys šiandien turi pagrindo, 
tai matyti iš to, kad pasaulis aiškiai, 

nors ir pamažu, suka Dievo ir religijos 
link. Valstybės vyrai šiandien jau ne
sigėdi kreipti<žmonių protus ir širdis 
į Kristų ir jo mokslą, nes jie pamatė, 
kad, vien tik kūno reikalais besirūpi
nant, vien tik medžiagines gėrybes be- 
dauginant ir jų besivaikant, visai ne
paisant Kristaus Evangelijos „mokslo, 
žmonijai einasi vis blogiau ir blogiau. 
Prieš keletą mėnesių Anglijos ministe- 
ris pirmininkas ir darbo partijos va
das Attlee labai aiškiai ir atvirai pa
žymėjo, kad žmonijai nėra kito išsigel
bėjimo, kaip tik grįžti prie krikščiony
bės pagrindų; Panašias mintis ne kartą 
yra pareiškęs ir Šiaurės Amerikos Su
vienytų Valstijų prezidentas H. Trumą- 
nas. Vokietijos & socialdemokratų va
dai (Dr. Hbgneris, prof. Schmidas) pa
kartotai yra savo pareiškimuose pažy
mėję atsisaką istorinio materializmo ir 
iš jo sekančios klasių koyos, kurios 
taip primygtinai yra reikalavęs K. 
Marksas.

Taip kalba vadai. Belieka laukti, ka
da jais visiškai paseks jų vadovaujamie
ji sluogsniai, nors šie dažnai mėgsta 
gerokai atsilikti nuo savo vadų, kaip, 
pavyzdžiui, Prancūzijos liaudis, kuri 
tikrai nelabai spėja žeųgti su inteligen
tija krikščionybės link.

Pažymėtina, kad 1917 metafts Marija 
Fatinioje pareiškė, jog Rusija atsivers, 
„jei**... Tas „jei“, pridedant sąlygą, 
mums nėra malonus. Daug lengvesnis 
ir dėl to malonesnis būtų besąlyginis 
dalykas. Bet dabar yra sąlyga. Tačiau 
jei toji sąlyga ir pilnai būtų įvykdyta, 
tai dar nežinia, ar tuoj po mūsų aki
mis ir įvyktų tai, kas pažadėta, nes jei 
amžinybėje ir sakoma „tuoj“, tai 
mums, laike gyvenantiems, tai gali dar 
ilgokai nusitęsti. Bet gal, šių dienų 
įvykius giliau įžvelgus, galima manyti, 
kad tai išsipildys dar mūsų kMrtos 
mgtu. Šiuo metu galima bent tiek pa
sakyti, kad sovietai labai garsiai skel
bia pasauliui, jog jų krašte, be kitų 
laisvių, yra ir sąžinės, t. y. tikėjimo 
laisvė. Tai jau didelė naujenybė, nors 
tai būtų tik propaganda.

Nežinia, ką Dievas rengia pasauliui. 
Bet, kaip vokiečiai sako, kada žmogui 
bėdžiausia, tada /Dievas arčiausia, taip 
gali būti ir dabar. Jei išsiliktų dabar
tinė pasaulyje padėtis, išeitų, kad pik
tas laimėjo. Bet Dievas negali to leisti 
ir neleidžia. Tai žinome iš istorijos. Kai 
tik piktas atrodydavo laimėjęs, pačią 
kritiškiausią valandą visuomet įsikiš
davo Dievas, ir laimėdavo tiesa ir gėris. 
Atrodo, kad Dievas ruošia ir dabar tie
sos pergalę, kad tuo parodytjjj**J?5g>^i8

yra pasaulio įvykių viešpats. Ir tai 
įvyks ankščiau, negu manome, jei tik 
žmonės noriai ir pilnai įsijungs į šių 
Dievo planų įgyvendinimą. Delsimas ar 
atsisakymas įsijungti, priešingai, gali 
tiesos pergalę atidėti gerokai vėlesniems 
laikams.

Šiame nors dar nevisiškai visuotinam 
pasaulio posūky religijos link kokią po
ziciją yra užėmusi lietuvių tauta? Ar ir 
ji eina ta kryptimi? Gal ji Čia atsilikus? 
O gal ji pirmauja?

Apskritai paėmus, lietuvių • tauta yra 
religinga, bet, iš arčiau pažvelgus, ra
sime ir nemaža trūkumų: apsnūdimo, 
atšalimo, nepakankamo dvasinio gyveni
mo vertinimo ir net iš viso kelio į 
Dievą iki šiol neatradimo. Turint šitai 
prieš akis, ne be pagrindo kyla dvasi
nio atsinaujinimo reikalas.

Jer tų trūkumų būta ir anksčiau mū
sų tautoje, tai jie galėjo labiau išryš
kėti ar net padidėti Čia, \remty, gy
venant, kur tiek daug visokių kitų 
trūkumų, kur taip nepalankios doriniam 
ir religiniam gyvenimui sąlygos. Užten
ka pamatyti prigrūstas mūsų stovyklas, 
kur vienam kambary gyvena kelios šei
mos, kur nėra jokio šeimyninio uždaru
mo ir kur krikščioniško kuklumo yra 
mažiausia paisoma. Viskas mūsų sto
vyklose yra per daug prie akių. Ma
žieji viską girdi ir mato. Ydas tokiame 
susigrūdime sunku paslėpti, ir jos pa
sirodo dieųps šviesoj. Kaimynai viską 
žino, kas vyksta už plonutes sienos, jei 
tokia iš viso yra. Kiekvienas garsiau 
pasakytas žodis girdimas visoj kolonijoj, 
ir jis yra atatinkamai vertinamas ir 
komentuojamas.

Neturėjimas pastovaus darbo svei
kam žmogui sudaro didelius pavojus. 
Nuolatinis kortomis lošimas, girtuoklia
vimas, naktimis pasilinksminimų ren
gimas ir kt. spėjo išgarsinti ne vieną. 
Galima tačiau pasidžiaugti, kad pasku
tiniu laiku mūsų kolonijos gerokai ap
sitvarkė. Daugeliui parūpinta darbo ir 
tuo einama prie sveikos ekonomikos ir 
dorovingumo.

Yra tačiau viena labai jautri sritis, 
kuri ypatingai šaukiasi ją tvarkančios 
rankos. Tai santuoka. Čia nėra vien 
tik Bažnyčios reikalas, ir ji ne viską 
viena čia gali padaryti. Yra daug sn- 
simetėlių. Yra tokių, kurių šeimos li
kę Lietuvoje ir kurie čia vėl bando 
sukurti šeimą. Bandoma bent civiliškai 
susituokti, o dažnai apsieinama ir be 
to. Civilinių aktų sudarytojai juos su
daro pernelyg lengvai, be tvirtų įrody
mų Ii beri status iš santuokinių pusės. 
Kaip tokie gali išvengti bylos už dvi

patystę? Kartais butų skirstytojai yra 
tiek neapdairūs, kad jie visokiems susi- 
meteliams ko gražiausiai pasitarnauja. 
Yra atvejų, kada kyla klausimas, ar tai 
nedaroma sąmoningai, bent sąmoningai 
toleruojama, arba kad visai nepaisoma 
viešosios dorovės. Tokių žmonių pali
kimas šiose pareigose yra tiesiog nusi- 
kaitimas.

Atrodo tikra, kad čia opiausia mūsų 
tautos žaizda, nors ne visos kolonijos 
vienodai palaidos, kai iš kitos pusės 
yra kolonijų ir visai be priekaištų. Ži
noma, ši bacila ne ištremtyje atsira
do. Ji atsinešta iš tėvynės, tik ji čia 
rado sau geresnę dirvą, nes suinteresuo
tieji mano, kad nieks nieko, apie juos 
nežino arba kad be ypatingos negar
bės galima prisidengti tariamu legalu
mu, pvz., civilinėmis jungtuvėmis, dėl 
kurių įvedimo ne vienas džiūgavo no 
liek dėl pačių jungtuvių ne bažnyčioje 
fakto, kiek, susituokus pas burmistrą 
ar viršaitį, dėl galimo išsiskyrimo per
spektyvų. ' ’ < •

Taigi doros srity daug yra taisytinai 
daugiau, negu kartais manoma. Todėl 
ir aimanavimai, esą, už ką mus Die
vas taip skaudžiai baudžia, neturi pa
grindo. Jei Dievas baudžia, tai jis turi 
už ką.

Ir religinėj srityj yra daug trūkumų^ 
Pirmiausia tenka pažymėti, kad reli
giniu savo nusistatymu mūsų tauta iš- 
tremtyj nėra vieninga. Nors tokių ne 
daug, bet vis tjk yra, kurie kelio į 
Dievą dar iki šf.ol nepajėgė surastu 
Jau ir Lietuvoj jie buvo tokie. Taip^ 
istorinis materializmas ir iš mūsų tau
tos pareikalavo aukų. Ne vienas ta
čiau tokių, gyvendamas ištremtyje, įsi
gilinęs į pasaulio įvykių kalbą ir su
pratęs, kad tik Kristaus Evąggclijoa 
šviesoj tvarkomas pasaulis gali būti lai
mingas, visu nuoširdumu grįžo į Kristų., 
Ir jie pasidarė uolūs bažnyčios lankyto
jai ir sakramentinių paslapčių daly
viai. Tokiais galima tik pasidžiaugti ir 
džiaugtis su jais, besidžiaugiančiai* 
atradus tiesą.

Bet kiti savo užkietėjime tebestirkso, 
iki Šiai dienai. Čia jie nebėra ateizmo 
kovotojai, nes nei dirva, nei aplinkybės 
tam nepalankios. Retkarčiais tačiau jie 
pasidžiaugia radę progos įgnybti — ar 
spaudoj, nors retai, ar katalikiškai nu
sistačiusi© komiteto kailį perdami, ar 
į tokį komitetą savo nusistatymo žmo
gų pravesti besistengdami. Bažnyčioje 
jų nepamatysi, nebent retkarčiais, ko-. 
kjns tautinės šventės proga, arba kada 
jie pasiilgę pamatyti daugiau lietuviš
kų veidų, arba šiaip kokio nors intereJ
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•o čia atvesti. Bet jei tik įvyktų misi
jos, jų ten jau nepamatysi. Tačiau yra 
ir tokių, kuriems nepatogu ir čia ne
pasirodyti, tik misiohoriaus žodžiai į 
širdį dar neįsileidžiami. Bet ar ateis 
jiems kada nors ir ta valanda? Gali 
būti, nes Dievo malonė dvelkia, kur ji 
nori.

Yra dalis pozityviai nusistačiusių re
ligijos atžvilgiu, kurie tačiau bažnyčios 
lankymu nėra pavyzdingi. Pamaldas jie 
apleidžia, dėl visai menkos priežasties 
arba ir visai be priežasties. Bet dau
gelis tokių paraginti, greit vėl įsijungia 
į religinį savo tautinės bendruomenės 
gyvenimų. Ypač tokius veikia paragini
mas bažnyčia lankyti pasaulininkus, nes 
jie laikomi nesuinteresuoti nieku ki
tu, vien tik- religija. Be to, čia dar 
prisideda ir jų pačių duodamas pa
vyzdys, nes tokie kitų ragintojai, aps
kritai, yra Jr patys dideli religinio gy
venimo šalininkai ir nolūs bažnyčios 
lankytojai.

Nors, apskritai paėmus, bažnyčios lan
kymas ištrėmime nėra blogas, net, sa
kyčiau, geras, bet yra kolonijų, kur 
apsileidimas didelis, kur veikia lyg kaž
kokio pasipriešinimo dvasia ir yra įsike
rojęs didelis ištižimas ir surembėjimas. 
Tai parodo jų didelį dvasinio gyveni
mo nevertinimą, nebranginimą ar ne
supratimą. Kas čia kaltas? Ar kunigo 
nesugebėjimas jų patraukti prie Dievo? 
Gal tam tikru laipsniu jo apsileidimas? 
Gal kolonijos gyvenimą beveikiančios 
slaptos ar viešos bedieviškos jėgos? 
Bendro visiems atsakymo čia negali bū
ti, ir kiekvienas atvejis privalo būti 
sprendžiamas atskirai.

Kodėl tokia nevienalytė religiniu at
žvilgiu mūsų- išeivija, lengva suprasti. 
Ji ne tremty tokia susidarė, bet tokia 
atvyko iš Lietuvos. Reikia tik prisimin
ti, kokiomis aplinkybėmis ; lietuviai į 
Vokietiją pateko. \

Nėra abejonės, kad doriniam religi
niam veikimui dirva čia labai plati, juo 
labiau, kad šioj srityj visuomet rei
kia žengti pirmyn. Čia nežengti pirmyn 
būtų. žengti atgal, nes dorinis religi
nis gyvenimas sustingimo nepakenčia. 
Bet Žengti pirmyn, kada, yra tiek daug 
slidinėjančių ir puolančių, nėra leng
va. Kiekvienas čia turi būti traktuoja
mas individualiai. Atšalusius tenka įšil
dyti ir įkaitinti, geruosius padrąsinti, 
o ne vienam tenka padėti ir patį^Die
vą surasti.

Dvasinis dorinis gyvenimas vystosi 
žmogaus kūno organizmo pavyzdžiu. 
Kaip šis privalo nuolat .būti atnaujina
mas, atsieit, perstatomas su naujų nar
velių pagalba, taip ir dvasinis dorinis 
gyvenimas turi būti nuolat naujinamas, 
stiprinamas naujais polėkiais, naujomis 
iš Dievo į jį srovenančiomis jėgomis. Iš 
to išeina, kad visas mūsų dvasinis gy
venimas, jei tik jis tvarkomas sveikais 
pagrindais, turi būti nuolatinis dvasios 
atsinaujinimas. Bet jis ypač turi būti 
didelis tiems, kurie šioj srity yra atsi
likę arba kuriems tenka iš naujo ženg
ti pirmuosius žingsnius.

Iš to, kas čia trumpais žodžiais pa
sakyta apie dvasinį gyvenimą apskritai 
ir apie įvairias mūsų tautiečių dvasinio 
gyvenimo kategorijas, aiškiai ‘ matyti 
dvasinio atsinaujinimo reikalas tremty 
gyvenančių lietuvių. Kalbame tik apie 
juos, nes tik jų dvasiniu atsinaujinimu 
esame tiesiogiai suinteresuoti. Pasiliku
siais tėvynėje rūpinasi kiti.

Iškėlus dvasinio atsinaujinto reikalą, 
savaime peršasi mintis nors trumpai 
pasvarstyti ir kai kurias to dvasinio at
sinaujinimo priemones.

Bet, prieš pradedant apie tas dvasi
nio atsinaujinimo priemones kalbėti, 
tenka pažymėti, kad dvasinio gyvenimo 
•sitis, apie kurią kalbame, yra Dievo

malonės veikimo sritis, kur susitelkusių 
-turtų Dievas yra vienintelis savininkas 
ir šeimininkas, į kuriuos žmogus ne
turi jokių teisių ir* kuriais naudotis 
žmogui yra leidžiama tik ypatingo Dievo 
palankumo dėka. Taip artimai ben
drauti su Dievu, gyventi jo gyvenimu, 
žmogui yra Dievo duota malonė, Jo

krikščionybės išmintis į jokią 
sielą neįeina, nepadariusi jos geres
ne, taip pat ir į jokį valstybinį orga
nizmą ji ‘ neįsisunkia, neatnešdama 
jam tuoj taikesnių ir ramesnių san- s 
tykių... Jeigu ji sugebėjo stabmel
diškas tautas iš pagrindų pakeisti ir 
iš visiškos žūties jas į gyvanimą su
šaukti; jeigu ji barbarybę išnaikino 
visur, kur tik ji savo koją pastatė, 
lygiai taip ir atsimetimo sužalotas - 
tautas, kurios į krikščionybę grįžta, 
ji sugebės vėl ant kojų pastatyti.

LEONAS Xni
Iš „Annum ingress! suminus“

dovana, o ne žmogaus pastangų dėka 
tai pasiekta ar pelnyta, nors pievas, iš 
savo pusės, visuomet yra pasiruošęs da
lytis savo gyvenimu ir savo laime su 
žmogum. Pirmasis žingsnis į tikėjimą, 
sako Bažnyčios mokslas, yra visiškai 
nepelnytas* dalykas, gryna Dievo do
vana. Tai Kristus išreiškia šiais žo
džiais: „Niekas negali ateiti pas mane, 
jei Tėvas, kurs yra mane siuntęs, jo 
nepatrauks“ (Jon. 6, 44). Daugiausia, 
ką žmogus čia gali padaryti, — tai šiai 
malonei ruoštis. Bet ir tai neįvyksta be 
veikiančios Dievo malonės (gratia ac- 
tualis). Tolimesnis, jau tikėjimu gyveni-- 
mas irgi yra Dievo malonės veikimo 
srityje. Čia stojame prieš Dievo malo
nes ir žmogaus laisvosios valios bendra
darbiavimo paslaptį.

Jei tikėjimas Dievą yra grynai Die
vo malonės dalykas, ko žmogus savo pa
čio pastangomis pasiekti negali ir ku
riame be Dievo pagalbos negali išlikti,

Z. Patirgas

Kunigo vaidmuo Lietuviu tautos atgimime *
3. Lietuvos kunigas kovoje su pravo- 

slavinimu

Koks buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės palikimas? Toje se
nojoje Lietuvos valstybėje ir kunigas, 
ir bajoras, kilę iš vieno luomo, gyve
no tais pačiais valstybinio gyvenimo 
idealais. Jiedu sudarė tikrąją ano 
meto visuomenę. O tos labai negau
sios visuomenės sąmonėje buvo Mag
ni Ducatus Lithuaniae valstybingu
mo, valstybės sąmonė. Nors valstybė 
ir buvo išdalyta, bet toji sąmonė, dar 
pusę šimtmečio vaizdavusi unijinės 
valstybės tipą, išliko iki 1863-jų. Ga
lima tad iki tol kalbėti tik apie labai 
sporadiškas kunigų pastangas 
lietuvių tautinio atgimimo linkme. 
Jas kai kas nori priimti kaip jų at
gailą už vaidmenį, kokį kunigai yra 
atlikę lietuvių nutautinime.

Jeigu tų užuomazgų tarpe kun. 
Strazdelis, tas originaliai-liaudiškas 

turime būti pilni užuojautos tiems, ku
rie jį yra praradę, nors ir dėl savo 
kaltės. Žmogui • taip lengva pulti, net 
labai žemai. Bet mūsų pareiga padėti 
jam vėl pakilti, iš vienos pusės pra
šant Dievą, kad Jis vėl jį patrauktų 
prie Sūnaus, iš antros jį ruošiant tai 
malonei priimti.

Pati pirmoji todėl priemonė turi būti 
malda, malda už tuos, kurie mūsų 
globai ir rūpesčiui yra pavesti, ypač 
už tuos, kurie jau nebegyvena tikėjimo 
gyvenimu, kadangi yra jį praradę. Rei
kia melstis ir už tuos, kurie jau gyvena 
tikėjimo gyvenimu, bet kuriuose nori
me šį malonės gyvenimą sustiprinti. 
Štai kodėl kunigas turi būti maldos 
žmogus, maldos ne tiek už save, kiek 
už savo globai pavestas sielas. z

■* Antra priemonė — gyvenimo pa
vyzdys. „Verba movent, exempla 
trahunt“ sako patarlė. Jei mes norime 
kitiems įkvėpti dvasinio gyvenimo mei
lę, jo troškimą, turime parodyti savo 
asmeniu tokio gyvenimo patrauklumą.

Si sritis ypač šiandien yra opi. Ku
nigas, apskritai, gyvena arti savo tikin
čiųjų. Čia, tremtyje, dažnai gyvena po 
vienu stogu, gretimam kambary, taigi 
arčiau, negu tai buvo Lietuvoje. Jis 
nuolat* jiems prie akių#Kaip jis tad 
turi budėti, kad į jo gyvenimą kas ne
tinkamo neįsibrautų! Priešingu atveja 
pasekmės būtų labai liūdnos. Gyveni
me turime pavyzdžių, iš kurių matyti, 
kad ne vieno tikėjimas susilpnėjo ar net 
visai palūžo pamačius netinkamą kuni
go' elgesį: vienaip jį girdėjo kalbant, 
kitaip jį pamatė darant, iš to jiems su
sidarė tarsi natūrali išvada, kad jis pats 
netiki tai, ko jis moko kitus, nors tai 
galėjo būti tik didelės pagundos va
landą. kaip ir kiekvieno kito, nelaimin
gas suklupimas.

Ypač kunigui reikalinga didelė ar
timo meilėne žodžiais^ bet darbais, tai
gi efektyvi. Jis privalo pajėgti visur su 
Apaštalu Povilu sakyti: „ego libentissi- 
me impendam et superimpendar ipse 
pro animabus vestris“ (2 Kor. 12, 15). 
Ypač šiandien taip visi reikalingi pa
ramos, bent gero žodžio, patarimo, už
uojautos. Nervinimasis, nekantrumas čia 
ne vietoj. Suprantama, ir kunigas turi 
savo kančių ir bėdų. Bet jas teturi ži
noti vienas Dievas. Mes esame tam, kad 
šviestame kitiems, kad savo asmeniu

ir savo laiko rėmuose nesiderinąs 
poetas, 19-tojo amž. pirmajame ket
virtyje kalbėjo apie ateisiantį „pa
vasarėlį“, tai toji sporadiška „prana
šystė“ gyvenime dar nieko nesakė. 
1831 m. sukilime Lietuvos dvasinin
kai nuėjo tuo pačiu unijiniu ke
liu, kuris jiems buvo pažįstamas |š 
Napoleono epochos, kai Lietuva buvo 
gavusi laikinę vyriausybę.

Beveik tą pat galima pasakyti ir 
apie 1863 m. „miatežą“. Ir Lietuvoje, 
ypač Vilniaus vyskupystėje, buvo 
organizuojamos, kaip Lenkijos kara
lystėje nuo 1861 m., panašios demon
stracijos su bažnytinėmis vėliavomis, 
ir Lietuvoje buvo kartu giedama-ta 
garsioji giesmė „Bože coš Polskę“.

■ Tiesa, išleisdamas vyskupijos de
kanams aplinkraštį „Dėl giesmių ir 
politinių manifestacijų“, Valančius 
aiškiai pasisakė prieš Bažnyčios įtrau
kimą j politiką. Įspėjimas buvo laiku 
duotas, nes tuoj buvo Įvestas karo 

parodytume žmonėms Dieyo gerumą, 
kitaip sakant, kad būtume Dievo ge
rumo įrankiai, kad per mus Dievas ga
lėtų žmonėms gera daryti. Apskritai, 
Dievas žmonėms gera daro ne pats tie
siog, o per kitus. Taigi, būkime Dievo 
gerumo veidrodžiai.

