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Mirtis kiekvieną eilinį žmogų nukrečia šiurpu. Vaikai apie ją visai ne-galvoja Jaunuoliams jei mirtis kada ir pareina į galvą, tai kaip kažkas jiems svetima, kas liečia ne juos, bet senius, daugių daugiausia suaugusius, jau subrendusius žmones. Primink mirtį kuriai žydinčiai jaunuolei ar jaunai poniai, ji bejuok sudrebės kaip nuo kokios šmėklos, kaip nuo šv. Jurgio „smako", kuris ją nori amžiams praryti. Ji, ne tik ji, bet ir kiekvienas eilinis žmogus tau priekaištaudamas pastebės; „apie mirtį aš nenoriu nieko girdėti. Aš noriu gyventi. Verčiau ir tu apie ją nieko nekalbėk!"Dailininkai, išreikšdami tą bendrą žmogišką nuotaiką, mirčiai turi savą Vaizdą — giltinę, atseit, žmogaus nuogus griaučius su akimis, ne, tik su akių skylėmis, šmėkšuojančiomis malinančiu šalčiu. Lankytojai pro tokius baveikslus greitai praeina ar pasibaisėję nusisuka. Antra vertus, tai yra neatsitiktina, kad dailininko garsiausi kūriniai yra ne giltinės atvaizdavimas.. Memento mori! Lietuviškai: atsimink, kad mirsi! Tokį parasa neretai pastebėsi prie kurio seno vienuolyno įeinamųjų durų.'Panašų sakinį rasi ir ant dažno bokštinio laikrodžio. Romo-

kaimo žmonės iš lenkiško tai vadina ,,mūka"). Mukryžiuoto Kristaus vaiz-^ias, anot jų, nesiderina su šių dienų žmogau galvojimu. Darbarties žmogus, girdi, trokšta ir visa savo esme pasinėręs į judėjimą, į veikimą, į putojantį užsidegimą. Jis veržiasi — gilyn, platyn, tolyn, aukštyn. Čia gi — amžinos mirties, ir tai gėdingos mirties, ženklas. Dėl tų ir kitų priežasčių pagoniškoji Roma gaivalingai nekentė Kristaus kančios. Norint skaudžiai pašiepti pirmuosius krikščionis ir jų tikėjimo žneklą, Romos mieste buvo platinami piešiniai, kur ant kryžiaus prikaltas žmogus su asilo galva. Tokių paveikslų šiandien randa mokslininkai, bekasinėdami Romos griuvėsius.Pats moderniškiausias kryžiaus aiškinimas yra šitokis. Girai, du kryžmai sudėti mietai esą ugnies simbolis bei paveikslas. Turima čia galvoje, kad pirmykščių amžių žmonės ugnies pasidarydavo brūžindami du pagalius. Kiekvienam aišku, jog tokis aiškinimas yra dirbtinis ir padiktuotas vieno tik Kristaus ir Jo mirties neapykantos. Niekas negali paneigti ir nepaneigs, jog kryžius yra esmingai susijęs su Išganytojo mirtimi ir nuo to laiko pasidarė Jo sekėjų, krikščionių matomas ženklas.je yra viena kapucinų koplyčia, kurios visi pagražinimai, tiesa, meniškai padirbti, yra iš... lavonų kaulų. Vienuoliai trapistai nuėjo dar toliau. Pasakojama, kad jie miega ne lovose, tet karstuose.Žmonės šitokių faktų negali nepastebėti. Bet kaip jie juos aiškina? — „Vidurinių amžių liekanos! supelėjęs vienuoliškumas!" — Tuo norima pasakyti, kad tokis mirties kaišiojimas į kasdienybę yra gyvvojo gyvenimo nuodijimas, net sveiko žmogaus veikimo trukdymas, kunkuliuojančio veikimo, masinančio j pažangą. Iš dalies dėl tokių sanprotavimų nekrikščionys ir nukrikščionėTę žmonės vengia krucifikso arba Kristaus kančios (mūsų

Bažnyčia, nugalėjusi pagonybę, naudoja, be kryžiaus, dar ir antrą mirties ženklą — raudoną spalvą Šiandien katalikų apeigose ji paprastai primena kurio kankinio mirtį. Raudoni kardinolų drabužiai nori išreikšti jų pasiryžimą, jei reiktų, pralieti kraują už Dievo Bažnyčią, už dievišką idėją. Taigi raudoną spalvą šitokia prasme pirmoji pradėjo naudoti Katalikų Bažnyčia. Iš jos šitą reikšmingą dalyką vėliau pasisalino kiti judėjimai, kitos organizacijos.Dėl ko krikščionių tikėjimui, krikščionims ir jų Bažnyčiai mirtis ir jos žneklai pasidarė savi? — Kad jų pradininkas ir steigėjas Kristus pirmasis apie juos pradėjOykSIESti^ir įvedė į
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gyvenimą. Ne kas kitas, tik Jis sumi
nėjo kviečio grūdą, kuris turi supūti, 
atseit, mirti, kad galėtų išaugti nau
jas daigas. „... Jei kviečio grūdas 
nekris i žemę ir nebus apmiręs, jis 
pasilieka vienas, o jeigu jis bus ap
miręs, jis neša daug vaisiaus".

Pats Kristus apibūdino savo mokslo 
santykį su plačiąja visuomene. Geroji 
Naujiena turėsianti sukelti „greičiau 
nesandorą", kilsią nuomonių skirtumo 
net tarp vaikų ir tėvų. Išganytojas 
pasakė apie savo krašto vadovus, kad 
jie „nekenčia manęs". Mintis būtinai 
turėjo sekti veiksmai. Priėjo iki to, 
jog jie ......ieškojo jį nutverti, bet
jis ištrūko jiems iš rankų". Kuo tai 
visa baigsis, Kristus iš pradžių tik iš 
tolo užsimindavo. „Jau nebedaug 
kalbėsiu su jumis", vėl „dar trumpą 
valandėlę, ir pasaulis manęs nebema
tys." Jo priešai tykojo kiekvienos 
patogios progos. Kai Jėzus ėjo kartą 
skardžiaus pakraščiu, jie mėgino jį 
nustumti žemyn. Nesusilaikydami jie 
čiupdavo buvusius po ranka akmenis, 
norėdami mušti. Kaip evangeliškieji 
Kristaus biografai rašo, pasidarė taip 
pavojinga, jog Mokytojas „nebevaikš
čiojo viešai tarp žydų". Tuomet su
puvę Senojo Testamento saugotojai 
siuntinėjo tam tyčia vyrus, sakytu-, 
tnėm, policiją, kuri turėjo nekenčia
mąjį suimti. Buvo išstatyta slaptos 
sargybos, kurios aniems praneš, kai' 
tik kur pastebės Kristų.

,,... Buvo nusistatę jį užmušti". 
Tiek trumpai parašė įvykių istorikas. 
Vadinasi, Jėzaus priešininkų tikslas 
buvo aiškus. Kaip gi reagavo jis 
pats? — Jis žiaurųjį, akiplėšiškąjį 
kvietimą priėmė. Kalbėdamas apie 
meilę žmonijai, pasakė: ...... Kas gul
do savo gyvybę už savo prieteiius." 
Savo persekiotojams droždavo tiesiog 
J akis: „... Jūs norite užmušti mane 
akmenimis?" O per vieną pobūvį ne
pabūgo sudrumsti svečių nuotaikos ir 
trumpai aiškiai ištarė: „... Mano lai
dotuvių diena." Kai prisėjo nurodyti 
išdaviką tarp savo artimiausių bendra
darbių, vis dėlto jis „.. • susijaudino 
dvasioje". Bet nedviprasmiškai pa
sakė: „Vienas iš jūsų išduos mane." 
Net ženklu nurodė, kuris, atseit, jam 
duodamas padažytą duoną. Pagaliau 
apaštalui išdavikui žvelgė tiesiai į 
akis: „Ką manai daryti, daryk grei
čiau."

Eucharistiją, tą sakramentų sakra
mentą, Kristus be niekur nieko susie
jo su savo mirtimi. „Tai yra mano 
kūnas, kurs už jus duodamas."

.. Naujoji sandora mano kraujuje, 
kurs bus už jus išlietas." Šie žodžiai 
savo giliu giliausiu slaptingumu ir 
nežmogišku šiurpu smeigia kiekvie
nam J širdį. Jie smeigė Kristaus 
smalsiems klausytojams, mokytiniams 
Ir patiems dvylikai. Pasipiktinę „daug 
jo mokytinių pasitraukė šalin ir jau 
nebevaikščiojo su juo". Tą lemiamą 
Valandą Išganytojas atsisuko į dvyli
ka apaštalų: „Ar ir jūs norite pasiša
linti? — „įsiviešpatavo lemtinga tyla. 
Rimtasis reikalas išstūmė į priekį 
Petrą: „Tu turi amžinojo gyvenimo 
žodžius."

Čia Simonas Petras," tas vyras — 
uola, už visą apaštalų kolegiją oficia
liai, viešai pasakė, jog jis suprato 
Kristaus mokslą apie žmogų. Jog 
žmogus yra daugiau dvasinė, negu kū
ninį būtybė. .Jog jo likimą nulemia 
ne/mirtis, bet dvasinė, kilnesnioji da
lis, kuri turi tam tikrą panašumą į 
Dievą. Taigi ir visas žmogus tam 
tikru atžvilgiu panašus į Dievą. Vadi
nasi, žmogaus dvasinės, esminės gy
vybės mirtis nepanaikina ir neuall

Čia dedamas raižinys vaizduoja taip vadinamą Palatino kryžių. Jis antrajame 
šimtmetyje kokio nors imperatorinio pedagogiumo studento buvo išraižy
tas ant Palatino sienos. Šio raižinio autorius norėjo pajuokti kokį savo 
draugą krikščionį, Alezamenos; kuris garbina prikžiuotą asilo galvą. Žiur.

apie tai Dr. Matuso straipsnį „Mirtis ir gyvenimas". __

panaikinti. Žmogaus akiai ir jaus
mams taip baugi ir baisi mirtis, tiesa, 
yra būtinas, bet ne esminis dalykas, 
dar daugiau. Dievo malonės tvarkoje 
žmogus yra amžinai gyvas.