Iš Dievo ir artimo meilės išteka ku
nigo uolumas. „Charitas Christi urget 
nos“, sako Apaštalas (2 Kor. 5, 14). To
kiam nebus sunkus joks patarnavimas: 
pamaldų laikymas, sakramentų teiki
mas, Dievo žodis, artimo meilės dar
bai ir kt. x

Ypatingas uolumas reikalingas Dievų 
žodį skelbiant. Ne vienas iki šio! ne
rado kelio į Dievą tik dėl to, kad jam 
nieks jo tinkamai neparodė, arba iš 
jo iškrypo tik dėl to, kad nębuvo pa
kankamai pamokytas ir įtikintas jojo 
tikrumu. Tai pirmiausia darytina pa
mokslais, kurie visuomet turi būti ge
rai paruošti, taip pat paskaitomis ir 
spauda. Tikėjimo priešai spaudą yra ge
rokai įkinkę netikėjimo tarnybon. Tie? 
sos tarnyboje būkime nemažiau uolūs,

Sitai ir kita iš kunigo reikalauja di
delio pasitempimo ir įsitempimo, kai 
tuo tarpu nepalankios gyvenimo sąly
gos ir kunigą labai slegia, mes ir 
jam gyvenimo minimumas yra rei
kalingas. Taip yra. Bet dėl kai 
kurių gyvenimo sunkumų ir trū» 
kūmų mes neturime išsižadėti savo 
pašaukimo darbo. Toks jau kunigo pa
šaukimas, kad save užmiršęs kitiems 
gera darytų. Kad jam tačiau nepristig? 
tų pašaukimo dvasios, reikia raginti ti» 
kinčiuosius, kad j jie melstųsi už savo 
dvasios vadus ir jų gyvenimą lengvintų 
savo klusnumu jų pamokymams ir pa* 
raginimams.

Taip kunigams ir tikintiesiems pa* 
saulininkams bendradarbiaujant, tikriau* 
šiai susilauksim gražių vaisių mūsų tau* 
tos dvasinio atsinaujinimo srityje. Dva
sinis atsinaujinimas, iš viso žmonijos 
grįžimas į Dievą, yra būtina sąlyga jai 
išsigelbėti ne tik iš dvasinės, bet ir' iš 
fizinės mirties, jos visiško sunaikinimo. 
Šio karo baisūs sunaikinimai, žudymai 
aiškiai parodė, kur netikėjimas žmo
niją veda ir ką jai ruošia. Ją atvedė 
prie bedugnės krašto. Išsigelbėti dar 
galima: tai šuolis atgal į Dievą ir pil
nutinis įsijungimas į paties Dievo gy
venimą, kitaip tariant, nedelsiamas dva
sinis atsinaujinimas.

stovis penkiose vakarinėse guberni
jose. Valančiui gi rūpėjo saugoti Baž
nyčią nuo policijos savivaliavimo.

Kai Vilniaus general-gubemato- 
rius Nazimovas, įtakingojo vyskupo 
padedamas, vaizdavosi sau galįs lik
viduoti sukilimą ir tam atsikvietė ji 
į Vilnių, Valančius išleido aplinkraštį, 
kuriame apie jokią politiką nė žodžio. 
Tas grynai religinis aplinkraštis pa
tapė tik melstis ir daryti atgailą: 
......prisakau jums vardu Bažnyčios 
motinos mūsų, idant visi nut šios die
nos, ar tai Ponai didi ir maži, kuni
gai, ar šiaip jau žmonės seredas pas- 
nykautumėt ar septynerius poterius 
prie Švenčiausios kasdien kalbietu- 
mėt, pakol tik nepasibengs nepaka- 
jus tarp mūsų“.

Nors tame sukilime jau reiškėsi 
silpnos separatistinės tendencijos, ta
čiau didelė dauguma kunigų nuėjo 
vėl tuo pačiu keliu, kaip tas anksty
vasis Suvalkų rašytojas Akelaitis, ar
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vėliau kun. Katelė, ar vysk. Bara
nauskas.

Dėl didžiojo mūsųpoeto Baranaus
ko, tai jis yra komplikuota asmenybė. 
Buvo du Baranauskai: spontaniš
kai besireiškiąs Baranauskas lietu
vis ir politikoje sąmoningas Bara
nauskas — ištikimas unijos tradici
joms. Tas senosios kartos Baranaus
kas ir prašo naujų vyskupų nesekti 
vyskupo mužiko keliais. Atrodo, kad 
jo balso paklausyta!

Net toks Žemaičių vyskupas Paliu- 
lionas vis dar negalėjo pakankamai 
įvertinti tautinio lietuvių atgimimo. 
Gal ir jam iš dalies „Litwomanija" 
reiškė „laisvamaniją“. O kova prieš 
caro pravoslaviją, kuri taip slėgė ka
talikybę, apėmė tiek stipriai jo są
monę, kad lietuviu judėjimas jam at
rodė bendro fronto su lenkais aš- 
trioje kovoje už tikėjimą pavojin
gas skaldymas. Toje kietoje ir im
ponuojančioje kovoje prieš carizmą 
henulenkiamas Paliulionas išsilaikė 
per ištisą generacijos laikotarpį. Bet 
tik Karevičiui tapus Žemaičių vysku
pu, Kauno kurijoje ir kapituloje pa
pūtė lietuviškos dvasios, kai ka
pitulos kanauninku tuoj buvo paskir
tas tas stipriausias lietuvių publi
cistas Jakštas-Dambrauskas.

Grįžtant prie 1863-jų metų, reikia 
pasakyti, jog klebonija, kaip ir bajo
ro dvaras, tada buvo lenkiškos kul
tūros reprezentantė. Kunigai čja ne
sudarė ir negalėjo sudaryti išimčių iš 
Visos to meto visuomenės. Tame 
Sukilime, ypač kiek tai liečia jam 
pasiruošimus ir pačią pradžią, kunigų 
Vaidmuo buvo didelis. Čia aš turiu
galvoje ne vieno tik kunigo Mackevi
čiaus būrius, bet ir tuos sušaudytuo-
šius kunigus ar gausius tremtinius 
(Sibire.

Kai Muravjovas atsirado Lietuvoje, ' 
Sukilimas ėjo jau į pačią pabaigą. 
Kodėl jis visą savo kovos aštrumą 
nukreipė prieš katalikybę? Ar tik to
dėl, kad matė maište susijungu
sius katalikų kunigus ir bajorus? 
Ar tik už sukilimą jis norėjo bausti? 
Oi ne!

Jis labai aktyviai siekė, kad, anot 
Katarinos II-sios, tos „iš Lenkijos su- 
šigrąžintos gubernijos“, tos tariamo
sios „senos rusų žemės būtų rusiškos 
ne tik iš vardo, bet ir savo dvasia“. 
Todėl esą „reikalinga pavartoti visos 
priemonės, kad tos žemės būtų rusiš
kos“. Muravjovas tai giliai paėmė į 
širdį ir pakartojo: „Laikas pagaliau 
suprasti, kad šis kraštas nuo amžių 
rusiškas ir toks turi pasilikti“.

Kas tam kliudė? J tai duoda atsa
kymą Muravjovo laiškas carui: kol 
katalikybė viešpataus tame krašte, 
tol valdžia negalės jo padaryti nuo* 
savęs priklausomo ir negalės būti 
tikra dėl savo moralinės persvaros, 
nes „čia visas politines aistras faktiš
kai uždega Romos katalikai-kunigai“ 
(P. Šležas: Kražių įvykių reikšmė 
taut, susiprat. „Žid“. 1933, Nr. 12, 
506-7).
, Muravjovo akyse kiekvienas kata
likų kunigas skaitėsi ir lenkiškų 
idealų reprezentantas ir išpažinėjas. 
Sąvokos kunigas ir lenkas buvo su
plaktos. Vadinasi, tik katalikybę 
įveikus buvo galima rusinti. Pirmiau
sia reikėjo kurti rusiškos mokyklos, 
apie kurias daug medžiagos davė sa
vo knygoj „Lietuvių rusinimas per 
pradžios mokyklas,“ kun. Dr. J. Ma
lajas. Juk tada rusų švietimas buvo 
laikoma galingesniu už rusų durtuvą. 
. Buvo išvystyta kova prieš katali
kybę, daugeliu atvejų susijungusią 
ar besijungiančią jau tame kovos 
įkarštyje su lenkybe. Ta kova buvo 
tokią kieta ir sunki, jog daugelis ku
nigų, kaip vėliai? Pąliulionas; ir ne-

Vėjas liovėsi ir pasidarė didelė tyla. Tuomet Jis jiems tarė: kodėl jūs tokie 
bailūs? Mork. 4,39—40 A. Berzinš, Latvija

norėjo ardyti su lenkais bendro 
fronto. Tad jie ir nelaikė svarbiausiu 
kovos uždaviniu išlįsti su separatine

-ir ideologiškai neaiškia arba kartais 
'net antikatalikiška „litwomanija“.

Ryšium su tais teigimais reikia pri
minti gana įdomų faktą, jog po 
1863-jų m. katalikybė ir lenkybė Lie
tuvoje, ypač Vilniaus krašto gyven
tojo sąmonėje ir galvosenoje, labiau 
susijungė, ir tik po to sukilimo lenkų 
kalba Vilniaus krašte įgavo „katali
kų kalbos“ vardą. Tik per paskuti
niuosius keturis 19-tojo amž. dešimt
mečius yra įvykęs tas didysis Vil
niaus krašto nulietuvėjimas. 
Vadinasi, jis yra labai vėlybos 
datos.

Kova prieš katalikybę, • o ne prieš 
lietuvybę, pasidarė Lietuvoje pačiu 
pirmuoju rusų politikos ir pastangų 
tikslu. Kova prieš lietuvybę, dar labai 
silpnai — Muravjovo akimis —r be
sireiškiančią, buvo palikta antrame ar 
trečiame plane. Juk tuo pačiu laiku, 
kada Lietuvoje buvo labai varžoma 
katalikiškai-leakiškoji kultūra, Su
valkų ir Mariampolės gimnazijose ir 
Veiperių mokytojų seminarijoje buvo 
įvesta lietuvių kalba. Tai buvo 
savotiškas kurijozas tuo metu, kada 
buvo draudžiamas lotyniškasis rai
dynas.

Tuo būdu lietuvių inteligentai Su-? 
valkų krašte turėjo būti išplėšti 
iš lenkiškosios kultūros įtakos, 
atgrasinti nuo Varšuvos universiteto. 
O Maskvos universitete, pvz., tik tie 
tegalėjo gauti, palyginti, geras sti
pendijas, kurie galėjo pristatyti pa
žymėjimą, kad jie mokėsi lietuvių 
kalbos. Vienas iš tokių Maskvos sti
pendininkų juk buvo ir pats Basana
vičius, su kurio vardu tampriai rišasi 
Lietuvos atgimimas.

Pasaulininkų inteligentų tarpe at
sirado ir perkrikštų stačiatikių ė la' 
Muraška, Botyrius, atsirado ir defe- 
tistų, pasidavusių rusiškajai galvose
nos linijai. O daugelis lietuvių švie
suolių vesdavo rusęs ir įsitraukdavo 
į rusų kultūros orbitą.

Beveik tuo pačiu .metu, kai Dėdės 
Atanazo-kunigo Pakalniškio i;Ap

žvalga“, svarbiausiu savo uždaviniu 
laikydama apginti liaudį ir jos tikė
jimą nuo pravoslavinimo, skelbė ru
sintojų šunybes, savivaliavimus, kri
minalinius nusižengimus, o visur 
charakteringu stilium 'ir pačiu kie
čiausiu tonu straipsniuose, korespon
dencijose ir feljetonuose propagavo 
antirusišką dvasią, vienas atgimimo 
poetas vaizdingai pasakė:

„Mažas kareivis tautos mažutytės 
Puoliau aš didį siaubūną kaip uodas. 
Pajėgos silpsta, nors nesu parkritęs, 
Lenda širdin abejojimas juodas".

Vadinasi, mūsų tautos kovotojuose 
atsirasdavo „abejojimas juodas“. Juk 
prieš tokį milžiną Rusiją Lietuva bu
vo ne daugiau kaip uodas. Dr. Vin
cas Pietaris, kuris irgi buvo vedęs 
rusę, net kurį laiką buvo giliai įsi
tikinęs, kad rusai įveiks lietuvius ir 
juos nutautins. Todėl jis ir te
matė vienintelį išganymą perkelti vi
są mūsų tautą į tokią vietą, kur rusai 
negalėtų mums kliudyti tautinio ir 
kultūrinio darbo. Pradžioje jis manė
si suradęs tokią vietą Madagaskare, 
o paskui Argentinoje (Dambraus
kas-Jakštas: Patriotiniai motyvai 
mūsų atgimimo poezijoje, „Zidin.“, 
XXII (1935) Nr. 8-9, 120 p.). Tad iš 
šito pavyzdžio, kuris yra vienas iš 
daugelio, matyti, jog pasaulininkų in- 
teligentų-šviesuolių nusistatyme ne
buvo vieno aiškaus fronto. To aiš
kumo tiesa, atnešė 19-tojo amž. gale 
(1896 m. gegužės 1 d.) į Lietuvos so
cialdemokratų partiją susibūręs' kai
rysis ir aktyvusis Lietuvos jaunimas.

Toje kovoje Lietuvos kunigas gi 
buvo įstatytas į tam tikrą kelią, 
iš kurio jis negalėjo pasitraukti, 
ypač kai po 1864 m., uždraudus Ru
sijos vieningumui pavojingą spaudą, 
prasidėjo tikra rusinimo orgija. 
Ruso akimis ant kunigo visą laiką 
gulėjo tas odiumas už didesnį ar ma
žesnį prisidėjimą prie sukilimo. Tie
sa, Valančius, kaip vienintelis žmo
gus Lietuvoje, su kuriuo Vilniaus ge- 
neral-gubernatorius, tikrasis „Lietu
vos diktatorius“ Muravjovas, dar 
šiek tiek skaitėsi, buvo geroką dalį 

kunigų išgelbėjęs nuo kalėjimo ir Si
biro. Nota bene — pats Valančius, 
kaip ir jo artimieji bendradarbiai, 
būdamas abejingas sukilimui, jame 
nieko gero nesitikėjo lietuviams.

Kai jo 1863-jų metų audra neiš ver
tė (Vilniaus vyskupas, pvz., buvo 
suimtas ir nušalintas), Valančius; 
kaip įmanydamas, gelbėjo kunigus. Iš 
654 Valančiaus kunigų tik 107 tebuvo .

■ nubausti. Iš Valančiaus susirašinėji
mo su Muravjovu ir daromos dažnai 
klaidingos išvados apie .yalančiaus 
daugiaveidiškumą, nes toji 
korespondencija parodo, lyg Valan
čius ir Muravjovas būtų buvę ge
riausi draugai.

Valančius po 1863 m. turėjo rodyti 
daug lankstumo, politinės išminties 
ir takto. Reikėjo daug sugebėjimo 
laviruotu. Bet Valančius galėjo kar
tais nusileidinėti neprincipiniuose, 
nors ir Bažnyčios sričiai priklausan
čiuose, dalykuose, kad būtų apginti 
principiniai. Atsisakydamas nurodi
nėti vyriausybei neištikimus kunigus 
ir aprašydamas savo skunde carui 
(1863. VII. 21) liūdną katalikų Baž
nyčios padėtį Lietuvoje (dėl Murav- 
jovo vykdomų persekiojimų), Žemai
čių vyskupas, nepanorėjo būti galin
gojo general-gubematoriaus įrankiu. 
1865 m. jis buvo apkaltintas, kad 
pritaręs sukilimui ir jį palaikęs. Tel
šių karinis viršininkas pavadino jį it 
jo kunigus pikčiausiu Rusijos ir rusų 
tautos priešu.

Šito laikotarpio kunigas — lietuvių 
tautinio atgimimo istorijoje — bė 
Valančiaus vardo būtų nesupranta
mas. Šitaip prieiname prie tos knyg
nešių epochos, kai mūsų tautinė* 
martirologijos istorijoj tas spaudo* 
uždraudimas buvo viena iš skau
džiausių dramų. ■ Kaip ordino laikai* 
lietuviai per ištisas generacijas buvd 
vedę kovą už biologinę egzisten
ciją būti ar nebūti, taip dabar prasi
dėjo panaši kova būti ar nebūti savė 
tautinių teisių srityje. Kai despo
tiškoji rusų vyriausybė nesiskaitė sii 
švenčiausia priimtąja tautos teise, ji 
galėjo tapti lietuvių tautai didelė 
tragedija.

4. Valančius ir „graždanka".

Tauta kultūriškai atsilikusi, tau
tiškai nesusipratusi, netekusi savd 
tradicinės inteligentijos, nes ši žuvd 
tautai . . . tokia tauta nustojo vie
nos iš svarbiausių priemonių užpil
dyti šitas spragas, ir kaip tik tuo lai
ku, kai visame pasaulyje smarkiai 
eina tautinis atbudimas, kai vyksta 
kilimas kaip tik tose tautose, kurios 
buvo kultūriškai atsilikusios arbė 
tautiškai nesusipratusios (Šalkauskis, 
Spaudos draudimo pamoka liet, tau
tai, „Žid.“ X/1929/Nr. 5—6, 426 p.).

Situacija mums susidarė labai pa
vojinga! Juk „graždanka“ turėjo tar
nauti įrankiu lietuvių tautę iš pra
džių suartinti su rusų kultūra, o pas
kui ir visai surusinti. Lietuviai at
sistojo prieš alternatyvą: ar išsiža
dėti legalios savo spaudos ir dar la
biau pagilinti taip tautai pavojingą 
kultūrinį atsilikimą, ar prisiimti ru
siškąją „graždanką" ir šituo opurtū- 
nistišku žygiu pastūmėti eiti tautą 
tuo klastingu keliu, kurį jai buvo pa- . 
ruošusi rusų despotija.

Pasaulininkai šviesuoliai iš pradžių 
to pavojaus nematė. Po 1864 metų 
rusų raidėmis išleidžiami Krečinskio, 
Lauryno Ivinskio, Tomo Zilinskio ir 
kitų leidiniai. 1867 m. pasirodo net 
kun. Juškos-Juškevičiaus liaudies 
dainų rinkinėlis rusų raidėmis. Pir
maisiais metais net Valančius buvo 
davęs savo aprobatą. Iš pradžių galė
jo atrodyti kad spaustuvėj iš vie-
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nos šrifto dėžės perėjimas j kitą nė
ra svarbus ir esminis dalykas. 'Juk 
vokiškas alfabetas lietuvių kalbai ne 
daugiau tiko, kaip rusų graždanka. 
Tačiau jis buvo Maž. Lietuvoje, pvz., 
priimtas be pasipriešinimo, nes jo 
vartojimas nepriminė nieko svetima 
ar tikybai priešinga.

Tokio pavojaus ' būta ir Didž. 
Lietuvoje. Bet greit praregėjo 
laiku susiorientavęs Valančius. Jis 
buvo jau 1867 m. paleidęs i 
pasaulį savo politines brošiūras 
priešintis rusams, nepriimti jų rai
džių. Jis pirmasis pamatė pavojų, 
kad nuo rusiškų rašmenų galės būti 
pereita ir prie pravoslavų tekstų. 
Sunkus tai buvo pasirinkimas, kai 
rusų reakcija ir teroras siautėjo Lie
tuvoje, kai tamsi ateitis turėjo slėgti 
lietuvio sielą, kai paniurusiame dan
guje nebuvo matyti nė vieno vilties 
spindulėlio, pranašaujančio artimą 
giedrą. Bet Valančius praregėjo: 
graždanką priėmusi, lietuvių tauta 
atsistoja į tautinių ir religinių kom
promisų kelią.

O tai reiškia susilnėjimą tautos pa
siryšimo būti religiškai ir kultūriš
kai nepriklausoma, būti moraliai ne
palenkiama ir galėti apsaugoti savo 
valią į pergalę ir laimėjimą. Oportu
nistiškas kompromisas su rusų val
džia būtų buvęs ne tik nesėkmingas, 
bet jis dargi būtų reiškęs tautos-nu- 
Sižengimą prieš savigarbos pareigą ir 
prieš savo nepriklausomą ateitį.

Lietuviai tad ir pasirinko pirmą
jį, erškėčiais nuklotą kelią. O jis ža
dėjo iš pat pradžių didvyrišką kovą, 
prometėjiškus kentėjimus, bet ir ga
lutinio išsivadavimo viltį, nes kiek
vienas tvirtas pasiryžimas laimėti 
yra iš esmės laimėjimo pradžia. Va
lančiaus vaidmuo čia yra pats did
žiausias! Jis sugebėjo gana įtikina
mai klausimą taip pastatyti: rusiško 
raidyno priėmimas reiškia katalikų 
„vieros“ naikinimą.

Tai buvo per kunigus liaudžiai su 
ypatingu užsispyrimu išdėstyta: „Tik 
nepriimkite tikybinių raštų rusiško
mis raidėmis, nes tie raštai kenkia 
jūsų tikėjimui“. Tad pradėta iš visų 
jėgų gintis. Nemaža yra žinoma to
kių faktų: tėvai prašydavo besimo
kančių mokyklose vaikų ką ngrs pas
kaityti iš šventųjų gyvenimo ar iš 
kitų religinių raštų. Bet vos tik 
pastebėdavo, kad iš mokyklos par
sineštose šventose knygose yra ne 
katalikiškos raidės, kildavo konflik
tas, ir dovanai gautoji knyga atsidur
davo krosnyje.

Kauno mokyklų direkcijos 1874—80 
metų bylos apie parduodamas „že
maitiškas“, t. y. graždankos knygas 
parodo, kad žmonės nė veltui duo
damų tų knygų nenorėdavo imti. O 
eilėje mokyklų per keleris metus jų 
nebuvo nupirkta nė vieno egzemplio
riaus. Tik patys valdininkai ir mo
kytojai, norėdami valdžiai įtikti, iš 
savo kišenės išmokėdavo kartais už 
knygas p<j keliolika kapeikų.

Liaudis nepriėmė nė rusų rai
dėmis spausdinamų „Aukso altorių“, 
o kunigai nusigręžę nuo graždankoje 
brukamų iš lenkų kalbos verstų pa
mokslų vadovėlių ir ritualų.

Šitaip masiškai platinamos rusiš
kom raidėm, kad ir lietuviškos, 
knygos buvo griežtai atmestos. Tau
ta jų nepriėmė. Žinoma, išsižadėda
ma legalios spaudos, lietuvių tauta 
darė didžiausią moralinę bei kultū
rinu auką (Šalkauskis, „Zid.“' IX/ 
1929/Nr. 4, 356). Bet sykiu ta auka 
buvo geresnės ateities laidas. Nenu
stojusi savo tautinės vertės pajauti
mo ir pasiryžusi laisvai apsispręsti 
kultūriniame savo gyvenime, lietuvių 

tauta tuo pačiu buvo stojusi į tauti
nio nepriklausomumo, kad ir ilgos 
martirologijos kelią. Daugybė žino
mų ir nežinomų lietuvių turėjo už
mokėti moralinėmis ir fizinėmis kan
čiomis.

Šiandien mes net nebepajėgiame 
pilnai įsisąmoninti, į kokį gudriai pa
vojingą kelią lietuvius rusai norėjo 
pastatyti. Tai reiškė ne tik tautai 
atimti savą kultūrą, savą raštą. Tai 
reiškė žymiai daugiau. Kalba ėjo 
apie pačią tautos egzistenciją, nes 
visi planai siekė tuos du imperijos 
pasienyje gyvenančius milijonus įlie
ti į rusų tautos masę, ir tikėjimo, ir 
kalbos atžvilgiu. Tad buvo pats didy
sis egzaminas, ar priimti rusiškas 
raides.

Reikia atsiminti tik vieną — tada 
pasaulininkų šviesuolių dar tebuvo 
vos vienas kitas. Žymusis Daukan
tas, kuris pirmasis yra nurodęs kelią 
skirtis nuo lenkų, juk mirė 1864 m. 
O likusioji kitų pasaulininkų’inteli
gentų dalis buvo pradžioje sušluba
vusi; ir tas kalendorių leidėjas juk 
buvo komisijoje lotynišką lietuvių 
alfabetą pritaikyti rusiškoms rai
dėms. Šiandien galima pasakyti, jog 
kunigai, pirmiausia išeidami iš reli
ginių motyvų, kurie labai patarnavo 
tautiniams, čia sudarė tokį afrontą, 
kuris ir išgelbėjo lietuvių tautą. Tad 
jie suvaidino didesnę rolę negu pa
prastai manoma.

Kas gi buvo tos lemiamos ir lūž- 
tvinės kovos iniciatorius? Šiandien 
galima drąsiai pasakyti: jeigu liau
dis nepriėmė graždankos, tai tik Va
lančiaus kunigai sugebėjo tai pada
ryti. Jis nurodė jiems kelią.
. Bet neužteko tik negatyvios kovos 
priemonės, t. y. neleisti klastingai li
teratūrai prasiskverbti. Kai viduje 
sau susigrąžinti spaudą visos pastan
gos nepadėjo (kunigaikščio Oginskio, 
grafo Tiškevičiaus, vyskupo Bara-

SV. Kazimieras - Tremtinys
Su pasigerėjimu skaičiau „Naujame 

Gyvenime" straipsnelį, kuriame tūlas 
taip gražiai atpasakoja savo di
delį pasitikėjimą šv. Judu Tadu jam 
pagelbėjusiu šio karo baisybėse. Kai 
visko netenkama, kai pasimetama gy
venime ir iš niekur neįmanoma su
laukti pagalbos — tada pasitikėjimas 
šventojo globa yra tikrai kaž kas 
švento ir didingo.

Mūsų tautą karo orkanas pakarto
tinai naikino ir siaubė. Visokiausių 
nelaimių kalphi, aukštesni už Tyrolio 
Alpių viršūnes, prislėgė tiek mūsų Tė
vynę, tiek paskirus jos sūnus ar 
dukras. Tad savaime suprantama, kad 
ir mūsų visų akys šiandie ypatingu uo
lumu ieško sau atramos taško ir paguo
dos šaltinio, kuris sutvirtintų mūsų jė
gas šioje likiminėje kovoje. Šiandie la
biau negu kada mes jaučiame globos 
reikalą ir pagalbos būtinumą ne tik 
kūno bet ir dvasios reikaluose. To dėl 
labai suprantama, kodėl ir mūsų 
Aukščiausias Ganytojas J. E. Arki
vyskupas Metropolitas Juozapas Skvi
reckas su didžiausiu pasitikėjimu 
kreipiasi į visus savo tikinčiuosius o 
ypatingai dvasiškius, primindamas di
džiausią ir svarbiausią Lietuvos Glo
bėją šv. Kazimierą, kurio užtarymui 
ir globai meš šiandie iš naujo priva
lome pasivesti, kurio pagalbos su pa
sitikėjimu privalome šauktis. Juk jis 
yra lietuvis Ir vienintelis Lietuvos 
šventasis.

nausko, prof. Jauniaus žygiai), rei
kėjo ką nors pozityvaus duoti, t. y. 
spausdinti lotyniškomis raidėmis lie
tuviškų maldaknygių, giesmynų, bro
šiūrų ir kitų religinės bei politinės 
kovos raštų.
■ Bet kur spausdinti? Ne kas kitas, 
o Valančius buvo pirmasis, kuris nu
rodė kelią į Prūsus. Šitaip ir gimė 
nelegalioji spauda užsienyje. Ji turė
jo vieną svarbią žymę: ji buvo jokios 
cenzūros nevaržoma. Juk už šventą 
savo dalyką galima visada kovoti ir 
nelegaliomis priemonėmis. Tad Že
maičių vyskupas ir suorganizavo 
knygų spausdinimą Prūsuose. Bet tai 
nebuvo kokie nuolankūs raštai!

Tilžės klebono Zabermano vardu 
tuoj pasirodė ir paties Valančiaus re- 
ligiškai-politinės kovos prošiūros, 
kurių jis parašė devynetą. Ša
lia jo atsirado kuklus, bet labai 
kruopštus kovotojas, Varnių kunigų 
seminarijos rektorius Juozas Dovy- 
daitis-Šiaulėniškis Senelis, be kitko, 
nešęs beveik visą Blaivybės brolijų 
organizavimo naštą.

Kai kas judviejų raštuose net mato 
pasaulėžiūros užuomazgą. Jos dės- 
niai-katalikybė ir tautybė. Būti tuo 
metu kataliku ir lietuviu jau reiškė 
būti politiku, eiti prieš valdžią, var
žančią tikybą ir slegiančią tautą. 
Nors tuose raštuose beveik išinitinai 
buvo kalbama apie tikybą, bet iš es
mės tai buvo politinė literatūra, nes 
joje budėjo kova dėl tikybos ir tau
tybės.

Šitokiu, kad ir netiesioginiu, būdu 
ano meto kunigai įėjo į politinį dar- 

‘ bą. Tik už šitą pavojingą veiklą jie 
nesusilaukę tokių priekaištų, kurie 
kunigams tekdavo patirti iš kairio
sios srovės žmonių, kai Steigiama
jame Seime ir pirmuose dviejuose 
seimuose (iki 1926 m.) gana aktyviai 
reiškėsi gerokas kunigų būrys.

/ b. d.

Kun. K. Razminas

Taip. Šiandie jau nebegali būti jo
kių abejonių šiame klausime. Nuo
dugnus istorinis tyrimas aiškiai pa
rodė, kad šv. Kazimiero (gyvenusio 
1458—1483) tėvas buvo Lenkijos Ka
raliaus ir Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikščio Jogailos sūnus Kazimieras, o 
motina — Austrijos kunigaikštytė Elž
bieta. Argi tai lenkų kraujas? Ar šv. 
Kazimieras lenkas? — Mums šiandie 
per daug aiškų kaip Lietuvos Kuni
gaikščiams atiteko Lenkijos Karaliaus 
sostas. Tapę Lenkijos karaliais jie 
visad liko ir Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikščiais. Taigi ir šv. Kazimieras 
yra tikras lietuvis. Bet ar mes jį pa
lįstame, ar tinkamai suprantame jo 
reikšmę Lietusvai ir mums patiems? 
Mūsų Arkivyskupo laiško proga pri
siminkime bent šį tą iš mūsų Globėjo 
garbinimo Lietuvoje.

Šv. Kazimieras šventuoju paskelbtas 
yra jau Zigmanto I laikais (1506 — 
1548), ir jo garbinimas plačiai papli
to visoje Didžiojoje Lietuvoje ir Len
kijoje. Taip pat jo garbinimą propo- 
gavo jo motinos Austrijos Elžbėtos 
seserys ištekėjusios už įvairių Euro
pos karalių ir kunigaikščių kaip Nie- 
derlanduose, Prancūzijoje, Vengrijo
je ir kitur. Savaime suprantama, kad 
čia žymiausią rolę vaidino paties šv. 
Kazimiero nepaprasta asmenybė ir 
ypatingos jo dorybės, kurios nupelnė 
jam šventojo vainiką. Ir šiandie viso 
pasaulio kunigai savo brevijoriuje 

kasmet kovo 4 d. skaito ir gėrisi jo 
pamaldumu, jo gailestingumu, jo 
uolumu katalikybės gynime Ir plati
nime o ypatingai jo didžia skaistybės 
meile ir karščauslu Panelės Marijos , 
garbinimu. Nenuostabu, kad šios šv. 
Kazimiero dorybės ypač liko pamėg
tos lietuvių tautoje ir rado sau pa
lankią dirvą. Viso Lietuva pamilo 
savo šventąjį tautietį. Jo kūną iškil- 
mingai palaidojo Vilniaus katedroje, 
kur jis veik ištisą amžių ramiai ilsė- 
josi.

Sv. Kazimieras ištrėmime

Kaip šiandie taip ir 16 —17 amžių: 
je Lietuvą užklupo švedų "Ir kiti ka- 
rai. Naikinimo banga ištisais šimtme
čiais siautėjo visoje mūsų tėvynėje, 
Norint apsaugoti brangiausią Lietu: 
vos turtą šv. Kazimiero palaikus, teko 
juos išgabenti į užsienį (i Prūsus). Cią 
ilgą laiką šv. Kazimiero palaikai lam 
kė grįžimo tėvynėn. Jis matė visą to 
laiko skurdą ir vargą ir kartu sten
gėsi kiek galint užtarti savo tautie
čius. Romos brevijorius aiškiai rašo: 
„Kai vieną kartą lietuviai būdami 
neskaitlingi, buvo netikėtai puolami 
skaitlingiausio priešo ir jau buvo be
pradedą svyruoti, pasirodęs ore šv, 
Kazimieras suteikė jiem didelę per
galę." Tokia savo Lietuvos globa šv, 
Kazimieras nusipelnė visų didžiausią 
pagarbą ypač lietuvių tautoje. Už tai 
nenuostabu, kad kai tik aprimo karo 
audros, Jono Kazimiero laikais 1648^ 
1668 m.) lietuvių tauta tuoj susirūpi
no savo Globėjo iškilmingu grąžinimu 
tėvynėn. Esant sunaikintai Vilniaus 
katedrai reikėjo pirmiausiai parūpinti 
atitinkama patalpa šv. Kazimiero pa
laikam patalpinti. Tam tikslui Vilnius 
greitu laiku pastatė atskirą, gražią 
koplyčią, pavadintą šv. Kazimiero 
vardu. Iš Popiežiaus Inocento X 
(1644—1655) karalius išrūpino leidi
mą perkelti šv. Kazimiero palaikus ir 
visa šalis ėmė rūpestingai ruoštis per
kėlimo iškilmėms. Ypač Vilnius ir jo 
apylinkės gyventojai turėjo daugybą 
darbo. Vilniaus Mokslų Akademija su 
visa profesūra ir studentija čia ypa
tingai pasižymėjo. Lietuvos Hetmonas 
darė visą, kad tik šios iškilmės gra
žiausiai atatiktų lietuvių norus —z 
parsigabenti savo šventąjį Globėją.

Sv. Kazimiero palaikų perkėlimo 
, ’ šventė

Minios darbininkų puošė nesuskai
tomus garbės vartus ir kelią, kuriuo 
turėjo vykti iškilmių eisena. Rugpjū
čio 27 dieną šv. Kazimiero palaikai 

“pasiekė Vilnių visur pakely palydimi 
didžiausio entuziazmo. Neįsivaizduo
jamu triumfu ir nuostabiausia eisena 
pasitiko jį Vilnius. Vika Lietuvą čia 
parodė savo atsidavimą ir pagarbą 
savo Globėjui. (Kronikos pažymi, kad 
Lenkijai atstovavo tik nežymi delega
cija.) Ištisą savaitę tęsėsi Vilniaus 
Akademijos ruošiami šv. Kazimiero 
minėjimai ir įvairiausi parengimai. 
Taip šv. Kazimiero palaikų perkėlimo 
šventė liko oficijalia Vilniaus ir visų 
lietuvių šventė. Ji buvo švenčiama 

- veik ištisą savaitę kasmet po Žolinės 
oktavos rugpjūčio 27 d. Ta proga Vil
niuje prisijungė ir didžiūlė mugė, ku
ri ir iki pat šių laikų tebevadinama 
Kaziuko muge arba tiesiog — Ka
ziukas. Iš to galima suprasti, kad 
Vilniuje šv. Kazimiero palaikų per
kėlimo šventė yra iškilmingiau šven
čiama už šv. Kazimiero šventę kovo 
4 dieną. Panašiai buvo švenčiama ir 
Minsko, Mohilevo Ir kitose vysku-

4



1946 m. rugsėjo » d. Naujasis Gyvenimas Sp<

, • • > Kun. Leonardas Gižinskas

LIETUVIAI TREMTYJE IR BAŽNYČIA
■ - : • (Reportažo vietoje)

Nedaug teko skaityti spaudoje apie 
Tautinės Sv. Sosto Delegatūros 
Lietuviams Vokietijoje ir Austri
joje Įsteigimą bei jos uždavinius. Kai 
kam galėtų susidaryti klaidingas Įs
pūdis, kad lietuviai neįvertina to 
fakto reikšmės. Taip, žinoma, nė
ra. Ne tik kunigai, ne tik pasauliniai 
katalikai, bet taip pat ir sąmonin
gesni lietuviai kitatikiai, junta gilų 
dėkingumą Sv. Sostui už tai, kad, ka
ro audrų po visą Vokietiją ir Austriją 
išblaškyti, lietuviai buvo išskirti iš tų 
kraštų episkopato kompetencijos ir 
gavo savo atskirą, savarankišką ad- 
ministracinę. centrinę bažnytiniams r 
reikalams. Plačiau mąstą ir matą 
žmonės teisingai Įžiūri tame Vatikano 
moste didelės nacionalinės reikšmės 
aktą. Delegatūros religinė bei bažny
tinė svarba yra savaime aiškus rei
kalą. Šio straipsnio tikslas ir rėmai 
neleidžia mums smulkiau įsileisti Į 
Visų aspektų nagrinėjimą. Bet būtų 
neatleistinas mūsų spaudos apsilei
dimas ar neapsižiūrėjimas, jei tau
tinės Sv. Sosto Delegatūros Lietu
viams įsteigimas 'nebūtų pažymėtas 
kaip pirmeilis mūsų tautos laimėji
mas. Šiais laikais daug kalbama ir 
rašoma apie demokratišką žmonių 
lygybę prieš įstatymus. Deja! Nežiū
rint gausių kalbų, faktiška (ne prin
cipinė!) asmenų lygybė nepaliovė bu
vusi idealu. O kas gi yra idealas? Na 
gi — tai, ko siekiama ko norima. Va
dinasi,— tai, ko dar iš tikro nėra. 
Su tautomis yra nekitaip. Gal net 
dar blogiau!

Svarbu būti didžiai tautai. O kaip 
ja -tapti? Praktiškai mes didžiųjų

pijose. Tik Lietuvoje po didžiojo karo 
pertvarkant visą religinį gyvenimą 
stengtasi atsirubežluoti nuo Rusijos 
ir Lenkijos vyskupijų. Tno tikslu 
panaikinta ir senieji bendri Lietuvos 
— Lenkijos Globėjai — Patronai, kaip 
šv. Olavas, šv. Stanislovas ir kiti, 
kartu ir jų šventės. Tų švenčių tarpe 
liko neišskirta ir šv. Kazimiero pa
laikų perkėlimo šventė kuri taip po
pular! buvo Vilniuje. Atgavus Lietu
vai Vilnių vėl pirmiausias Kauno Ar
kivyskupo rūpestis buvo grąžinti Lie
tuvai šv. Kazimiero palaikų perkėli
mo šventę. Tik, dėja, karas tai vis 
trukdė.. Dabar Jo Ekscelencija būda
mas pernai rudenį Romoje ir kalbė
damasis su šv. Tėvu įteikė jam atatin
kamus prašymus leisti visai Lietuvai 
laikyti šv. Kazimierą ne tik savo tau
tos vyriausiuojju ir pirmiausiuoju 
Globėju kaip iki šiol švenčiant jo 
šventę kovo 4 dieną, bet dar paskirti 
šv. Kazimierą ypatingu Lietuvos 
krikščioniškojo jaunimo Globėju ir 
leisti jo kūno perkėlimo šventę švęsti 
rugpjūčio 27 dieną visoje Lietuvoje. , 

Sv. Tėvo pavesta šv. Apeigų Kon- 
• gregacija tuo reikalų,mūsų Arkivysku

pui labai palankiai atsakė tik priminė, 
kad ir pati lietuvių tauta, jos kleras 
ar net ir vyriausybė turėtų pareikšti 

< savo norą turėti šv. Kazimierą savo 
. Globėju. Kadangi tai liečia ypač Lie

tuvos jaunimą Jo Ekscelencija savo 
paskutiniame laiške Lietuvos kunigi
jai ir primena reikalą daryti ątkin- 
kamus žygius šv. Kazimiero garbini
mo išplėtimui lietuvių, visuomenėje. 

tautų nepavysime. Bet tai nereiškia, 
kad mes tuo klausimu nė teoretiškai 
neprivalome domėtis. Kita vertus, 
neabejotinos praktiškos reikšmės tu
rėtų Įsisąmoninimas tų priemonių 
kurių reikėtų imtis, kad mes, būda
mi ir taip maži, dar labiau nesuma- 
žėtumem. O tokio pavojaus esama. 
Ypač — turint galvoje lietuvio pa
linkimą į individualizmą bei savyje 
užsidarymą. Tos psichologinės savy
bės padaro tai, kad mes dažnai linkę 
— jei ne atstumti, tai bent atsiriboti 
net nuo savųjų, jei tie savieji nėra 
visiškai tokie pat, kaip mes patys ... 
Mes dažnai vienus iš savo tarpo 
pravardžiuojame arba bent įtariame 
lenkais, kitus — rusais, kitus vokie
čiais ar repatrijantais ir • panašiai. 
Tai parodo, kad mes dažnai pamirš
tame, jog nesame tokie turtingi, kad 
galėtumėm lengvabūdiškai eikvoti...

Istorija, sociologija ir statistikos 
mokslai parodo, kad tautos tampa 
didelės visų pirma per natūralųjį 
prieagulįį. Ką tik bedaro dabartinė 
Prancūzijos vyriausybė, kad gimimų 
skaičių kaip nors pakeltų! Tai šaliai 
rimtai gręsla depopuliacijos pavojus. 
Ne prietaras, bet objektyviais duo
menimis besivadovaują žmonės gerai 
žino, koks svarbus yra šituo kaip tik 
požiūriu Katalikų Bažnyčios vaidmuo, 
Yra dvejopas nevaisingumas: natū
ralūs ir dirbtinis. Šio pastarojo atž
vilgiu katalikiškosios moralės nusi- 

, statymas yra tiek bekompromisinis, 
tiek radikalus, jog kiekviena išmin- 
tingaflautos daugėjimu rimtai besi- 

.rūpinanti vyriausybė turėtų visada 
džiaugsmingai sveikinti kiekvieną 
bendradarbiavimą su Katalikų Baž
nyčia. Nereikia nė sakyti, kad ma
žoms tautoms šios rūšies klausimai 
turi nemažesnės svarbos, kaip ir di
delėms. O gal — net dar didesnės.

Antra tautos augimo versmė yra 
svetimų ėftmentų natūralizacija. Su
prantama, kad šitų dviejų tautos di
dėjimo priemonių moralinė vertė 
nėra lygi. Tik pirmoji yra visiškai 
natūrališka. Antroji, nors ir vadinasi 
„natūralizacija“ yra ištikro nenatū
rali s

Natūralizacija nustoja šito nena
tūralaus pobūdžio, jei ji supran
tama vien tik kaip juridiškas 
aktas, kaip pilietybės suteikimas ki
tos tautos ar valstybės adherentui, 
be jokio nutautinimo. Nemoralus 
mementas pasireiškia pastangomis 
žmogų nupratinti nuo jojo gimtosios 
kalbos bei tautinių papročių, bandy
mas jį dirbtina^ atplėšti, jam skun
džiantis ir nenorint, nuo jojo tautos 
kamieno. Tik prisiminkime tokius 
ekletantiškus pavyzdžius iš Lietu
vos praeities, kaip lietuviškos spau
dos uždraudimas, rusų kalba pradžios 
mokyklos įvedimas ir kita. Didžio
sios Vakarų demokratijos tokių prie-' 
monių, žinoma, nepažįsta ir netaiko. 
Rytų ir Vidurio Europos didžiosios 
valstybės — bent praeityje mielai 
stvėrėsi šitos politikos. Katalikų 
Bažnyčia ir jos įrengimai buvo kai 
kuriais atvejais vieninteliai ištikimi 
mažųjų tautų sąjungininkai. Kaip 
ryškų pavyzdį, tenka paminėti Že
maičių vyskupą Mečislovą Paliulionį, 
kuris, pats gerokai sulenkėjęs, su 
didvyrišku ryžtingumu padėjo savo 
tautai gintis nuo „krilicos“ ir suru
sinimo pavojaus.

Nereikia pamiršti, kad nutautėji
mas neįvyksta vienu momentu, bet 
palaipsniui. Tai nėra kaž koks stai
gus,' „aitvariškas“ apsivertimas ar 
pasivertimas kitu etnografiniu tipu, 
bet daugiau ar mažiau ilgas proce
sas, kuris laipsniškai ir iš lėto išdildo 
pirmiau turėtas tautines savybes ir 
jųjų vietoje įveda naujas, paimtas iš 
naujos, svetimos, kai kada net dirb
tinai sudarytos aplinkos. Šitas pro
cesas yra praktiškai vienalytis. Bet 
teoretiškai jis yra dvilypis. Jis gali 
ir. turi būti skaidomas į du lygegre- 
čiai besivystančius nomentus: į etno
grafišką disimiliaciją ir asimiliaciją. 
Stipriausi tautinės asimiliacijos (ži
noma — ir disimiliacijos!) veiksniai 
yra šie trys: šeima, mokykla ir Baž
nyčia.

Daug nustojo mūsų tauta dėl ne
lietuviškų šeimų, ypač — inteligen
tiškuose ir pusiau inteligentiškuose 
sluoksniuose. Liaudis, apskritai 
imant, visiškai nepažinojo šitos rū
šies tautinės perfidijos. Tai išpru
sintų sferų nuodėmė. Vaikas būda
mas, pažinojau Maskvoje oftalmologą 
prof. Gylį, kuris nebemokėjo lietu
viškai. Karo metu sutikau Lodzėje 
seną lietuvį geležinkelietį, kuris ap
siašarojo sutikęs lietuvį kunigą! Bet 
į klausimą: „Ar tamsta lietuvis?“ — 
temokėjo atsakyti: „Tak, tak — lie- 
tiškasis leksikonas. Abu tuodu as
mens buvo gimę Lietuvoje. Bet abu 
buvo sukū?ę nelietuviškas šeimas.

Nemažiau aukų yra iš mūsų pa
reikalavusi ir svetimoji mokykla. 
Yra gerai žinoma, kaip greit nutau
tėją vaikai, jei neturima savos moky
klos. Nesenai teko girdėti vienoje 
viešoje paskaitoje Mūnchene, kad 
Prancūzijoje lietuvių emigrantų vai-, 
kai, lanką prancūzų mokyklas, dar 
tebesikalba su tėvais lietuviškai, bet 
broliai ir seserys tarpusavyje jau 
mieliau šnekučiuojasi prancūziškai.

Kad ir Bažnyčia gali būti nepa
prastai svarbus ir efektyvus nutau
tinimo veiksnys, parodo netolima 
Lietuvos praeitis, ypač — Vilniaus 
krašte. Apie tai buvo kalbama ir 
rašoma, berods, daugiau negu pa
kankamai Dėl objektyvumo nerei
kėtų pamiršti, kad ir Mažosios Lie
tuvos stiprus nutautimas nepraėjo 
taip pat be bažnyčios, kad ir kitos, 
prisdėjimo Dar ir šiandieną tenka 
ne kartą pavartyti gotinėmis raidė
mis Berlyne spausdintąsias tariamai 
lietuviškas „bibeles“. Tų „bibeliu 
drukavonė“ yra ne kas kita, kaip 
tik vakarietiška „kirilica“. Labai 
sunkūs Katalikų Bažnyčios varžymai 
Rusijoje praeito šimtmečio antrojoj 
pusėj yra tik tuo paaiškinami, kad 
jinai atsisakė tarnauti, kaip aklas ir 
klusnus įrankis, imperialistinės ir 
panslavistinės, taigi — plačiąja 
prasme nacionalistinės caro1 politi
kos. Į tą pačią priežastį*tenka suvesti 
ir šių metų dirbtinį ir smurtišką at
plėšomą Ukrainos unitų bažnyčios 
nuo visuotinės. Šios rūšies pavyzdžių 
galima būtų cituoti dar labai ilgai 
Bet tai būtų laužimasis Į atviras du
ris. Visi žino, koks svarbus yra Baž
nyčios vaidmuo tautos gyvenime.

Sitai konstantuodami, mes norė
tume šitoje vietoje aiškiai pabraukti 
tautinį, o ne vien bažnytinį — tautos 
gyvenimą. Tai reiškia,-kad nesupran

ta pilnos Bažnyčios reikšmės, kas jos 
veiklą manytų apriboti vien mora
line ir grynai religine sritimi. Tiesa, 
tos dvi sritys sudaro jos tiesioginį 
uždavinį. Bet negalima pamiršti 
kad šito savo tiesioginio užda
vinio siekia Bažnyčia tautinėmis 
priemonėmis. O tai yra: poterių ir 
katekizmo mokymas gimtąja (būti
nai — gimtąja!) kalba, pamokslai 
giedojimai išpažintis, religijos pa
mokos mokyklose, vaikų ir suaugu
siųjų katekizacija bažnyčiose ir kita. 
Tos visos praktikos laiko žmogų prie 
tikėjimo, bet ne mažiau — ir prie 
tautos. Bažnyčia priešinasi visomis 
priemonėmms mišrioms motery
stėms. Ji principe šalininkė priva
čių mokyklų. Kultūrinių organizaci
jų veiklą laiko ji netgi pastoracijos 
būtina dalimi. Žinomas Pijaus X po
sakis, kad apaštalas Povilas, jei jis 
šiandiena gyventų, būtų buvęs nea
bejotinai didelio katalikiško dien
raščio redaktorius; — parodo, kaip 
Bažnyčia žiūri į spaudos reikalą. Jli 
deda vjsas pastangas, kad sukurtų 
ir ištobulintų spaudą. Tiesa, Bažny
čios noras yra, kad visa tai turėtų 
konfesinį antspalvį. Bet ir tautinis 
charakteris visų šitų siekimų ir insti
tucijų yra savaime suprantamas it 
aksiomiškai aiškus dalykas.

Jei visa tai turi reikšmės ir svar
bos gimtojoje šalyje, tai dar daugiai 
— diasporoje. Čia net paprastas su
sitikimas su savo tautiečiais pamal
dų proga yra daug svarbesnė kliūtis 
nutautėti, negu paprastai manoma. 
Vienas paprastas žmogelis šitai min
čiai yra suteikęs tokią „sultingą“ 
formą: „Kol aš kas šeštadienis einu 
į pirtį, tol esu švarus. O kol aš kas 
sekmadienį eisiu į lietuviškas pamal
das, tol aš nepaliausiu buvęs lietu
vis.“ Tai viškai teisinga. Savaime 
suprantama, kad mūsų išvedžioji
mai tik toliai galios, kol kalbama 
apie savąją, apie lietuvišką bažny
čią. Iš to išeina, kad Sv. Tėvas nega
lėjo suteikti mums, lietuviams, bran
gesnės dovanos ir geriau įrodyti savo 
palankumo bei mūsų reikalų supra
timo, kaip įkurdamas mums Vokie-' 
tijoje ir Austrijoje savąją, taip sa
kant — lietuviškąją bažnytinę admi
nistraciją.

Kaip minėta, spaudoje tasai reika
las pasiliko ligi šioliai lyg ir nepa
liestas. Bet plačioje tremtinių masėje 
toji Sv. Sosto malonė rado džiaugs
mingą iretikrai dėkingą atgarsį. Kas 
kartą dažniau išgirstama pavyzdžių 
kur Lietuvoje gana indiferentiškai 
religijos atžvilgiu nusiteikę žmonės 
čia, tremtyje, ima lankyti lietuviš
kas pamaldas gana reguliariai. Ne
reti taip pat atvejai, kur sudarą ma
žumą lietuviai evangelikai pasisiūlo 
dalyvauti . katalikų bažnytiniame 
chore, tuo būdu sugėdindami ne vieną 
apsiledėlį kataliką. Tie nekatalikai, 
išskaitę kitų akyse diskretišką klau
simą atsako: „Juk šiandiena tai yra 
lietuviškas reikalas!“ Teologiškai 
imant, bažnyčios lankymas turėtų 
išeiti, žinoma, iš kitų motyvų. Bet ne
galima paneigti, kad net ir grynai 
religiniu atžvilgiu tenka čia įre
gistruoti tam tikrą laimėjimą. Vis 
dėlto tai yra šioks toks žingsnis ar
tyn. Artyn: „ad unam, sanetam“.

Netenka abejoti, kad ir patsai Sv, 
Sosto Delegato asmuo turi čionai pir
maeilę reikšmę. D. Gerb. Kan. F. 
Kapočius yra plačiai žinomas lietu
viškąja! visuomenei Europoje ir 
Amerikoje, kaip Tautos Šventovės, 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios, staty
tojas. Gerai pažindami ir gerbdami, 
to dignitoriaus kuklumą, susilaiky
sime nuo smulkesnio tos asmeny-
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bės charakteristikos aprašymo. Antra 
■vertus, tai ir nebūtų reikalinga, nes 
.gi.kas.Lietuvoje nepažinojo Prisikė
limo. bažnyčios klebono?!

Tačiau mes negalime susilaikyti, - 
nepaminėję vienos ypatingos dova- 

. nos, kurios kan. Kapočiui daug kas 
galėtų pavydėti. Tai jojo kalbos 
nuoširdumas. Tiek privačiam pasi
kalbėjime, ties viešose prakalbose 
jojo iš širdies plaukiantis žodis kaž 
kaip ypatingai sminga į žmonių šir
dis. Kas žino ar tik šitoji kanau
ninko Kapočiaus nuoširdaus žodžio 
pavergianti ir nuginkluojanti jėga 
— neturi ryšio su tuo faktu, kad jis 
yra buvęs uolus Svč. Jėzaus Širdies 
kulto platintojas Lietuvoje? Berods, 
jam taip pat priklausė garbingoji 
iniciatyva, kaip 1938 m. per I Tau
tinį Eucharistinį Kongresą Kaune 
Lietuvių tauta iškilmingai pasiaukojo 
Dieviškąja! Širdžiai. Galimas daly
kas, kad šičjrf kaip tik tenka ieškoti 
rakto prie tos mislės atmezgimo, ko
dėl kan. Kapočiaus trumpas žodis, 
nors tylus ir kuklus, labai pavergia 
širdis.

Gal nebūtų daug prasmės, jei mes 
pasišoktumėm išskaičiuoti tuos sun
kumus, kuriuos Delegatūrai nau
jai kuriantis teko nugalėti. Net ir 
norėdami, išsamūs mes negalėsime 
būti Tik atsitiktinai ir tik vieną 
mažą dalį visų tų „odisėjų“ teko 
mums nugirsti. Bet kiekvienas trem
tinis, kuris bandė šiais laikais įsi
gyti, sakykime — vieną lėkštę ar 
porą šaukštų, žino, ką reiškia da
bartinėmis sąlygomis įkurti didelę 
cemcrinę įstaigą, turinčią uždavinį 
tvarkyti visą lietuvių katalikų" reli
ginį gyvenimą Vokietijoje ir Austri- 
centrinę įstaigą, turinčią uždavinį 
joje. O juk reikia manyti, kad, be 
praktiškų reikalų, yra buvę dar 
ir kitokių. Vokietijai ir Austri
jai esant padalytoms zonomis, galė
jo kilti įvairių formalinių bei juri
diškų klausimų ir neaiškumų, ku
riuos taųč'pat teko išspręsti.
. Tenka konstatuoti, kad ji pati 
dar tinkamai neįsikūrusi, nedels
dama ėmėsi lietuvių tremtinių baž
nytinio gyvenimo tvarkymo bei 
organizavimo darbo. eNmaža ener
gijos ir nusimanymo pareikalavo 
Suorganizavimas to didelio ir la- 
bai gražiai pavykusio lietu — 
vių katalikų kunigų suvažiavimo, 
kuris Sv. Sosto Delegatūro% iniciaty
va įvyko Hanau š. m. birželio mėne- 

. Šio pradžioje. Jau patys gausūs to su
važiavimo sveikinimai aiškiai parodė, 
kiek daug reikšmės skyrė tdda mūsų 
visuomenė šitam dvasininkų pobū
viui, kuris turėjo pusiau — studijų 
dienų, pusiau — rekolekcijų pobūdį. 
„Naujojo Gyvenimo“ skaitytojai bu
vo savo laiku apie tai painformuoti. 

įp Panašų charakterį turėjo ir Sv. Sosto 
Delegatūros š. m. rugpiūčio mėn. 27 
•—29 d. d. Fuldoje sukviestos aukš
tesniųjų mokyklų kunigų kepelio- 
nų studijų dienos. Jas tenka įre
gistruoti, kaip naują ir labai svarbų 
bažnytinio tremtinių gyvenimo lai
mėjimą. Be J. J. E. E. Vyskupų ir pa
ties Jo Prakilnybės Sv. Sosto Dele
gato, dalyvavo apie 40 kunigų kape
lionų ir keli įžymesni katalikai pe
dagogai su prof. A. Maceina prieša
kyje. Šitas bendras darbas klero ir 
katalikiškos inteligentijos elito — 
yra džiugus ir sveikintinas reiškinys. 
Sū Povilo laiškai aiškiai parodo, kad 
krikščionybės pradžioje nebuvo tos 
nepasitikėjimo ir izoliacijos dvasios, 
kuri su laiku tarp ganytojų ir 
ganomųjų pastatė sieną, kliudan
ti* vieniems kitus suprasti. Ir 
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šiais laikais didžiosios Pijaus XI 
ir Pijaus XII mintys apie katalikų 
akciją ir pasaulininkų ,apaštalavimą 
— gali būti tik tuo atveju realizuo
tos, jei tarp dvasininkų ir pasauli
ninkų bus pilnas pasitikėjimo gyvas 
kontaktas, pakankama informacija, 
abipusiškas psichologiški], kultūrinių 
ir net ekonomiškų momentų ir sie
kimų supratimas. Kaip svarbu yra, 
kad katalikai mokslininkai bei,kul
tūrininkai eitų į talką klėrui, galėją 
įsitikinti kiekvienas, kam teko dide
lis malonumas išklausyti prof. A, 
Maceinos ir jo kolegų referatus 
knuigų kapelionų studijų dienomis. 
Puikios gotinės katedros su jųjų 
paslaptingomis, mistika dvelkian
čiomis navomis, su jų dangų sie
kiančiais skliautais, su jų piliastrų 
miškais, šiurpu nupurtančiomis or
namentų chimeromis ir pasakiško 
grožio bei spalvingumo vitražais — -- 
yra taip—pat . . . reikalingos vėdi
nimo. Jos prirūgs, būtinai prirūgs, jei 
niekad nepravers! langų ir karts nuo 
karto neįleisi gryno oro srovės . .

Suvažiavimo programa buvo la
bai įdomi. Apskritai imant, šių eilu
čių autorius nėra margai įvairių 
programų šalininkas. Jam labiau 
imponuoja, sakykime — tokios ,Ja 
sėmaine catholique franęaise" prak
tika, kur kiekvienais metais tenki
namasi kuria nors viena tema. Ji esti 
tikrai iššamiai ir vispusiškai išgvil
denama. Tai yra protingas Tomo iš 
Kempeno kelias, kuris sako: “jei mes 
per metus tik vieną dorybę įgytu- 
mėm, veikiai pataptumėm tikrai to
buli vyrai . . .“ Tremties gyvenimo 
nepastovumu, ir mūsų užsimojimų 
bei įrengimų provizoriškumu, rasit, 
ir galima pateisinti mūsų dabarties 
vartojamą „divertissementų“ prak
tiką.. Betgi grįžę į tėvynę, turėtu
mėm jos išsižadėti. Turėmumėm pa
mėgti bet kuriam diletantizmui prie
šingą studijų bei darbų išsamumą ir 
nuodugnumą. Pagal dėsnį: ,jion 
muitą, sėd multum.“ Diskusijos pa
reikalavo nepaprastai daug laiko.

Diskusijų gausumą ir gyvumą ten
ka, žinoma, sveikinti, kaip neabe
jotinai teigiamą reiškinį. Jis parodo 
dalyvių gyvą domėjimąsi svarsto
mais klausimais. Nei apatijos, nei 
abėjingumo negalima buvo pastebėti 
net ir tais momentais, kada nuovar
gis ir fiziškas išsisėmimas nebesida- 
vė daugiau užtššuojamas. Prie šio' 
pobūvio neabejotinč ir džiuginančių 
teigiamybių tenka priskirti ir pačią 
kultūringą ir visiškai korektišką dis
kusijų formą. Sį kartą diskusijų da
lyviai, aplamai imant, „nepyko“, kad 
kiti kitaip mano; nerodė noro „su
kirsti"; neiškreipė savo oponentų min
ties; neieškoję progos pademanstruoti . 
savo „salamonišką“ išmintį. Per ilgai 
užtruktumėm, jei bandytumėm sure- 
gisruoti visus tuos diskusijų neko
rektiškumus ir ekstravagancijas, ku
rias ne sykį teko pastebėti ir nuo
širdžiai ' apgailestauti kituose mū
siškių suvažiavimuose. Su pasitenki
nimu teko konstatuoti, „Ačiū Dievui, 
išmokome diskutuoti! Supratome, 
pagaliau, kad diskusijos — ne bar
niai, bet proga bendromis pastango
mis- surasti tiesą.“ Kaip gera būtų, 
jei šitie gimnazijų kapelionų studi
jų dienų kultūriniai laimėjimai 
virstų savaime suprantama ypatybe 
visų mūsų lietuviškų pasirody
mų tremtyje ... O gal taip pat ir 
bus ateityje? Pamatysime.

Studijų dienų dalyviai buvo neiš
semiami diskusijose ir neįveikiami 
darbe. Jie su tikrai pavyzdingu stro
pumu dirbo per visas tris dienas. Kai 
kurios aktualijos jaudino gerbia
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'Matei, kaip muilo burbulus vaikai pro Šiaudo liemenėlį pučia; 
juose atsimuša ramus vidudienio dangus ir žalios pievos, 
ir tingios bandos ežeran .kaitroj subri dusios •• • 
Pūsteli vėjas — —sprogsta burbulai, 
ir sprogsta metalinio blizgesio 
ramus dangus, 1
ir žalios pievos, 
ir tingios bandos ežeran kaitroj subridusios•••

Taip sprogsta muilo burbulai papūtus vėjui - ------
Taip sprogsta mano žmogiškasis išdidumas, 
lygiai kaip muilo burbulai, 
kuriuos vaikai ». 
pro tuščią šiaudo liemenėli pučia. 
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Žinau — 
Anksčiau, negu mintis 
J mano smegenis įkaitusius ateina — 
Tu mano mintį jau žinai, o Viešpatie! 
Anksčiau, negu aš žodį pasakau — 
Tu visą sakinį žinai, o Viešpatie!
Ir kai — lyg muilo burbulai — iškyla 
manyje mano žmogiškasis išdidumas, — 
tada Tu, Viešpatie, imi ir pūsteli, 
ir sprogsta 'mano tuščias išdidumas, 
lyg burbulai, 
kuriuos vaikai / 
pro tuščią šiaudo liemenėlį pučia...

muosius dalyvius — ne tik posėdžių 
salėje, bet ir visur kitur. Jos nelei
do privačioms, neoficialioms disku
sijoms nutilti — ir kuluaruose, ir 
miegamuosiuose, ir galerijoje, kur 
buvo trumpai išeinama „tyro oro 
pagauti.“

Skautų reikalas buvo apsvarsty
tas su visu tinkamu rimtumu. Skau
džia širdimi prisiminta ir ta nelemta 
netolimos praeities klaida, kuri sa
vo laiku buvo įnešusi j mūšų moky
klų gyvenimą nereikalingą ir nepa
teisinamą disharmoniją. Iš tikro, 
kas yra labiau lietuviška, kaip 
ateitininkų judėjimas?! Juk be jo 
šio šimtmečio Lietuvos istorija ne
abejotinai būtų nugjusi visiškai ki
ta kryptimi. Ateitininkų judėjimas 
sužadino ir išugdė tas lemiamas jė
gas, kurios nepriklausomybės siekė, 
dėl jos kovojo, ją kūrė ir vėliau gynė.

Nepaisant visų represijų, tasai 
judėjimas liko gyvas. Jis'yra gyvas 
tremtyje ir, norime tikėtis, taip pat 
pavergtoje Lietuvoje. Kitaip ir būti 
negali! Žmonės gali daryti įvairius 
keistu! eksperimentus. Bet istorija vi
sada pasilieka išmintinga. Ji negali 
leisti, kad pavyktų eksperimentai 
jei jie prieštarauja net prigimtąją! 
teisei.

Paminėtinas šitoje vietoje ir Ger
biamų kapelionų nusidejavimas, kad 
mūsų jaunimas tremtyje per daug šo
kąs. Juk tai yra, tikrai, „puota maro 
metu“! Jaunimas yra jaunimas, ir 
niekas_ neturi noro j j susendintL Jau

Vladu Šlaitai

nas žmogus turi pasilinksminti. Kas 
to nežino?! Bet vyresnieji vis dėlto, 
pasigenda iš šių dienų jaunimo, kad 
jis labiau ir giliau atjaustų mūsų 
tautos šių dienų padėties tragizmą. 
Čia yra nebe religiškos, bet tautiškos 
sąžinės klausimas. Vienas senyvas 
kapelionas kone su ašaromis kalbė
jo: „Tenai prikimšti kalėjimai... Te
nai kraujas liejasi... O čia? Čia šo
kama! ..“ Ir kas žino, ar dėl to, iš 
kitos pusės visiškai suprantamo noro 
užsimiršti nepasitaiko taip, kad vai
kai tremtyje šoka kaip tik per tėvo, 
motinos laidotuves?.. O juk tai būtų 
labai, labai skaudu! Reikalinga tai 
dažniau mūsų jaunimui priminti.
. Lietuvių kunigu kapelionų studijų 
dienas pagerbė savo atsilankymu ir 
net dviem nuoširdžiom kalbom Sv. 
Sosto Delegatas latviams ir estams, 
Rygos universiteto profesorius ir ku
nigų seminarijos rektorius Lauzlno- 
vičs. Įspūdis buvo labai geras.

Nemažiau malonų paįvairinimą 
rimtų studijų dienų sudarė labai nu
sisekęs Fuldosw lietuvių choro, p. 
J. Ąžuolaičio diriguojamas, religinės 
muzikos koncertas. Buvo šalia choro 
taip pat gražių vokalinių ir instru- 
mentalinių solo numerių. Fuldoje 
žmonės dirba. Nors jos kolonija nėra 
pati didžiausia. O Bažnyčia viską pa
lydi laiminimu ir malda. Be jos trem
tinio likimas būtų buvęs daug kar
tesnis. Ar galima tuo abejoti?

Miinchenas, 1946 m. rugpiūčio 31 d.
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GYVOSIOS DVASIOS BEIEŠKANT
' Apsidairę aplinkui*), mes, krikščio
nys, pastebėsime lyg nusivylimo 

. šauksmą, kuris mus lydi toje ilgoje 
mūsų - kelionėje. Kartais su dideliu 
įtūžimu bei kartėliu jis atsimuša į 
pačių krikščionybės širdį: Bažnyčia 
nutolusi nuo gyvenimo ir eina šun
keliais, Bažnyčia neteko kontakto su 
aktualiuoju pasauliu.

Man teko tuo reikalu išsikalbėti 
Su dešimtimis įsitikinusių katalikų, 
rašo prancūzų laikraštyje „Tė- 
moignage chrėtien“ jo ben- 

■ dradarbis Jean Maud uit, teko 
-klausinėti nekrikščionis, kurie ieško 
’tiesos, teko ginčytis su žmonėmis, ko- 
’ vejančiais su prikščionybe, kurie ta 
proga man taip pat pareiškė savo 
įsitikinimus ir samprotavimus. Ir vi
si jie, tiek krikščionys, tiek nekrikš- 

■■čionys, pasakė vieną ir tą patį da
lyką. Atmetus į šalį įvairius senti
mentus, piktus įtarinėjimus ir blogą 
valią, randamą tiek vienuose, tiek 
kituose, kerštą ir apviltus lūkesčius, 
vis dėlto reikia pripažinti vieną da
lyką, būtent — kad Bažnyčia (čia 
tuo vardu jie supranta tiek dvasi
ninkus, tiek pasaulininkus, žodžiu 
— veikliąją krikščionybę) pradeda 
trauktis iš gyvenimo, jį palikdama 
savo likimui.

„Jusų Bažnyčia — jokia vargšų ir 
■ ' prispaustųjų Bažnyčia"

Nekrikščionys man pareiškė:
„Jūsų idealas yra susirišęs su žu

vusia buržuazijos klase ir drauge su 
ja garma į pražūtį. Bažnyčia, kaip 
kad jūsiškė krikščionių, kuri pasišo
vė būti sesuo visų vargšų ir pris
paustųjų, niekad nesiliovė rėmusi 
liaudies išnaudotojų.
Jūsų Bažnyčia su visa savo pompa 
priklauso praeičiai. Visa ten apnešta 
storu dulkių sluogsniu, atgyventa, 
nereikalingi. Jūsų kunigai ir jūs patys 
stirksote atsiriboję nuo tikrojo gy
venimo, susipančioję savo idealo
buržuazlška koncepcija. Tam tikriau
sias įrodymas yra tai, kad masės 
kasdien vis daugiau nuo jūsų nusi
suka, žygiuodamos ten, kur joms ke
lią rodo tikrai gyvos doktrinos. Jūs 
jau atgyvenote savo laiką, jūsų vaid
muo jau suvaidintas; dabar savo 
vietą turite užleisti kitiems".

„Mūsų parapija mums daugiau nieko 
neduoda“

Pagaliau yra tokių, kurie save va
dina krikščionimis. Yra žmonių, ku
riems skauda širdį ir kurie jaučia 
sąžinės graužimą, kad jie yra tokie, 
bet neišdrįsta 4at prisipažinti. 
Kartą aš susitikau vieną iš tokių, 
kuris pasiryžo atverti savo širdį, — 
tai buvo ne mažiau karštų įsitikini
mų žmogus. Jis pasidalijo su manimi 
žemu storu balsu savo mintimis, 
drauge pasisakydamas, kad jų neiš
drįsta atvirai išsakyti.

Pries išsipasakodamas, jis man il
gai ir atsidėjęs žiūrėjo į veidą:

„Jums, kaip atrodo, susidaro įspū
dis, kad tarp parapijos rinktinio ka
dro ėgzistuoja autentiška krikščio
nių bendruomenė? Jūs, tur būt, gal
vojate, kad ji teikia ištikimiesiems, 
esantiems jos ribose, sakramentus,

•) Dėdama šį aštrų straipsnį, paim
tą iš prancūzų spaudos, redakcija ne
laiko jį klausimą pilnai nušviečian
čiu, tačiau deda jį, kaip duodantį 
progos susimšstyti.

, N-ąnJ«ąt«rG* venlnrą.

žodžiu, duoda pakankamai dvasinių 
versmių, reikalingų XX amžiaus 
žmogaus gyvenimui? Bet kur tenl 
Toji bendruomene yra sustingusi, 
įlindusi į stiklinio formalizmo kiau
tą, ji sukasi tuštumoje ir tik vapsi 
maldas, visiškai užmiršdama patį 
gyvenimą. f

Ir jis liūdnai pridūrė: „Mano pa
rapija visai nyksta. Ar tokiam pa
sauly, kur pikto jėgos be paliovos 

-manifestuoja su tokia galybe, dar vis 
nuolatos didindamos savo smogiamą- 

- ją galią, kuriame sergantis žmogus 
negali nusikratyti savo ligomis, ar 
tame neramiame, į visas puses besi
daužančiame, visokių ydų slegiama
me pasaulyje Bažnyčia tikrai kaip 
reikiant vykdo savo pasiuntinybę, 
kurią jai skyrė jos dieviškasis Moky
tojas, ir tai su visu gyvastingumu? 
Ar ji suteikia šių dienų žmogui pa
galbą, kurios jis yra taip reikalingas? 
Ar ji įstengia, ar turi pakankamai 
išteklių palaikyti su masėmis tiesio
ginį ryšį, kurias jai įsakyta suprasti 
ir mylėti Kristaus? Ar ji sugeba at
nešti savo artimo mažutėliams tą gy
vybinę substanciją, be kurios neįma
noma jai įvykdyti jos vidinio pašau
kimo?"

Bažnyčia atskirta nuo masių
Ką jūs sau manote: ar žmonės, jei 

imasi ką kritikuoti, tai daro tik tam, 
kad galėtų iš ko pasišaipyti, pra-
linksminti savo širdis arba parodyti 
savo proto aštrumą, leisdami jam 
šiek tiek pakoketuoti, jei jie ryžtasi 
mums atskleisti šituos visus sunku
mus, lyg kokią pūliuojančią žaizdą? 
Šiandien krikščionių pasaulis, nors 
jis to nori ar nenori, yra atsidūręs prieš 
įvykusį faktą: masės kas kartas vis 
labiau nusisuka nuo krikščioniškosios 
pasaulėžiūros, kurios mes neįstengia
me joms įdiegti.

Ir tai reikalas eina apie mū
sų tikėjimą, apie Bažnyčios ateitį,

’ - F. B—us.
▼

Pirmasis ir didžiausiasis įsakymas -

Nors ne visuomet*) gerais sumeti
mais vądovaudavosi tieji asmens; ku
rie ko nors klausdavo Jėzų, tačiau 
jis visuomet duodavo teisingą atsa
kymą. Kaip šio sekmadienio evange
lija pasakoja, vienas įstatymo žino
vas kreipėsi į^ jį, teiraudamasis: — 
Mokytojau, kokis didžiausiasis įsa
kymas įstatyme?. — Darė jis tai 
anaiptol ne tam, kad jam būtų rūpė
jusi sužinoti tiesa, bet tik gundyda
mas Jėzų, atsieit, tikėdamasis, kad 
Jėzus, kaipo nelankiusis įstatymo 
mokyklos, neabejotinai čia suklys, 
ir bus galima prie jo prikibti bei jį 
viešai pasmerkti. Bet nemažai jo ir 
visų klausiusiųjų nuostabai Jėzus pa
reiškė: — Mylėsi Viešpatį, savo Die
vą, visa savo širdimi, visa savo siela 
ir visa savo mintimi. Tai didžiausia
sis ir pirmasis įsakymas — (Mt. 22, 
37).

1. Tokia jau pati dalykų esmė, jog, 
kas gera, mes mylime ir negalime 
nemylėti. Ir juo didesnis kame gėris, 
tuo stipriau linksta į jį mūsų širdis. 
Gi Dievas yra pats didžiausiasis gė-

•) Mintys I spalių savaitei.

apie reikalą užmegzti nuoširdžius, 
intymius ryšius. Todėl ir kyla reika
las, kad mes tai kaip reikiant su
prastume, kad į tą reikalą įsijaustu- 
mė su visu širdies karščiu, parody
dami tuo būdu savo aukštesnę meilę. 
Reikia, kad mes pasuktume prieš 
tuos, kurie siūlo mums visai susilik- 
viduoti. ‘ '
. O žmonės — tiek dvasininkai, tiek 
pasaulininkai — Prancūzijoje jau 
pradeda rasti išeitį. Budinčioji Baž
nyčia jau pastebėjo, pavojų. Toli
muose užkampiuose jau telkiasi ir 
kyla gyvosios dvasios krikščionys. 
Vieni pasireiškia kartais pavieniuose 
parapijos hierariniuose kadruose, 
kiti yra* susidarę privačios, izoliuotos 
iniciatyvos pastangomis. Tačiau visi 
jie nori pasireikšti kaip autentiški 
gyyosios dvasios Įiudninkai ir nuga
lėti visas tas kliūtis, kurios skiria 
krikščioniškąsias grupes, pirmoj ei
lėj dėmėsi kreipdami ypačiai į vieną 
dalyką,-būtent: į gerą pavyzdį. Ir 
tai vykdoma ne žodžiais, ne kokiomis 
nors teorijomis, bet veiksmais, rea
liai, darbu.

Tačiau jie yra, palyginti, dįrneplačiai 
išgarsinti ir daugiau sporadinib po- 

, būdžio. Reikia tikėtis, jog mūsų susi
rūpinimas ir šitoji ankieta pasieks 
savo, dar padvigubindama simpatijas 
tiems, kurie stengiasi išjudinti krikš- 

-čionvbę kaip reikiant iš pačių pa-
grindų.

Taigi, šalia sustingusios religijos, 
įlindusios j rutinos kiautą ir tesiten- 
kinančios vienu apeigų sekimu bei 
atlikimu, šalia žmonių, pabėgusių
nuo pasaulio, yra krikščionių, kurie 
rėnka vynyno derlių pačiame gyveni
mo dugne, yra gyvosios dvasios žmo
nių, .kurie stengiasi įvykdyti savo 
idealą, nieko neatsisakydami, kitain 
tarus, likdami krikščionys. Kurie 
nieko neatsisako---- ir tatai kaip tik
ir yra svarbu. Ir tie visi gyvieji 
krikščionyškosios tikrovės liudinin
kai deda įrodymą po įrodymo, pa
vyzdį po pavyzdžio, pastangą po pas
tangos į mūsų įsitikinimų ir veiklos 
rūmą. i 

ris, kokis tik begali būti. Visa, kas 
pasaulyje gera, iš jo teeina ir vien 
del to tėra gera, kad jis geras. Pa
saulio daiktuose gerumas sudaro tik 
tam tikrą jų ypatybę, gi Dievuje — 
pačią esmę. Todėl jis begaliniai vir- 
šyja kūrinių gerumą taip, jog, 
net geriausiuosius kūrinius pa
lyginant su Dievu, atrodo, kad jie 
nebegeri, panašiai kaip skaisčiai 
spindint saulei nebematyti stipriau
sios žvakės šviesos. Todėl ne veltui 
sako Jėzus: — Vienas tėra geras — 
Dievas — (Mt. 19, 17). Ir Dievas ge
ras ne tik pats savyje, bet ir mums. 
Juk viską, ką tik beturime kūno, ar 
sielos atžvilgiu, iš jo esame gavę. 
Sukūrė jis mus tokiai laimei, kokios 
mes dabar nė suprasti, nė įsivaiz
duoti nepajėgiame. Tad-vertas jis ko 
didžiausios mūsų meilės. Tad ir įsa
kymas jį mylėti yra pats pirmutinis 
bei didžiausiasis. Be abejo, jeigu 
mes tobulai jį pažintume, nereiktų 
nė šiojo įsakymo, nes jo gerumas 
savaime mūsų širdis prie savęs pri
trauktų, kaip magnetas geležį. Bet, 
kadangi, pasak šv. Povilo, dabar mes 
matome jį tik atspindyje lyg mįslę

___________________________

(1 Kor. 13, 12), tad ir įsakymas my- 
- lėti jį visa širdimi, visa siela, visomis 

mintimis reikalingas^ ir, esant net 
tąjam įsakymui, mes, deja, dažnai 
jam meilės nerodome. Tačiau yra čia 
daug ir mūsų pačių kaltės, nes mes 
apskritai per mažai apie jį mąstome, 
per mažai stengiamės gilintis į tasias 
žinias, kurių apie jį turime: todėl jis 
mums yra beveik nežinomas. Ir, aišku, 
mennkai temylimas, ar net visai ne
mylimas.

2. Mylėti Dievą mes turime labiau 
už viską, atsieit, labiau už bet kokius 
kūrinius, nors ir gėrių geriausiuosius 
bal mylimių mylimiausiuosius. Vadi
nasi, labiau už savo geradarius, gi
mines, brolius, seseris, tėvus, net ir 
pačius save. Aiškūs yra čia Jėzaus 
žodžiai: — Kas myli tėvą ar mo
tiną labiau nekaip mane, tas manęs 
nevertas; ir, kas myli sūnų ar duk
terį labiau nekaip mane, tas manęs 
nevertas — (Mt. 10, 37). Taip Dievo 
meilė mūsų širdyse turi viršyti bet 
kokią kitą meilę, jog atrodytų, kad 
mes viso ko kito net nekenčiame. 
Todėl ir sako Jėzus: — Jei kas pas 
mane ateina, ir nelaiko neapykan

toje savo tėvo, motinos, pačios, vai
kų, brolių i seserį:, dar gi ir savo 
gyvybės, ne"nli būti mano mokinys 
— (Lk. 14, 26'. Kodėl taip yra, ne
sunku suprasti, nes Dievas nepalyr 
ginti didesnis gėris už visa ką kita. 
Tad pats teisingumas reikalauja, kad 
jį ir mylėtume labiau už viską. KF" 
tain — ji paniekintume.

3. Bet Dievo meilę reikia teisingai 
suprasti. Ji yra dangiaiuvalios negu 
jausmų dalukas. Valios stipriai pasi- 
ryžusios, tvirtai nusistačiusios visur 
ir visuomet v.’ska atlikti, ko Dievas 
reikalauta, visko išsižadėti, viską iš
kentėti, turtu, mvlimu asmenų, lais
vės, sveikatos, gyvybės netekti, tik 
jo įsakymams nenusikalsti. Aiškiai 
čia sako Jėzus: — Kas turi mano 
įsakymų ir jų laikosi, tas mane myli. - 
Kas manęs nemyli, tas mano žodžių 
nelaiko — (Jn. 14. 21; 24). — Jei Jai- 
kvsitės mano įsakymų, jūs pasilik- 
lite mano meilėje — (Jn. 15, 10). Gi 
apaštalas šv. Jonas pareiškia: — Tai 
yra'Dievo meilė, kad mes laikytume 
jo (sakymus — (1 Jn. 5, 3). — Kas 
sakosi jį (Dievą) pažįstąs ir nesilaiko 
jo įsakymu, tas melagis... Kas gi 
laiko jo žod>. tame tikrai Dievo mei
lė yra tobula — (1 Jn. 2. 4). Vadi
nasi. Dievo meilė mūsų širdyje ma
tuotina ne tam tikrais jausmais, bet 
Dievo valios vykdymu. Žinoma, pa
neigti jausmai čia nenaneigiama, tik 
pažymima, kad anaiptol ne jie suda
ro dalvko esmę. Ne veltui ir Jėzus 
pabrėžia: Ne kiekvienas, kurs man 
sako: Viešpatie, Viešpatie! įeis į 
dangaus karalystę, bet kas daro va
lia mano Tėvo, tas ieis i dangaus ka
ralystę — (Mt. 7, 21). Kas Jėzų va
dina Viešpačiu, tas tam tikrų jaus
mų jam turi, bet to dar nepakanka. 
Saves paties ir artimųjų asmenų 
meilė paprastai būva daug jausmin
gesnė negu Dievo, bet, jeigu tik mes 
tvirtai nusistatę Dievo labiau paisyti 
negu jųjų, viskas yra tvarkoje. v

— Dievas yra meilė — (1 Jn. 4. 
16), sako šv. Jonas. Mylėdamas mu? 
jis sukūrė, meilei paskyrė ir nori, 
kad mes meilėje su juo susijungę 
per amžius būtume. Žinoma, mylėti 
jį visa širdimi, visa siela reikalauja 
iš mūsų tam tikrų pastangų. .Bet ver
ta jų nesigailėti, nes — Ko akis ne
regėjo, nė ausis negirdėjo, nė žmo
gaus širdis nenujautė, prirengė Die
vas tiems, kurie ji mvli — (1 Kor. 
4, 9).
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Šventumo keliu.

Ranka rankon su tikrai nepaprastu 
pasiaukojimo džiaugsmu vyko pa
žanga ir kitose tobulybėse, ypačiai 
nusižeminime, kuris visuose trijuose 
atrodė tiesiog kaip įgimtas ir dažnai 
pasireiškė herojišku būdu. Nuostabus 
jų buvo taip pat klusnumas ir maldos 
dvasia. *

Juo daugiau žmonių^isokių sluog- 
Snių atskubėdavo pažinti mažųjų re
gėtojų, juo daugiau jie stengdavosi 
pasislėpti.

— Ir kodėl? 
Lucija.

Dėl to, kad pagyrimai įgriso. Aš 
pats gerai jaučiau, kad visa tai gera, 
ica jie apie mane sakė, nėra tiesa.

Kartą ramiai jie ėjo į plentą. Maž
daug šimtas metrų prieš juos sustojo 
didelis automobilis, iš kurio išlipo ke
lios elegantiškai apsitaisiusios ponios 
ir ponai.

— Žiūrėk, jie nori mus aplankyti.
— Bėkime?
— Neįmanoma, kad jie nepastebėtų, 

tikime geriau tolyn; jūs pamatysite, 
icad musų ne pažins.

Svetimieji betgi juos sulaikė:
— Ar jūs esate iš Ali utrelio?
— Taip, ponai. ' /,
— Ar pažįstat tris piemenėlius, ku

riems yra pasirodžiusi Madona?
't- Taip mes juos pažįstam.
— Galite mums pasakyti, kur 

gyvena?
—Eikite šiuo keliu ir ten toliau 

sukite J kairę ... — ir jie tiksliai 
rodė savo namus.

Svetimieji padėkojo ir nuėjo nuro
dytąja kryptimi; vaikai tuo tarpu pa
bėgo linksmi, kaip vyturėliai, kad ga
lėjo pasislėpti gretimų -laukų giliau
sioje tankmėje.

Pokštas pavyko, ir Jacintą galvojo: '
— Taip mes visados turime daryti.
Kaip jau mes minėjome, Jacintą ir 

Pranciškus kurį laiką turėjo visada 
priiminėti lankytojus, tuo tarpu Lu
cija ganė bandą. Tačiau mažieji daž
nai dingdavo išstisomis valandomis, 
ir jų niekur negalima buvo surasti. Kur 
jie pasislėpdavo? Niekas to nežinojo.

Lucija mums jąraneša, kad giminai
čiai dažnai pabėgdavo į uolą, jeigu tik 
įsitikindavo, kad bus daug lankytojų; 
ten jie praleisdavo daug valandų kal
bėdami rožančių ir Angelo maldelę ir 
darydami aukas, apie kurias vienas. 

»Dievas težino.
Kai jie Fatimoje lankė mokyklą, baž

nyčios artumas jiems davė malonią 
progą aplankyti Jėzų Švenčiausiajame 
Sakramente. Ypač Jacintą visuomet 
norėdavo ten ilgai prabūti, kad galė
tų tuo būdu pasikalbėti su „pasislė- 
jjusiu Jėzum". Tačiau vos tik jie įženg
davo j bažnyčią, tuoj būdavo ępsupti 
gerų žmonių, kurie Jiems savo rūpe- 
isčius išpasakodavo ir prašydavo už 
Inos melstis.
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Dar du nepaprasti atsilikimai.
Vieną kaimyninio kaimo šeimą įti

ko sunki nelaimė: buvo areštuotas sū
nus, apkaltintas už veiksmą, už kurį 
grėsė kalėjimas, jeigu jam nepavyktų 
įrodyti savo nekaltumo. Didžiai susi
rūpinę tėvai pasiuntė Teresę, Lucijos 
vyriausią Seserį, kad ia paprašytų <š- 
maldatur iš Madonoj idant nekaltai 

' suimtas sūnus būtų paleistas. i.uci|a, 
kuri kaip tik ėjo mokyklon, apie įvy
kį papasakojo giminaičiams. Kai atė
jo į Fatimą, Pranciškus tarė:

— Klausykite, jūs eikite Į mokyklą, 
o aš pasiliksiu prie pasislėpusio Jė
zaus, kad galėčiau išprašyti iš Jo šitos 
malonės.

Grįžus iš mokyklos, paklausė ji Lu
cijų:

— Ar prašei Išganytoją šitos malo- - 
nės? . *

— Taip. Gali Teresei pasakyti: lai ji
nai praneša, kad už keleto dienų jis 
bus namie.

— Atrodo, jie jau iš anksto žmg, 
kada mes ateisim, — skundėsi Jacin
tą, _ ir neleidžia mums ramiai pa
kalbėti su Jėzum.

Bet, kai reikalas eidavo apie nusi
dėjėlio atvertimą, ji parodydavo di
delę užuojautą ir sakydavo savo drau
gams:

— Mes turime melstis ir daug auko
tis, šiaip vargšas pateks į pragarą.

Pranciškaus meilė Dievui švnč. Sa
kramente buvo nemažesnė.

Kai jie ateidavo į Fatimą, dažnai Jis 
sakydavo Lucijai:

— Klausyk: tu eik į mokyklą, o aš 
pasiliksiu bažnyčioje Ižas pasislėpusį 
Jėzų. Aš neturiu ko daug mokytis, nes 
greitai pateksiu į dangų. Tik grįždama 
užeik čia ir paimk mane.

Ir po pamokų jį rasdavo kamputyje 
prie altoriaus.

Kai jį jau apėmė liga, kuri iurėio 
baigtis mirtimi, jis dažnai neįstengda
vo eiti.

• — Man taip skauda galvą! Alrodo, 
kad aš kiekvieną akimirką pulsiu . . .
- Tai tuomet neik kartu! Pasilik 

namie!
— Ne, ne! Aš noriu geriau oasihkti 

bažnyčioje v prie pasislėpusio Jėzaus, 
kol tu būsi mokykloje.

Ir kai pagaliau liga jį privertė pasi
likti namie, didžiausias jo skausmas 
buvo, kad negalėjo daugau lankyti Jė
zaus:

— Daugiausia man skaudu, kad aš 
daugiau nebegaliu būti prie pasislė
pusio Jėzaus! Klausyk: nueik į baž
nyčią ir perduok Jėzui mano vardu 
daug sveikinimų.

Dažnai Madona regimu būdd išklau
sydavo jų prašymų. Savo ašaromis 'r 
maldomis Lucija išprašė, kad beveik 
staigiai pagijo jos mirštantį motino. 
Jacinto vienai senai moteriai taip Pat 
išprašė, kad ji būtų pagydyta iš 
skausmų.

Kitą kartą vienas kareivis paprašė ją 
melstis; jis verkė kaip vaikas mat, ga
vo įsakymą važiuoti į frontą ir turėjo 
palikti sunkiai sergančią žmoną su tri
mis mažais vaikais. Kareivis norėio, 
kad Madona arba'paradryfų jo žmoną 
sveiką, arba kad būtų atšauktas įsa
kymas vykti į frontą Vaikai pareika
lavo, kad jis kartu su jais kalbėtų ro
žančių; paskui jį nuramino:

— Nebeverkite daugiau; Madona 
yra tokia gera; ji tikrai jums padės.

Ir nuo tos dienos jie, baigę kiekvie
na rožančių, kalbėdavo vieną ..Sveika 
Marija“ „už savo kareivį". Po keleto 

/ mėnesių atvyko šis su savo žmona T 
vaikais paprašyti regėtojus kartu su 
jais padėkoti Madonai. Jinai iam su
teikė abi malones. Išvakarėse dienos, 
kurią jis turėjo išvykti j frontą, ,į apė
mė smarkus karštis, todėl :į paleido 
namon neribotų atostogų; po to žmo
na pasveiko „per tikrą. Madonas ste
buklą", kaip kad pasakojo gerasis vy-. 
ras dėkinga širdimi.

Po keleto dienų abi mergaitės žaidė 
gatvėje; staiga Jacintą sustojo ir krei
pėsi į Lucijų;

— Klausyk, juk rytoj mes matysime 
Ponią?

— Žinoma, juk rytoj yra 15—ii.
— Tai gerai, todėl daugiau nežai- 

sifne: sudėkime šią auką už nusidėjėlių 
atsivertimą. ''

Ir, tardama, kad jų niekas remato, 
pakėlė įprastu mostu rankas ir akis į 
dangų, su angelišku kuklumu kalbė

dama:
— O Jėzau, dėl Tavo meilės — už 

nusidėjėlių atsivertimą.
Jos buvo kaip tik prieš namus tos 

moters, kuri taip ant jų pyko, ši gi 
stovėjo prie pusiau atdaro langelio 
jas stebėdama. Tas reginys ta p mo
terį sujaudino, jog toji vėliau piisipa- 
žino, kad nuo to momento jai nerei
kėjo jokių kitų įrodymų tikėli, jog' 
vaikai kalbėjo tiesą. Nuo to laiko ji 
ne tik liovėsi juos užgauliojusi, bet 
dažnai prašydavo net už ią pasimelsti, 
kad Švenčiausioji Panelė jai atleistų 
jos nuodėmes.

Didelę reikšmę turėjo vizitas vieno 
švento kunigo, kuris buvo visų labai 
gerbiamas, „Daktaras Kruc", arba 
„šventasis tėvas Kruč“, — taip jį vi
joje Portugalijoje vadino — atvyko į 
Fatimą apklausinėti mažųjų regėtojų, 
norėdamas susidaryti aiškų vaizdą . 
apie įvykius, kuriais smarkiai domėjosi 
visas kraštas. Ir nuostabu — vaikai 
tuojau prisirišo prie šventojo vyro, jam 
nuoširdžiai atverdami savo širdis.

Jis pažino Dievo veikimą, be jokid 
abejojimo įsitikinęs vaikų kuklumu ir 
nuoširdumu. Vaikai jį nuvedė į pasi
rodymų vietą. Garbingasis Senelis 
jojo asilu, „tokiu mažu, jog kunigo 
kojos, beveik žeme vilkosi". Jacintą 

uus nuiun-. ėjo vienoj pusėje. Lucija kitoj. Šneku-
Ir iš tikrųjų, 13-tą tas jaunas vyras čiavos apie Madoną ir kalbėto rožan- 

atėjo su visa šeima į Cova da inją pa- ' 1 *" w
dėkoti Madonai.

Viena Seimą, regėtojams gumninga, 
turėjo sūnų, kuris paliko tėvų namus 
ir nedavė apie save daugiau jokios ži
nios — dingo kaip į žemę. Motina 
prašė Jacintą pavesti jį Madonos ma
lonei. Po keleto dienų grįžo aunuolis 
namo, atsiprašė tėvus ir papasakojo 
savo tragingą avantiūrą: iš pradžių 
jis išleido daug pinigų, paskui .,-rato 
vogti ir pagaliau buvo areštuotas ir 
uždarytas į kalėjimą kaip valkata. 
Vieną audringą naktį jam pavyko iš
silaužti. Jis pabėgo į nepažįstamus 
miškus ir veikiai .pamatė esąs bevil
tiškai paklydęs; jis nežinojo, į kurią 
pusę turi eiti. Tuomet jis ats klaupė ir 
ėmė verkdamas melstis . . . Staiga 
pamatė ateinant Jacintą; ii paėmė ii 
už rankos ir išvedė į kelią; ta nurodė 
jam tuo keliu eiti toliau ir paliko iį. 
Auštant jis pasiekė pažįstamą vieto
vę ir nuėjo namo — taip pasakojo jau
nuolis. Kai Jacintos paklausė, ar iš 
tikro ji buvo nuėjusi jo parvesti, jinai 
tat paneigė: ji juk nepažinojo tų miškų. 
Jinai, tiktai gailėdamas! tetos Vikto- 

■ rijos (tai buvo jaunuolio motina), ne
paliaujamai už jį meldėsi į Madoną.

Susitikimai.
Kaime gyveno viena sena moteris, 

kuri kiekvieną kartą, kai tik sunkda
vusi regėtojus, juos pašiepdavo ir im
davo plūsti. Vieųą'dieną kam rykis ji 
grįžo iš restorano, įkaituši nuo vyno, 
ir puolė ant vaikų. Šį kartą 'i nesiten
kino vienais keiksmažodžiais, bet juos 
pradėjo mušti. Kai vaikai ištrūko iš 
jos nagų. Jacintą tarė:

— Mes turime daug melslis t Ma
doną ir daug aukų sudėti, Kad galė
tume atversti šią moterį, juk savo 
žodžiais ji tiek daug nusideda — ir jei
gu neis išpažinties, tikrai pateks į pra
garą.

čių; paskiau tėvas Kruc išmokė juoS 
keleto trumpų maldelių, kurias jie die
nos būvyje turėjo dažnai kartoti.

Jacintai ypač paliko šie alsidūsi- 
mai: „O mano Jėzau, aš myliu Tave!" 
— ir: „Saldžiausioji Marijos Širdį?, 
būk mano pagalbai"

Kitas pamaldus kunigas vieną die
ną Luciiai pasakė:

— Mano vaikeli, tu turi labai mylė
ti Išganytoją. Kadangi Jis lau parodė 
ir dar tiek daug malonių ir geradary
bių rodo.

Šie žodžiai padarė jai tokį gilų 
įspūdį, jog toji įprato bemaž nepa
liaudama kartoti:

„Mano Dieve, aš reiškiu Tau savo 
meilę, atsidėkodama už malones, ku
rias Tu man parodei."

Šią maldelę ji patikėjo giminaičiams, 
ir šie ją taip pat kartojo su didžiausiu 
uolumu; dažnai gražiausio žaidimo vi
duryje Jacintą paklausdavo:
' — Ar pagalvojote pasakyti Išgany

tojui, kad lūs Jį mylite už malones; 
kurias Jis jums yra suteikęs?

Jacintą dažnai tvirtindavo:
— Aš taip myliu Išganytoją r Dievo 

Motiną, jog niekados nepavargsiu sa
kydama, kad juos myliu . . .

Prieš pat pervežama į ligoninę, ir- 
nai Lucijai patikėjo:

— Man sudaro didelį džiaugsmą Jė- 
. zui sakyti, kad aš Jį myliu! . . . Kai 

aš Jam tai dažnai sakau, man atrodo, 
tartum turėčiau krūtinėje ugnį, tačiau 
toji ugnis manęs nedegina.

Kaip ii norėjo tą ugnį įžiebti visų 
širdyse! Ji takė Lucijai:

~ Neilgai tetruks, kad aš cis.u į ro
jų. Tu pasiliksi čia, žemėie, kad pasa
kytum žmonėms, jog Viešpats non 
įvesti pasaulyje Nesuteptosios Mari
jos Širdies Garbinimą. Kai apie tai tu
rėsi kalbėti nesislėpki Pasakok apie 
visas malones, kurias mums Dievas 
suteikė per Nesuteptąją. Mainos Širdį,

8
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2. ALYVŲ SALOS GALAS

IDYSIS vandenų žaltys, ku-. 
ris yra apsivijęs apie visą 
pasauli, bet kuris, kaip Cha

meleonas, nuolat keičia savo spal
vas, yra pilkai žalias, kai jis plau
na Pebblewicko krantus ir, — — 
tamsiai mėlynas, kai jis sudūžta į Jo
nijos salų.uolas. Viena iš tos nesu
skaičiuojamos daugybės mažų salų, 
vargu ar didesnė už plokščią baltą 
uolą, blizgančią žydriame danguje, 
buvo pavadinta „Alyvų sala“, — ne 
dėl to, kad ji būtų buvusi derlinga 
alyvų medžiais, bet dėl to, kad dėl 
kažin kokios dirvos ar oro išdaigos 
dvi ar trys alyvos ten buvo, išaugu
sios iki nepaprasto aukščio. Ir didžių
jų saulės" kaščių juostoje alyvos ne
išauga*dideliais medžiais, bet šie trys 
alyvmedžiai, kurie nederlingoje že
mėje stovėjo, kaip kokie ženklai, žiū
rint jų Išorinio pavidalo, buvo galima 
palaikyti tikrai didelėmis pinijomis 
arba kokiais kitokiais šiaurės me
džiais. Jos galėjo priminti legendą 
apie Paladę, alyvmedžių deivę, nes 
visa jūra čia buvo pilna pavidalų iš 
senovės graikų legendų, o nuo- uolos 
kad ir jie jos šauktųsi. Pasakyk jiems: 
Jėzaus Širdis nori, kad su Jo širdimi 
kartu būtų garbinama ir Maruos Šir
dis; kad jie prašytų taikos iš Nesutep
tosios Marijos Širdies ir kad taiką 
Viešpats jai patikėjo. O, kad aš galė
čiau visų širdyse įžiebti ugnį, kurią aš 
jaučiu viduje ir per kurią aš taip labai 
galiu džiaugtis Jėzaus Širdimi ir Ma
rijos Širdimi!

Lucija jai davė kartą gražų Jėzaus 
Širdies paveikslėlį:

— Nori šito paveikslėlio?
Jacintą į ii atidžiai įsižiūrėjo, pas

kum pasakė: -
— Jis toks biaurus! Jis visai nepa

našus į Išganytoją, kuris yra toks gra
žus. Bet aš jį mielai priimsiu — uk tai 
♦is tiek Jis.

b. d.

1L Nuo to laiko jis visokiomis uni- 
formis turėjo visokių ^nuotykių; ir 
keistu mišiniu dršsos ir donkicho- 
tysčių kitiems jis darė nuolatinių 
Sunkumų. Savo mažoje karalystėje, 
Žinoma, jis pats buvo ir savo gene
rolas, ir savo admirolas, ir savo val
stybės sekretorius ir pasiuntinys. Jis 
visuomet stengėsi visais esminiais 
dalykais, kas liečia taiką ar karą, 
paisyti savo pavaldinių, ir svarbiau
sia, dėl jų noro jis ir dabar ginklus 
padėjo. Be savo jūrininkiškų ypaty
bių, jis buvo pragarsėjęs savo milži
nišku pajėgumu. Šiandien laikraščiai 
rašo, kad raumenų jėga moderniame 
kare yra bereikšmis dalykas; bet ši 
pažiūra taip pat yra perdėta, kaip ir 
priešinga. Tokiuose karuose, kokie 
vyksta Artimuosiuose Rytuose, kur 
žmonės yra nepilnai apginkluoti ir 
kur artumos kova yra paprastas da
lykas, ten vadas, kuris pats savo 
galvą gali apsiginti, dažnai turi na
tūralių pirmenybių. Ir dėl to niekad 
nėra apskritai teisinga, kad kūno 
jėga yra nenaudingas dalykas. Su tuo 
turėjo sutikti ir Anglijos pasiuntinys 
lordas Ivywoodas, kuris įtakos ka
raliui norėjo konkrečiai pavaizduoti 
lengvų turkiškų pabūklų pranašumą, 
įtakos karalius dėl to tik pastebėjo, 
kad ir jis yra tos pačios nuomonės, — 
jis paėmė pabūklą po ranka ir nuėjo. 
Su tuo turėjo sutikti ir didysis turkų 
didvyris baisusis Osmanas Paša, ku
ris lygiai taip buvo garsus savo nar
sumu kare, kaip ir savo žiaurumu 
taikos metu ir kuris ant savo kaktos 
turėjo rėži nuo Patriko kardo, kurį 
jis buvo gavęs po trijų valandų kovos 
už gyvybę ar mirtį. Reikia pridėti, 
kad šį rėžį turkas nešiojo be iššau
kimo ir be gėdėjimosi, nes šiame žai
dime turkas visada rodėsi iš geros 
pusės. Ir ponas Hartsteinas, vokiečių 
atstovo finansinis patarėjas, nebūtų 
išdrįsęs pareikšti savo abejojimo po 
to, kai Patrikas, jį paklausęs, per 
kurį langą jis pasirinktų iš gatvės 
patekti į namus, sti didžiausiu tiks
lingumu Įsviedė jį į jo miegamąjį 
kambarį antrajame aukšte, kur jis 
paskui pakviesto gydytojo buvo pak
rautas į savo lovą. Tačiau, nepaisant 
to, pats vienas airis ir su savo tvir
tais raumenimis negalėjo savo ma
žoje saloje ilgą laiką prieš visą Euro
pą kovoti ir, nusileidęs, išėjo ir pa
siūlė sąlygas, kurias jam jo prisiim
tos tėvynės piliečiai padiktavo. Jis 
negalėjo čia esančių diplomatų sulik- 
viduoti, nors jėgos ir noro tam rei- 

' kalui jis būtų turėjęs, nes su geres
niąja savo smegenų puse jis matė, 
kad jie, lygiai taip, kaip ir jis pats, 
vykdė tik pasiimtus įsakymus. Taip 
sunkus ir miegūstas jis sėdėjo prie 
mažo stalo su baltai — žalia itakiška 
uniforma, kurią jis pats buvo išra
dęs, žmogus su jaučio pečiais, dviem 
didelėm jaučio akim, raudonais plau
kais, kurie atkakliai į viršų kilo, tarsi 
jo galva būtų liepsnojusi; o kai kurie 
mokėjo kai ką apie tas liepsnas pa
pasakoti.

Nuostabiausia asmenybė iš visų 
dalyvių buvo Osmanas Paša: pilnas 
išraiškos veidas buvo karo nepritek
lių sunaikintas, jo . plaukai ir ūsai 
atrodė greičiau žaibo nuplikinti, ne
gu iš senatvės pabalę; ant galvos jis 
turėjo raudoną feską, o tarp raudo
nos feskos ir ūsų buvo rėžis, į kurį 
įtakos karalius nežiūrėjo; jo akys

plokštumos po alyvmedžiais buvo ga
lima matyti pilkus įtakos salos bruo
žus.

Ant salos po medžiais stovėjo sta
las, padengtas popieriais ir rašalinė
ms. Prie stalo sėdėjo keturi Vyrai: 
du uniformuoti ir du paprastais juo
dais drabužiais. Adjutantai ir kiti pa
tarėjai laikėsi atokiau, o už jų prie 
kranto gulėjo šalia vienas kito pora 
karo laivų. Nes Europoje vėl buvo 
taika. Vėl buvo pasibaigusios kan
čios daugelio tuščių pastangų pa
laužti turkų galybę ir mažas krikš
čioniškas tautas išlaisvinti. Su laiku 
daug tokių konferencijų jau buvo 
įvykę, kai mažos tautos viena po ki
tos karą pralaimėdavo arba kai di
džiosios jas prie to privesdavo. Bet 
dabar karo dalyviai buvo net ketu
riese susirinkę. Europos valstybės 
buvo visiškai vieningos, kad yra rei
kalinga taiką ant turkiškų reikalavi
mų pagrindo; ir pasitarimų vadova
vimą buvo pa vedusios Anglijai ir 
Vokietijai, kurios šiam uždaviniui 
atlikti turėjo pakankamai pasitikėji
mo. Be jų, dar buvo čia sultono at
stovas ir atstovas to sultono priešo, 
kuris ligi šiol visas sąlygas buvo at
metęs.

Si maža valstybė tęsė karą mėne
sius po mėnesio su tokiu kietumu, 
kad jis kasdien rodėsi vis kaip nau
jas stebuklas. Ne visų pripažintas 
karalius, gana neaiškios kilmės, ry
tinę Viduržemio jūros dalį pripildė 
tokių žygių, kurie būtų teikę garbės 
ir senajam įtakos didvyriui. Poetai 
kėlė klausimą, ar čia nėra prisikėlęs 
Odisėjas; graikų patriotai, nors pa
tys buvo priversti ginklus padėti, 
smalsiai tyrinėjo, iš kurio graikiško 
kamieno ar iš kokios graikiškos gi
minės naujasis valdovas yra kilęs. 
Visiems buvo juoko, kai pasaulis su
žinojo, kad Odisėjo įpėdinis yra vie
nas drąsus airis, nuotykių ieškotojas 
Patrikas Dalroy, kuris anksčiau buvo 
tarnavęs anglų laivyne, bet, viešai 
užsistojęs Airijos poziciją, turėjo ne
susipratimų ir savo vietą gavo palik-

buvo baisios dėl to, kad jos nespin
dėjo.

Lordas Ivywoodas, Anglijos pa-, 
siuntinys, buvo, tur būt, iš visų gra
žiausias, jeigu tik jo plaukai ir jo 
odos spalva nebūtų buvę visiškai 
bespalviai. Salia mėlynos marmuri
nės jūros jį būtų buvę gplima paly
ginti tomis senomis kolonomis, ku
rios yra be priekaištų savo linijomis 
ir nevaizduoja nieko kito, kaip bal
tumo ir pilkumo šešėlius. Atrodė, 
kad nuo oro priklausė, ar jo plaukai 
buvo sidabrinės spalvos, ar jie buvo 
pilki, bet jo akmeninė veido kaukė 
nekeitė niekada nei spalvos, nei iš
raiškos. Jis buvo vienas iš paskutinių 
iš parlamentinės mokyklos, o tačiau , 
atrodo, kad jis, palyginti, dar buvo 
gana jaunas: jis galėjo pateikti vis
ką, ką jis sakė, išbaigtą formą; tačiau 
jo veidas būdavo nebylus, net jei jo 
lūpos ir judėdavo. Jis turėjo keletą 
mažų parlamentarinių papročių, pvz., 
kai jis kitiems trims kalbėdavo, tai 
jis atsistodavo, lyg kad jis būtų kal
bėjęs aukštuosiuose rūmuose, ir lik
davo stačias, kaip uola vandenyne.

Dėl šių savybių jis atrodė, gal būt, 
asmeniškesnis už tą, kuris šalia jo 
sėdėjo, kuris niekad nepratarė nė 
žodžio, bet kurio veidas pakankamai 
iškalbingai bylojo. Tai buvo Dr. 
Gluckas, Vokietijos pasiuntinys, ku
rio veidas savyje neturėjo nieko vo
kiško: nei vokiškos svajonės, nei vo
kiško veržlumo. Jo veidas buvo toks 
gyvas, kaip spalvota fotografija, ir 
keitėsi, kaip filmą, bet jo purpurinės 
lūpos nepajudėjo tarti žodžių. Jo mig
dolinės akys, atrodo, švietė visomis 
opalo spalvomis. Jo maži susukti ūsai 
kartais atrodė, kžd patys toliau Su
kasi, kaip gyvas juodas žaltys, bet 
iš jo nesigirdėjo nė balso. Prieš lor
dą Ivywoodas užsidėjo akinius — ir 
dėl to atrodė dešimt metų senesnis. 
Tai buvo sąrašas dar likusių svarsty
ti klausimų, kurie dar šioje paskuti
nėje konferencijoje reikėjo išspręsti. 
Pirmasis punktas skambėjo šitaip: 

įtakos pasiuntinys reikalauja, kad 
tos mergaitės, kurios, paėmus Pylos 
salę, buvo nugabentos J haremą, vėl 
būtų sugrąžintos jų šeimoms. — Lor
das Ivywoodas atsistojo. Jo balso 
gražumas krito kiekvienam į akį, ku
ris jo dar nebuvo girdėjęs; — Jūsų 
Ekscelencijos mano ponai, valstybės 
vyras, su kurio politika aš jokiu bū
du nesutinku, bet kurio istorinės 
reikšmės aš niekad nepasieksiu, pa
reiškė garbingos taikos žodį. Jeigu 
mes pasiėmėme uždavinį padaryti 
taiką tarp istoriją kuriančios Osma
no Pašos kariuomenės ir tarp įtakos 
karaliaus, tai ta taika, aš drįstu pa
sakyti, turi būti garsi taika. —

Jis valandėlę sustojo, ir atrodė, 
kad jūros ir uolų tyla visais balsais 
jam reiškia pritarimą, — taip puikiai 
jis buvo kalbėjęs. f

— Aš esu tos nuomonės, — tęsė jis 
toliau, — kad mus visus tik viena 
mintis gaivina, jog tiek daug klausi
mų per ilgas, vargingas, mėnesius 
užtrukusias derybas privestume prie 
patenkinamo galo, aš manau, šiuo 
momentu tat turi mums įkvėpti tik 
vieną mintį, kad taika turi būti tokia 
pat turininga, kaip turiningas buvo 
ir karas.

Jis vėl valandėlę sustojo ir jautė, 
lyg kad kokia šmėkla katučių plojo, 
tik ne rankomis, bet čia esančiųjų 
smegenis. Jis ėjo toliau: — Jei mes 
padarėme galą karui, tai, be abejo, 
mes turime padaryti galą ir dery
bom. Amnestija, ar kaip kitaip jūs ją 
vadintumėte, tikrai turi būti išleista, 
kai tokia reikšminga taika baigia 
tokį reikšmingą karą. Ir jeigu aš,
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kaip senas diplomatas, galiu sau leis
ti jums duoti patarimą, tai aš norė
čiau visu svoriu atkreipti Jūsų dė
mesį į tai, kad neatsirastų jokių nau
jų kliūčių, kurių šiais neramiais lai
kais netrūksta, bet kokios rūšies 
draugiškuose ir šeimyniniuose san
tykiuose. Aš turiu pripažinti, aš esu 
pakankamai senoviškas, kad pripa
žinčiau, jog kišimasis į šeimyninius 
reikalus duoda progą atsirasti ne
mažiems pavojams. Aš taip pat nesu 
toks siauras, kad islamiškiems pa
pročiams nepripažinčiau tos pačios 
reikšmės, kurią aš pripažįstu senoms 
ir labai garbingoms krikščioniškoms 
formoms. Čia yra mums iškeltas rei
kalavimas, kuris turėtų vesti tik į 
naują karą, j keršto karą, tik dėl to, 
kad keletas moterų paliko savo namų 
židinį su ar be šeimos sutikimo. Aš 
negaliu įsivaizduoti pavojingesnio 
klausimo derybų pradžiai ir bloges
nio — derybų pabaigai. Aš manau, 
kad aš išreikšiu visų jūsų mintį, sa
kydamas, kad, nepaisant, kokia skri
auda iš bet kurios pusės būtų buvusi 
padaryta, bet didžiosios Ošmanų val
stybės šeimyniniai papročiai ir ra
mus šeimos židinys turi išlikti toks, 
koks yra buvęs iki šiai dienai.

Nė vienas iš čia esančiųjų nepadarė 
jokio judesio, išskyrus Patriką Dal
iny, kuris akimirksniui padėjo ranką 
tat kardo ir aistringomis akimis ap
žvelgė visus iš eilės. Paskui jis leido 
rankai nupulti žemyn^įr garsiai nu- 
šijuokė.

Lordas Ivywoodas neatkreipė į šį 
judesį dėmesio, bet vėl stvėrėsi už 
dienotvarkės ir užsidėjo akinius, ku
rių dėlei jis vėl atrodė senesnis. Jis 
perskaitė antrąjį punktą, — nėra rei
kalo pridurti — tik pats sau, visai 
tyliai. Vokietijos pasiuntinys, su tuo 
visai nevokišku veidu, buvo jam ši
tokį formulavimą pateikęs: Firmos: 
Coote ir Broliai Bernstein reikalauja 
teisės marmuro skaldyklose panau
doti kinus, nes graikais negalima pa- 
šikliauti.

Lordas Ivywooda tęsė toliau: — 
Jeigu mes pageidaujame, kad tokios 
pagrindinės institucijos išliktų, kokia 
yra musulmoniškoji šeima, tačiau 
mes negalime duoti vietos socialinei 
stagnacijai. Taip pat nė akimirksnio 
mes nenorime tvirtini, kad vieno tik 
Islamo tradicija gali būti gyvenimo 
būtinybių nešėja Artimuosiuose Ry
tuose. Aš norėčiau Ekscelencijas rim
tai paklausti: kodėl mes turime klysti 
ir manyti, kad kai kurios priemonės 
prieš Artimųjų Rytų sunkumus yra 
Artimųjų Vakarų gyvenimo sąlygos. 
Jeigu reikia naujų idėjų ir naujo 
kraujo, ar nebus natūraliau parsi
traukti iš neišsemiamo oriento aruo
do gyvastingiausių ir darbščiausių 
kultūrinių tautų. Azija prieš Europą 
iki šiol buvo, — lai mano draugas 
Osmanas .Paša man šią kritiką atlei
džia, — Azija su ginklu rankoje. Ar 
ne mieliau mes norėtume kartą šią 
Aziją matyti ramiai dirbančią? Šitie, 
bendrais bruožais, yra pagrindai, ku
rie mane įgalina pritarti kolonizaci
jos programai.
. Patrikas Dalroy pasišiaušė, pasikė
lė iš savo vietos, nųstverdamas alyv
medžio šaką viršum savo galvos. Jis 
atsistojo, su vieną ranka stipriai įsi
kirto į medžio kamieną ir begalinės 
vienų raumenų žmogaus nevilties at
rodė sunkiai prislėgtas. Jis galėjo 
juos visus sumesti į jūrą, — bet kas 
tuo būtų laimėta? Nauji vyrai netei
singos pusės būtų įgalioti naujam di
plomatiniam karo žygiui, o jis, vie
nintelis teisingosios pusės atstovas, 
tuo dalyko būtų nieku nepataisęs. Jis 
įsiutęs papurtė alyvmedį, kad net 
šakos- viršum jo galvos susvyravo;

Bet jis nė akimirksnį neišvedė lordo 
IvywoOdo, iš pusiausvyros, — tas jau 
skaitė trečiąjį dienotvarkės punktą: 
Osmanas Paša reikalauja išnaikinti 
visus vynuogynus. Ir čia pat jis pra
dėjo savo kalbą, kuri nuo to laiko 
pasidarė garsi ir buvo paimta į visus 
parlamentinės iškalbos vadovėlius, 
taip pat ir į tuos, kurie yra skiriami 
pradedantiesiems. Jis buvo jau be
veik Įpusėjęs savo kalbą, kai Dalroy 
savo įtūžime ir susijaudinime pradė
jo jo kalbos žodžius sekti.

„— ar mes neturime dėkoti, — kal
bėjo gudrusis diplomatas, — tam 
didžiajam Arabijos mistikui už tą jo 
mostą, kuriuo jis beveik prieš pu
santro tūkstančio- metų stiklą vyno 
atstūmė nuo savo lūpų? Ar mes ne
turime dėkoti už tos šaunios tautos 
ilgas naktų maldas, už ilgus pasnin
kus, kuriais ji išreiškė liudijimą prieš 

paslapčių kitam, kad vienas tikėji
mas kalba kitam ir viena bažnyčia 
duoda išminties kitai. Jeigu tai yra 
tiesa, — aš vėl atsiprašau Osmaną 
Pašą už savo žodžius, —taigi jei tai 
tiesa yra, jeigu mes iš vakarų Isla
mui suteikėme truputį brangių tai
kos ir civilinės tvarkos lobių, tai, iš 
kitos pusės, mes galime sakyti, kad 
Islamas kaip atlyginimą turi duoti 
ramybę tūkstančiams mūsų buveinių 
ir turi mus padrąsinti sunaikinti pra
keikimą, kuris geradaringas vakarų 
Krikščionybės dorybes iškreipė į jų 
prieš^nybę^

Mano tėvynėje jau yra raujamos 
tos nuodėmės, kurios mūsų šeimoms 
naktis buvo padariusios tokias gė
dingas; jau įstatymleidyba vis dau
giau parodo jėgos, kad išlaisvintų 
žmones iš tų saldžių pančių ir išgel
bėtų nuo pragaištingų nuodų; Mekos 
pranašas jau ima savo derlių. Nusi
leidimas ginčijamu vynuogynų 
klausimu iš visų kitų darbų labiau
siai atitinka mūsų laiko reikalavi
mus; jis dera šiai laimingai dienai, 
kur; gal išgelbės Orientą nuo karo, 
o Okcienta nuo svaigulio. Kilnus did
vyris, šiandien pas mus atėjęs su 
alyvos šaka rankoje, kuri, tur būt, 
bus garsesnė ir už jo kardą, gali 
būti tikras dėl mūsų užuojautos, kai 
jis į šią nuolaidą žiūri su tam tikru 
jausminiu apgailestavimu, bet aš ne
abejoju, kad jos palaimą dar jis pats
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pavojingą suvedžiotojišką vyno galy
bę? Mes gyvename tokiais laikais, 
kuriais žmonės pradeda įžvelgti, kad 
visi tikėjimai savyje slepia lobius vi
siems, kad vienas išpažinimas turi

Nauji lietuviai kunigai
—S. m. rugsėjo 29 d. Muenchene, šV. 
Onos bažnyčioje trys lietuviai pran
ciškonai iš kardinolo Faulhaberio 
rankų priėmė kunigystės šventimus: 
Amandas Anužis, Jonas B. Dyburys, 
ir Steponas Ropolas. Šie naujieū tė
vai pranciškonai studijas atliko 
Pranciškonų Aukšt. Teologinėje Mo
kykloje Bad Tolze. Tėvas Amandas 
Anužis primicijas laikys spalių 6 d. 
7,30 vai.- šv. Gabrieliaus bažnyčioje,

- Muenchene; Bogenhausen; Tėvas Jo

turės progos išgyventi. Aš norėčiau 
jums priminti, kad ne tik vynuogių 
kekė yra Pietų Kraštų simbolis; yra 
dar kitas šventas medis, kuris nėra 
suteptas nesusivaldymo ir prievartos, 
kuris nėra kaltas Pantėjaus ir Or- 
fėjaus kraujo. Po valandėlės mes šią 
vietą paliksime taip, kaip ir .kitus da
lykus pasaulyje, kurie pro mus pra
eina; tačiau kol saulė skleis savo 
spindulius ir kol žemė duos vaisių, 
tol laimingi vyrai ir moterys žiūrės 
j mus šioje vienišoje Saloje. O ji pa
sakos jiems savo istoriją; jie visada 
matys šiuos aukštyn besistiebiančius 
tris alyvmedžius, kaip palaimos žen
klą viršum tos nematomos vietos, iš 
kurios atėjo pasauliui taika.

Kiti du pastatę akis žiūrėjo Į Pa
triką Dalroy, kai jis abiem rankom 
tvirtai apkabino medį ir baisi jėgos 
pastanga susitvenkė jo krūtinėje. Di
delis akmuo išjudėjo iš savo vietos 
ir nusirito kaip akmenėlis: paskui iš 
lėto iš po žemės kilo susivijusios 
šaknys, kaip kokio slibino sąnariai, 
kuris buvo išbudintas iš miego.

— Aš atnešu jums alyvos šaką, — 
tarė 'įtakos karalius 'ir papurtė iš
rautą medį, kad jo šešėlis, didesnis 
už jį, padengė visą susirinkimą —- 
alyvos šaką, — niurnėjo jis — gar
sesnę už mtao kardą, bet ir sunkes
nę. — Paskui jis pakėlė medį ir nu
metė jį į jūrą. Vokietis, kuris buvo 
joks vokietis, ranka prisidengė, kai 
šešėlis krito ant jo. Paskui jis atsis
tojo ir truputį pasitraukė Į šalį, kai 
jis pastebėjo, jog pašėlęs airis nori it 
antrą medį išrauti; tat jam pavykd 
padaryti žymiai lengviau. Ir kai jis ji 
padėjo šalia pirmojo, jis atrodė lyg 
žaidžiąs su bokštu.

Lordas Ivywoodas parodė daugiad 
tvirtumo. Jis pakilo baisiai grasin
damas. Tik turkų Paša paliko ramiai 
sėdėti su savo nespindinčiomis aki
mis. Dalroy išrovė ir terčiąjį medį ir 
numetė jį šalin. Sala buvb plika.

Kai paskutinis alyvmedis pliaukš
telėjo į, jūrą, Dalroy tarė: — Dabar 
aš einu. Šiandien aš mačiau kai ką 
blogesnio ir už mirtį; ir to vardas 
yra taika.

Osmanas Paša atsistojo ir ištiesė 
jam ranką: — Jūsų tiesa. Aš manau, 
mes susitiksime toje šalyje, kuri 
vienintelė yra gera. Kur eina jūsų 
geliai dabar? —

— Aš dabar einu į senąjį laivą, — 
atsakė Dalroy svajingai.

— Ar jūs čia turite galvoje grįžti j 
Anglijos Karaliaus laivyną — pa
klausė turkas.

—Ne, aš grįžtu į senąjį laivą, kuris 
stovi Pebllevicke po obelimis. Teri 
mes nepasimatysime.

Jis valandėlę patylėjo, paskui pas
paudė raudoną didžiojo turko ranką 
ir nužingsniavo į savo valtį, diplo
matų savo žvilgsniu net pepagerbęs^ 

nas B. Dyburys — spalių 4 d. 9 vai. 
Bad Tolze; Tėvas Steponas Ropolas 
Garmisch-Partenkirchen šv, Antano 
bažnyčioje 10 vai.

Žuvo kun. Garla
Iš vokiečių gautosiomis žiniomis, 

1945 m. vasario 15 d. per bombar
davimą Gotenhafene žuvo lietuvis 
kun. Garla. Vardas nežinomas, spė
jama — Pranas. Bagažas yra Berlyne. 
Kreiptis šiuo adresu: Berlin-Wilmers
dorf, St. Gertruder Krankenhaus! 
Parezerstr. 11/12. ~ '
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PAX ROMANAI 25—ri METAI
Neseniai Salamankoje (Ispanijoje) 

buvo susirinkę iš įvairių kraštų Pax 
Romanos tarybos atstovai, o nuo rug
pjūčio m. 24 iki rugsėjo m. 5 d. Frei- 
burge (Šveicarijoje) buvo susirinkę 
apie 800 katalikų akademikų į 20—jį 
Pax Romanos kongresą. Tuo būdu 
dabar Pax Romana vėl grįžo į senąją 

„vietą, iš kurios ji prieš 25 metus 
buvo pradėjusi savo veikimą. .

Pax Romanos, kitaip tarus, „Romos 
taikos", tikslas, yra skleisti katalikų 
akcijos dvasią tarp studentų ir aka
demikų, steigiant katalikų studentų 
sąjungas arba plečiant senuosius 
sambūrius, skatinti katalikus aka- 

, demikus bendradarbiauti tarp įvairių 
tautų, keistis studentais etc. Tarptau
tiniais suvažiavimais, darbo savai
tėmis, įvairiais raštais ir kt. norima 
sustiprinti katalikų akademikų pa
saulėžiūrą. Be generalinio sekre
toriato Freiburge, - veikia dar šios 
aštuonios centrinės: studenčių, misi
jų, bažnyčių susivienijimo, spaudos, 
socialinės veiklos, medikų, juristų ir 
literatų. Paskutiniais duomenimis, į 
Pax Romaną įeina iš 27 įvairių Euro
pos, Siaurės ir Pietų Amerikos ir Azi
jos kraštų 39 sąjungos su 60.000 stu
dentų. Reguliariai leidžiama kas metų 
ketvirtis „Pax Romana", tarptautinis 
katalikų aukštųjų mokyklų vadovas 
,,Vade mecum" etc.

VAKARAI TURI NAUJAI 
PERSITVARKYTI 

Z
Žymusis anglų kultūros istorikas 

Christophas^Thomsonas viename iš 
savo aktualiųjų straipsių kalba apie 
Vakarų naująjį persitvarkymą, pa
žymėdamas, kad vienintelis kelias 

'tikrajai taikai sukurti yra pertvarkyti 
vieningais pagrindais Vakarų kultūrą, 
kuri turi būti vykdoma . neatsižvel
giant į jokias biologines doktrinas. 
Tikrasis antifašizmas, kaip pabrėžia 
Thomsonas, reiškia grįžimą prie tų 
amžinųjų Vakarų Europos kultūrinių 
vertybių, prieš kurias kaip tik buvo 
nukreipta fašistinė revoliucija. Nors 
Vakarų Europos tautos, palyginti su 
kitomis milžiniškomis valstybėmis, 
tesudato tiktai nedidelį mažųjų tautų 
pasaulį, tačiau nereikia užmiršti, kad 
kaip tik jos, o ne kurios kitos davė 
pasaulio istorijai pačią didžiausią ir 
vertingiausią kultūrą. Tačiau šitoji 
Vakarų bendruomenė gali egzistuoti 
toliau tiktai tuo atveju, jei įstengs 
išsilaikyti materialiniu atžvilgiu jos 
silpnesnieji, lygiai kaio ir stipresnieji 
nariai. Tuo pirmoj eilėj turi rūpintis 
krikščioniškosios pajėgos ir jų vado
vybės. O tos pajėgos, kaip kad po
piežius pažmėjo savo birželio 2 d. 
kalboj, yra kur kas didesnes ir 
gausingesnes, negu kad išsyk pa
žiūrėti atrodo. Jos glūdi tame pa
čiame bendrame dvasiniame pagrinde, 
kuris sudaro milžinišką vienijantį 
veiksnį, atsveriantį ūkinius ir poli
tinius interesus, skiriančius tautas. 
Jei šitos jėgos, kovodamos dėl bendro 
reikalo, sugebės' surasti bendrą vei
kimo ir pasireiškimo būdą, tai jos 
galės įrodyti, jog Europa nėra koks 
nors chaotiškas įvairių nesuderinamų 
ideoligijų, ir tautinės neapykantos 

V konglomeratas, bet įstengia sudaryti 
vieningą krikščioniškų tautų frontą.

— Vyskupas P. P. Būčys, aplankęs 
J. A. V. Tėvų Marijonų namus, rug
pjūčio 27 d. iš Čikagos išskrido į Ar
gentiną. Aplankęs Marijonus Argen
tinoje, vysk. Būčyp griš Romon.

POPIEŽIUS PIJUS X NORIMA 
PASKELBTI PALAIMINTUOJU

Rugpiūčio 20 dieną, trisdešimt an
trosiose metinėse nuo popiežiaus Pi
jaus X mirties, Romos gyventojų mi
nios rinkosi prie popiežiaus karsto 
šv. Petro katedroje. Visą laiką prieš 
pietus buvo laikomos Už velionį šv. 
mišios. Kaip praneša „Osservatore 
Romano“, Romos pavedimu pra
vesta byla apie Dievo tarno Pijaus X 
dorybes ir stebuklus jau baigta. Rei
kia laukti, kad netrukus galės būti 
visiškai baigtas procesas minimajam 
popiežiui paskelbti palaimintuoju.

Pijus X, 1835 m. kaip: Giuseppe 
Sarto gimęs Treviso provincijoje, 
1884 metais buvo paskirtas Mantuos 
vyskupu, o 1893 mt. Venecijos pa
triarchu ir kardinolu. Popiežiauda
mas (1903—1914 m.) jis stengėsi „vi
sa atnaujinti Kristuje“. Jis yra pra
vedęs visą eilę reikšmingų reformų, 
pertvarkydamas kuriją, skatinda
mas dažniau eiti prie komunijos etc. 
Procesas Pijui X paskelbti palaimin
tuoju buvo pradėtas 1936 metais.

BAŽNYČIA IR SOCIALINIS ;
ĮTEMPIMAS 

ęnr „
Romoje baigė savo pasėdžius italų 

katalikų darbininkų sąjungų dvasios 
vadų suvažiavimas. Ta proga išsamų 
pranešimą Vatikano valstybės sekre
toriato vardu padarė mons. Montinis, 
pažymėdamas, kad socialinės tikro
vės vaizdas pasiekia net patį Vati
kaną. Popiežius gerai mato ir gerai 
pažįsta visas socialines apraiškas ir 
socialinį įtempimą. Šios apraiškos 
yra pačios pavojingiausios, kurias 
kada nors teko išgyventi bažnyčiai 
nuo Islamo puolimo laikų. Tai yra 
tiesiog tikras neigimo pasaulis! Tos 
apraiškos skverbiasi jau net pro Va
tikano sienas, ir, kur tik jos pasiro
do, ten visur, pasireiškia dvasinis 
tuštumas. Bažnyčia mato šitą pavojų 
ir visa daro jam pašalinta .Tačiau 
Bažnyčia čia stengiasi gelbėti ne pati 
save, bet darbininkų sielas. Bažny
čios uždavinys kaip tik yra skubėti 
ten, kur siaučia didžiausia neapy
kanta ir kur ji pati yra daugiausia 
nekenčiama, ftižnyčia turi pašalinti 
tuos nesusipratimus, kuriė yra atsi
vėrę, tarp jos ir darbininkijos. Baž
nyčios uždavinys yra mokyti, jog da
bartinė sistema gali būti pakeičiama 
ne revoliucija, bet išmintingos pa
žangos keliu. Darbininkus reikia ne 
tiktai guosti: Bažnyčia turi juos pa
dėti ■ ir apsaugoti. Bažnyčia visai ne- 
sįšaipo ir nesityčioja iš vargšų skur- t 
dp ir bėdų, bet stengiasi visokiais 
būdais jas šalinti ir gyvas pūliuojan
čias žaizdas'kiek galėdama gydyti.

— Apeninų kalnuose, didžiausiuose 
visoje Italijoje, kur šio karo metu 
siautė kiečiausios kovos, norima žu
vusių karių garbei pastatyti savotiš
ką įspūdingą paminklą. Užplanuota 
pastatyti tam tikslui skirtą bažnyčią, 
našlaičių vaikų prieglaudą ir ka
riams invalidams namus. Žuvusieji 
tiek savi, tiek priešų kariai norima 
palaidoti bendruose didžiuliuose cen- , 
triniuose kapuose.

— Bažnytiniai sluogsniai gyvai 
svarsto klausimą, kaip reikia padėti 
religiniu atžvilgiu gausingiems rusų 
emigrantams, • kurie šiuo metu yra 
Italijoje. -Pirmiausia norima supažin
dinti su religinėmis tiesomis atskirus) 
asmenis, vėliau religinį mokymą 
vykdyti grupėmis. Galiausiai tinka
miems kandidatams rusams bus su
teikta proga lankyti Laterano aukš
tąsias mokyklas.

— Italijos katalikų 20-ji socialinė 
savaitė ruošiama spalio mėn. Vene
cijoje. Savaitės svarbiausią temą su
daro socialinės ir darbo problemos.

LEMIAMOJI VALANDA 
JAPONIJOJ

Tolimiesiems Rytams išmušė le- . 
miamoji valanda. Valstybinė šin- 
toizmo religija Japonijoj yra visiš
kai parblokšta. Žinovų įsitikinimu, 
jos vietą užims arba krikščioniško
sios bažnyčios, arba komunizmas. Ja
ponų tauta kol kas komunizmui ne
jaučia jokių simpatijų, jiflar tebėra 
visiškai jam atbukusi ir abuoji. Viso 
pasaulio katalikai, ypač Amerikos, 
stengiasi-ateiti japonams į pagalbą. 
KataFkų misijų darbą „Saulės im
perijoje“ pasiruošė pradėti daugiau 
ka;p iooo katalikų misionorių, tačiau 
toli gražu to skaičiaus neužtenka. 
Katalikų bažnyčioms tolimuosiuose 
Rytuose atsiveria nepapratai dideli 
galimumą- skleisti evangČTiją ir gel
tonąsias tautas atversti į krikščiony
bę.

, — Katalikų gydytojų sąjunga In- 
-dijoje, kuriai priklauso zymiįs spe
cialistai, netrukus Patmoje numato 
at'daryti aukštąją medicinos moky
klą, kuriai vadovaus katal'kai.

— Lisabonos (Portugalijoje) arki
vyskupas ir patriarchas rugsėjo mėn. 
vyksta į Braziliją, kur dalyvaus nau
jo katalikų universiteto Sao Paulo 
mieste atidaryme.

— Viena Paryžiaus leidykla, susi
tarusi su Biblijos institutu Jeruzalė
je, ruoš’a naują d'džiulį Biblijos lei
dimą. Ve’kalo bus keli tomai, jo 
snausd'n’mas numatomas baigti per 
10 metų. Prie šio leidimo d:*bs dvi 
spec’aFstų grupės: vieną sudarys 
Biblijos mokslininkai ir tyrinėtojai, 
antrąją — poetai rašytojai ir daili
ninkai.

— Ryšium su visuotine skautų su
važiavimo diena visoje Italijoje ita
lų. prancūzų, olandų, anglų, belgų ir 
šveicarų skautai ruošia iš Haagos į 
Romą estafetę. Jos tikslas — aplan
kyti šv. Tėvą.

— Antrojoj Wiesbadeno meno pa
rodoj iš išgelbėtų vbk’ečįų muzie
jinių turtų gausingiausi yra krikščio
niškieji Šios rūšies meno ir muzie
jinės vertybės yra išsilikusios iš XI 
—XVI amžiaus.

— Paskutiniais duomenimis, Vo
kietijoje šiuo metu yra 24.000 kata
likų dvasininkų.

POPIEŽIUS — VYRIAUSIASIS VA
TIKANO VALSTYBES TEISĖJAS

Popiežius Pijus XII savo „Motu 
proprio“ paskelbė Vatikano valsty
bės teismo ir proceso santvarką, ku
ri įsigalios 1946 metų lapkričio 1 d. 
Nors šie nuostatai bendrais bruožais 
sutampa su kitų valstybių, pirmoj 
eilėj Italijos, teisminiais ir proceso 
nuostatais, tačiau vis dėlto esama ir 
tam tikrų nuokrypų, susidariusių dėl 
ypatingos Vatikano Miesto — Val
stybės padėties. Prokuroras čia va
dinamas „teisingumo gynėju“. Teis
minė kalba yra italų, bet tam tikrais 
specialiais atvejais leidžiama nau
dotis lotynų ir prancūzų kalbomis. 
Vienas teisėjas sprendžia bylas, kur 
vertė neprašoka daugiau kaip 5000 
lyrų. Proceso santvarką sudaro trys 
knygos, kurių viena skirta bendrie
siems nuostatams, antroji nurody
mams normaliam procesui ir trečio- 
ji-specialiems atvejams.

Straipsnio 49 nuostatas numato, 
kad popiežius kiekvieno proceso 
tu turi teisę tardymą ir teismo 
sprendimą pavest* peržiūrėti spe
cialiai komisijai, vadinasi, jam re
zervuota teisė įsikišti į proceso eigą. 
Tuo būdu popiežiui palikta teisė vyt 
riausiojo Vatikano teisėjo. Teismą 
sprendimai pradedami Dievo vardą 
ir skelbiami popiežiaus vardu.

POPIEŽIAUS ATSTOVAI 
JAPONIJAI

Popiežius Pijus XII pasiuntė į Ja-; 
poniją du vyskupus, kuriems pa-: 
vedė sueiti į kontaktą su budistų 
dvasininkais — su jais turįs būti iš
dirbtas planas, kaip bendromis jė
gomis gintis nuo perdėto naciona
lizmo ir vis augančio nemoralumo. 
Kolumbietis vyskupas įvairių bu
distų sektų Japonijoj atstovams pa
sakė kalbą apie popiežiaus taikos 
misiją japonų tautai. Vyskupas kvie
tė budistų dvasininkus stoti į bendrą 
kovą su materializmu. Visame pa
saulyje plinta nemoralumas, propa
guojama mesti santuokas ir vengti 
gimimų, nors tai aiškiai prieštarauja 
Kristaus mokslui. '

Budistų vienuolių vardu į kalbą 
atsakė vienas grafas, kuris pažymėjo, 
kad jie visi su pasitenkinimu ir ma
lonumu priima šį popiežiaus kvie
timą. Jie' yra mielai pasiruošę ben
dradarbiauti su Katalikų Bažnyčia. 
Nors budistai ir nepritaria Bažnyčios 
mokslui, tačiau visai kitas reikalas 
ten, kur liečiami moralės ir dorovės 
reikalai. Kaip žinoma, budizmą, Bu
dos tarp 560-jų ir 470-jų metę prieš 
Kristaus gimimą įvestą indams reli
giją, išpažįsta visoje Azijoje daugiau 
kain 130 milijonų gyventojų. Kai kur 
budizmas pritaria Evangelijos min
tims, pvz. dėl moralaus gyvenimo, 
artimo meilės etc.

KATALIKŲ MOKYKLŲ SUNKU
MAI CETLONE

Išleidus naujuosius nuostatus, ka
talikų mokyklos Ceilono saloje susi
dūrė su dideliais sunkumais. Dėl tų 
nuostatų katalikų mokyklos gali vi
sai nustoti veikusios, dėl to misio- 
noriai rodo didelį susirūpinimą. Vi
sokiais budais stengiamasi mokinius 
ir mokytojus iš katalikų mokyklų 
pavilioti į valstybines mokyklas — 
mokytojams mokant aukštesnį atly
ginimą, mokiniams teikiant įvairias 
privilegijas etc.

Ceilone yra apie 6 milijonus gy
ventojų, kurių daugumą sudaro bu
distai. Katalikų ten yra apie 400 
tūkstančiu, mahometonų — 300 tūk
stančių. Čia krikščionybė yra nuo 
XVI amžiaus, paskelbta pranciškonių 
ir jėzuitų. Ceilonas sudaro katalikų 
bažnytinę provinciją su arkivyskupu 
sostinėje ir vyskupų rezidencijomis 
keturiose kitose vietose.

TAMPERJA VATIKANO SANTY
KIAI SU ARABŲ PASAULIU

Pastaruoju laiku pastebėta, kad 
Vatikano santykiai, su arabų pasauliu 
nuolatos tamprėja. Santykiai pasida- . 
rė šiltesni įteikus Libano valstybei V 
prašymą leisti turėti savo nuolatinį 
atstovą prie Sv. Sosto. Santykiai pa
sidarė dar geresni Egipto patriar
chalinį vikariatą pavertus diacezija. 
Tuo būdu padėtas pagrindinis akmuo 
bažnytinei hierarchijai prie Nilo. 
Laukiama, kad diplomatinius santy
kius su Vatikanu užmegs ir Kairas.

— Rudenį numatoma sušaukti 
naują konsistoriją, kurioj bus pas-/ 
kelbti nauji kardinolai. Kaip žino-
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įhių nuo vasario 'men. konsistorijos 
keli kardinolai mirė, be to, Olandi
jos kardinolas Jongas dėl ligos dar 
vis negali atvykft Į Romą, nors pa
gal Vatikano nuostatus tat turi būti 
padaryta per metus laiko.

—^Šventųjų 1950 metų pradžia, 
kaip pranešama, numatoma pradėti 
1949 mt. balandžio mėn., kai popie
žius Pijus XII-sis minės savo 50 me
tų kunigystės jubiliejų.

— Popiežius Pijus XII priėmė 
grupę jaunų katalikų akademikų, iš 
Įvairių pietų Amerikos valstybių at
vykusių į Pax Romanos studentų su
važiavimą Salamankoje (Ispanijoje). 
Sv. Tėvas taip pat priėmė 2000 italų 
policijos mokyklų mokinių, jiems 
savo žodyje nurodydamas, kad tar
navimas tautai yra tarnavimas Die
vui. Moderniosiose konstitucijose 
buvusieji pavaldiniai yra patys tapę 
Suverenumo turėtojais.

— Popiežius Pijus XII Amerikos 
generaliniam paštų viršininkui įteikė 
didįjį Grigorijaus ordino kryžių, o 
jo pavaduotojui to paties ordino ri
terio kryrių.

ŠIRMOSIOS MISIJOS TRAUKINYJE
Pirmąsias važiuojančiame traukiny

je mišias atlaikė tarp Čikagos ir Ka
nados 1046 m. liepos 22 d. Jovos ar- 
kivyskunas Bekmanas. Jų klausėsi 
apie 100 katalikų, vykusių į Kanados 
šv. vietas. Mišios buvo kitiems klau
sytojams perduotos garsintuvais į 
atskiras kupė.

— Detroito vyskupijoje (JAV) per 
pastaruosius 8 mėnesius katalikybę 
priėmė daugiau kaip 3000 konvertitų.

— Du amerikiečiai pralotai, šiuo 
metu lanką Šveikariją, pareiškė, kad 
europiečiai, kur beveik kiekvienas 
miestas turi „savo“ šventąjį, nieku 
būdu negali suprasti amerikiečių en
tuziazmo, paskelbus matinėlę Cabrini 
šventąja. Amerikoje tiek katalikai, 
tiek protestantai rodo nepaprastai di
delę pagarbą šitai nuostabiai mote
riai. Jos paskelbimas šventąja Ameri- 
kbs religiniam gyvenimui duoda nad-~ 
ją impulsą, pakeldamas jį iki kulmi
nacinio taško.
_ — Santarvinikų kontrolinė taryba 
davė Austrijos vyriausybei leidimą 
Vėl užmegzti diplomatinius santykius 
su Vatikanu.

— Šventosios Jadvygos ligoninė 
Berlyne, esanti Didžiojoj Hamburgo 
gatvėj, per karo veiksmus išlikusi 
nesugriauta, rugsėjo 14 d. minėjo 100 
metų nuo įkūrimo sukaktį.

FULDOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA 
IR KONKORDATAS

Pirmą kartą per vokiečių vyskupų 
konferenciją Fuldoje jos 79 metų is
torijoj, be pačių vokiečių vyskupu, 
dalyvavo ir nevokietis vyskupas, bū
tent — vysk. Muenchas, popiežiaus 
Pijaus XII specialus atstovas. Jis ta 
proga perdavė suvažiavusiems vysku
pams Sv. Tėvo ir Amerikos episko
pato sveikinimus, nurodydamas, kad jis 
aplankys visasVokietijos diacezijas.Di- 
delį nustebimą Fuldoje susirinkusiems 
vyskupams sukėlė (iš anglų šaltinių) 
gauta žinia, kad Santarvininkų atitin
kamos įstaigos Vokietijoje yra nuta
rusios 1933 m. tarp Sv. Sosto ir Vo
kietijos sudarytąjį konkordatą, taip 
pat prieš tai sudarytus konkordatus 
su Bavarija. (1924), Prūsija (1929) ir 
Badenu (1932) laikyti nebegaliojan- 
tiais, nes yra nustojęs egzistuoti an

trasis konkordato partneris, būtent 
Vokiečių Reichas. Tačiau minimosios 
įstaigos ^patikino, kad praktikoj jos 
vis dėlto minimųjų konkordatų prin
cipų laikysis.

KULTŪRINE KOVA ITALIJOJE!

Milano kardinolas Susteris savo 
ganytojiniam laiške kelia balsą prieš 
mėg'nimus pašalint- iš mokyklų kry
žių. Į vieno socialistų laikraščio puo
limus „Italija" atsikerta, kad neužten
ka, jog mokyklose kabotų vieni kry-' 
įiai: reikia, kad jaunimas ir senimas 
būtų kupini tos dvasios, apie kuria 
kryžiai tyliai byloja?

— Projektuojama ruošti didelė 
mald'nikų buv. karo belaisvių kelio
nė į gotinę katedrą, kur ilsisi šv. 
Pranciškaus Alyžiečio kaulai. Kariai 
piligrimai šventajam ruošiasi nunešti 
sidabrinę šitdį, kurioje bus surašyti 
jų vardai^^ '

— New-Yorko arkivyskupas kardi
nolas Spelmanas pareiškė savo vys
kupijos tikintiesiems padėką už su
rinktas maisto produktais aukas ba
daujantiems Europos kraštams. Mini
mojoj vyskupijoj buvo surinkta tiktai 
konservuoto maisto 230.000 dėžučių. 
Nors aukų rinkimo vajus jau basi- 
baigė, tačiau dar vis randasi naujų 
auktojų.

— Katalikų universitete Vašingtone 
sudaryta .speciali komisija, kuri 
stengsis plėsti dvasinį ir kultūrinį 
bendradaribavimą tarp atskirų tautų 
ir viso pasaulio katalikų mokslininkų.

— Iš '9 milijonų Olandijos gyven
tojų 38 % yra katalikų. Beveik nė 
viename kitame krašte vyskupai taip 
nesipriešino nacių tiranijai, kaip kad 
Olandijoje. Todėl šiandien katalikų 
gyvenimas ten rodo aiškią pažangą. 
Neseniai išleistame specialiame atsi
šaukime į olandų tautą katalikų vys
kupai ragina gyventojus nepasiduoti 
keršto jausmui politiniams suimtie
siems, bet ir jiems rodyti tikra krikš
čionišką meilę.

— Vengrijos primas kardinolas 
Mindszenty įteikė Vengrijos vyriau
sybei memerandumą, kuriame iškelia 
reikalą vėl atnaujinti diplomatinius 
santykius su Vatikanu, nes tątai, at
sižvelgiant į taikos derybas, išeis pa
čiai Vengrijai tiktai į naudą.

— Vieno iš Sovietų Sąjungos grį
žusio jėzuito žiniomis, Leningrade 
vėl atsidaryta tinkintiesiems katalikų 
bažnyčia, nors ištisus penkerius me
tus ji buvo be dvasininko. Visus tuos 
penkerius metus minimuosius Dievo 
namus saugojo viena religinga 83 me
tų senutė.

POPIEŽIAUS LAIŠKAS BAMBERGO
ARKIVYSKUPUI

Ryšium su 800 metų sukaktimi, kai 
imperatorius Aenrikas II buvo pa
skelbtas šventuoju, popiežius Pijus 
XII atsiuntė Bambergo arkivyskupui 
Dr. Kolbei pats savo ranka rašytą 
laišką. Jame popiežius pažymi, kad 
Henrikas II gali mums įvairiais at
vejais eiti šviesiu pavyzdžiu. Jo visa 
veikla spindėjo niekad negęstančiu 
Caritas stropumu. Jis ginklą kėlė tik 
tam, kad kovotų už tiesą ir apsau
gotų kitų teises, bet ne jas mindžiotų 
po kojų. Imperatorius buvo didelis 
globėjas visų kilniųjų menų, didžiad
vasis, giliai religingas vyras. Valdyti 
jam reiškė tamautrvisų gerovei. Ga
liausiai savo laiške popiežius prime
ną, kad popiežius Eugenijus III su

teikė imperatoriui Henrikui garbę 
pripažindamas jį šventuoju, o po
piežiai Benediktas VIII ir Leonas IX 
patys aplankė Bambergą ir ten kurį 
laiką gyveno.

Pasaulininkai bažnyčioje

Šie laikai iš naujo iškėlė bu visu ak
tualumu pasaulininkų Bažnyčioje klau
simą. Dvasininkų stoka iš vienos pu
sės, o padidėjęs pasaulininkų aktyvu
mas iš kitos pusės, taip pat pastarųjų 
noras būti tikrais gyvosios dvasios 
žmonėmis stato visą eilę jiems • naujų 
praktinių uždavinių. Minimasis reikalas 
išsamiai nagrinėjamas M. J. Congaro, 
O. P., straipsnyje, parašytame prancūzų 
laikraštyje „Tėmoignage Cretien**. Ja
me autorius, be kita ko, pažymi, kad 
kadaise M. Le Roy, dabartinis Praneū- 

' zų Akademijos narys, galėjo rašyti, jog 
pasaulininkai Bažnyčioje yra lyg kokie 
avinėliai, kurie yra pirmiau pašventina
mi, o paskum nukerpami. Tačiau tai 
buvo smarkiai perdėta. Niekados pa- 
saulininkai bažnytiniame gyvenime nė
ra vaidinę vien pasyvaus vaidmens ir 
sudarę tik pasyvų avinėlių bloką. Toks 
Pascalis, de Renty, Ozanamas, Monta- 
lembertas, de Munas, Harmelis, Mari- 
tainas ir Claudelis turėjo nemažiau ini
ciatyvos ir nemažesni baisa Bažnyčioje.. 
Tai buvo aktyvūs veiklos šaltiniai, ku
rie šviesiu pavyzdžiu gali fiti daugeliui 
kitų. Kai paskum popiežius Pijus XI 
pasaulininkus pakvietė į apaštalinį Baž- 
ncčios darbą, jiems atsivėrė visai nauja 
epocha, kurioje jie gali parodyti visą 
savo kūrybinį pajėgumą.

Šiandien ieškoma tokio dvasiškumo, 
kuris pasitikėtų žmogumi, domėtųsi 
žmogiškąja veikla ir kūryba, drauge tai 
apimdamas gyvu Kristaus tikėjimu ir 
rodomu Dievui paklusnumu. Dvasišku
mo, kuris būtų ne klerikališkas, o baž
nytiškas, kuris katalikų akciją apsau
gotų nuo dvigubo pavojaus: pasiduoti 
klerikalizmui — iš vienos pusės ir 
pasidaryti - organizacija, panašia į kitas 
politines organizacijas,’ o iš kitos — 
formuoti pasyvius pasaulininkus, kurie 
tenkinasi paprastos gatavos programos 
priėmimu. Uždara religija, kur tenkina
masi atbaigtomis formomis, neduoda 
reikalingos gyvybinės vidaus jėgos, kuri 
įgalintų atskleisti visas kūrybines ga
lias. Iš tikrųjų visi turėtų domėtis dva
siniu apaštalavimu. Apaštalavimu tikrai 
dvasiškai katalikų akcijai, tikrai dva
siškai Bažnyčiai, kurios veikimas prasi
muša pro visokius rėmus ir formas, at
nešdamas palaimingų kūrybinių vaisių.

Vatikano ir Čekoslovakijos santykiai
* Popiežius Pijus XII iškilmingos au

diencijos metu priėmė nauja Čekoslova
kijos pasiuntinį prie šv. Sosto, Dr. Ar
tūrą Meixnerj. Jis įteikė savo kreden
cialus ir Čekoslovakų respublikos bei 
prezidento vardu pareiškė savo pa
garbą šv. Tėvui. Naujasis pasiuntinys 
patikino, kad jis visa darys, jog būtų 
išlaikyti geri santykiai tarp Čekoslova
kijos ir šv. Sosto, prašydamas popie
žių jį kiek galint iš savo pusės tame 
darbe paremti. Šv. Tėvas naujojo pa
siuntinio pasirodymą įvertino kaip no
rą užversti skausmingą puslapį ir pra
džia naujų geresnių laikų. Naujojoj Eu
ropoj, kuri dabar stengiasi visomis jė
gomis iškilti iš karo griuvėsių, čeko- 
slovakų tautai yra skirta priderantį 
vieta.

Po audiencijos- naujasis pasiuntinys 
aplankė šv. Petro baziliką, kur pasimel
dė prie vieno ankstyvesnio Prahos ar
kivyskupo įkurto šventajam Vaclovui, 
Bohemijos tautiniam šventajam, pagerb
ti altoriaus. Tokį aktą čekoslovakų tau
tos atstovas iškilmingai atliko pirmą 
kartą,

— Popiežius Pijus XII per žydams 
suteiktąją audienciją pasisakė už tei

singumo pagrindais sukurtą’ taiką, pas- 
merkdamas visokios rūšies smurtą, ne
paisant, iš kurios pusės jis išeitų. Pijus 
XII ta proga pabrėžė, kad jo einamosios 
pareigos verčia jį laikytis visiško ne- 
partiškumo. Tačiau tas nepartiškumas 
neturi dar nieko bendro su abejin
gumu.

— _ Italų spauda skelbia duomenis, 
kiek įvairios bažnytinės institucijos yra 
padėjusios žydams fašizmo ir nacional- .. 
socializmo persekiojimo metu. Pasirodo, 
kad vien per „San Rafaelį“ buvo 28.000 
žydu suteikta 4.995.000 lyrų; čia tik 
vienas Vatikanas įteikė 2 milijonus ly
rų. Kupucinai globojo 4.000 asmenų, 
įteikdami jiems iš viso 25 milijonus 
Ijrų. Jėzuitai išdalijo žydams ir jų šei
moms 1 milijoną lyrų. 120 įvairių vie
nuolių namų paslėpė 2775 žydų tauty
bės asmenis, 60 vyrų vienuolynų pri
glaudę patys 992 žydus ir parūpino 
prieglaudą įvairiuose bažnytiniuose būs
tuose 680 persekiojamų žydų.

Naujasis popiežiaus legatas Vokietijai j 
ir šv. Tėvo atsiųstasis tarpininkas tarp 
okupacinių įstaigų ir vokiečių vyskupų 
Amerikiečių zonoje, vyskupas Aloisas 
Muenchas, savo B«ršiolin| kancleri 
Howar<4ą Smithą pasikvietė savo se
kretorium.

— Buvusieji karo belaisviai ir trem
tiniai Normandijoje Vaikelio Jėzaus Te
resėlėj-bažnyčiai padovanojo 44 varpų 
kolekciją. Varpai iškdmingai šventina
mi rugsėjo 29 dieną. Tą pačią dieną 
prasideda jubileiiniai Teresėlės metai- 
ryšium su „mažosios“ šv. Teresėlės 50 
metų mirties sukaktimi.

— Vengrijos ministeris pirmininkai 
pareiškė, kad numatoma pakeisti vy
riausybės įsakymą, kuriuo buvo už* 
draustos įvairios religinės organizacijos* 
daugiausia katalikų. Be to, numatomi 
skelbti plati amnestija.

— Sovietų Sąjunga Maksvos patriar* 
cbą Aleksiejų už jo „patriotišką laiky
seną“ apdovanojo Raudonosios Žvaig
ždės darbo' ordinu. Tačiau ortodoksų 
vyskupų sinodas vieningai užprotestavo 
prieš patriarcho vasališką pasidavimą 
Maskvos politikai.'

Iš katalikų jaunuomenės gyvenimo
Baden-Badeno kurhauze atidaryta 

prancūzų jaunimo organizacijų dar
bu paroda, kuri puikiai parodo, kaip 
yra išsišakojęs ir kokių gražių yra 
pasiekęs darbo vaisių prancūzų kata-^- 
likų jaunimas. Salia evangelikų jau
nimo organizacijų čia pavaizduotos 
diagramomis katalikų jaunimo or
ganizacijos, būtent: I.O.C. (jaunųjų 
krikščionių darbininkų), I.A.C. (krikš
čionių kaimo jaunimo), I.M.C. (jūri
ninkų), J.E.C. (akademinio jaunimo) 
ir J.J.C. (vidutinių klasių jaunimo). 
Visos šitos sąjungos sudaro katalikų 
jaunimo federaciją, kuri savo užda
viniu yra pasiskyrusi gerinti jaunimo 
gyvenimo ir darbo sąlygas, skleisti 
krikščioniškas mintis, papročius ir 
kurti naują krikščionišką pasaulį.

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

z. Augsburg.
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