.  Gyvųjų Dievas, nes visi jam 
gyvi." ;,... Šaltinis vandens, trykštan
čio į amžinąjį gyvenimą" „Iš tikrų
jų, iš tikrųjų, sakau jums, kas tiki 
rnąne, tas turi amžinąjį gyvenimą." 
„Kas laikys mano žodžius, tas nema
tys mirties per amžius." „Aš vynme
dis, jūs vynmedžio šakelės." Tai Kris
taus liudijimai, užrašyti gydytojo 
Evangelisto Luko ir Evangelisto Jono, 
kurį drąsiai galima vadinti dievišku 
mokslininku. Kristus kalba ir apie kai 
kuriuos tikėjimo padarinius. Tikintieji 
„turės gyvenimo šviesos", iš jų „vi
daus tekės gyvojo vandens upės", jie 
bus visiškai laisvi, pagaliau, jų 
džiaugsmo „niekas ... neatims".

Po to Dieviškasis Mokytojas tikin
čiuosius pastato akis į akį prieš pa
saulio gyvenimą, kur kiekviename 
žingsnyje tykoja neramumas, kentėji
mai ir pati mirtis. „Tegul jūsų širdis 
nenusigąsta ir tenetijo.“ Dėl pačios 
mirties — „nebijokite tų, kurie už
muša kūną ir po to nieko daugiau ne
begali padaryti". Neturi žmogaus nu
kreipti nuo tiesaus kelio nei artimųjų 
kančia, nei. artimųjų mirtis. Štai, 
įėjęs į pasaulio > literatūrą posakis:. 
„Palik mirusiems laidoti jų numirė
lius." O kaip su šios dienos ir atei
ties rūpesčiais, kurie ne vieną, lyg 
nepagydomas vėžys, graužia? — „Ne

būkite bailiai susirūpinę rytojumi, nes 
rytdiena pati savimi rūpinsis. Kiek
vienai dienai gana jos vargo." Ir vėl 
žodžiai, įėję į bendrą žmonių išmin
ties lobyną.

Taigi mirtis pagal dievišką išmintį 
yra antraeilis, pereinamas, atsitiktinis 
dalykas, kuris negali ir neturi sukliu
dyti amžinosios gyvybės srovės. Dar 
daugiau: ji tą srovę išvalo, išgrynina. 
Prieš Kalvariją Išganytojas sako: „Aš 
guldau savo gyvybę, kad vėl ją im
čiau." Arba apie žmones: „Kas tiki 
mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas." 
Čia jau aiškiai, kaip vėliau rašė bu
vęs žydų mokslininkas apaštalas Pau
lius. mirčiai atimama jos geluonis. Dėl 
to Kristus rūsčiai įspėja tuos, kurie, 
lyg girtas tvoros, įsikibę laikosi pa
saulinio gyvenimo reikalų, lyg jie 
būtų amžini, lyg jie sudarytų tikrojo 
gyvenimo esmę. „Kas myli savo gy
vybę, tas praras ją, ir kas nekenčia 
savo gyvybės šiame pasaulyje, išlai
kys ją amžinajam gyvenimui."

Kristus linkęs tik gyvybei, gyveni
mui pripažinti tikrąją vertę. Tai ma
tyti iš atsitikimo su karaliaus valdi
ninku. Tas susirūpinęs ateina pas Iš
ganytoją: „Viešpatie, ateik pirma, ne
kaip mano sūnus numirs."' Ir štai at- 
sakvmas: „Eik, tavo sūnus gyvas." 
Kristus mirtį net vadina kitaip, nei 
šiaip žmonės, kurie jai būtinai nori 
įbrukti kažkokį tamsų, pagonišką 
bruožą. Prieš Golgotą jis tik tiek pa
sako: „Aš einu." Arba vėl: „Valan
dėlė, ir nebematysite manęs, tr vėl 

valandėlė, ir matysite mane." Paga
liau, mirtis pavadinama miegui 
„... Lozorius mirė ..." Jo sesuo Morta 
apsiašarojusi aiškina: „..Jau dvokia, 
nes keturios dienos guli." O Kristus 
tik tiek: „Lozorius miega." Dėl to 
mums suprantama, jei Romos kata
kombose pirmieji krikščionys antka
piuose įrašydino „dormit", t. y. „mie
ga". Ne retai čia romėnai kankiniai 
dailininkų atvaizduoti lyg ramiausiai 
užnūdę ...

Jonas Evangelistas iš Jėzaus mokslo 
daug ką užrašė, ko kituose Evangeli. 
jų rašytojuose nėra. Jis stengėsi nu
sileisti į dieviškos tiesos gelmes ir 
pakilti iki pačių jos viršūnių. Štai, 
ką paliko Jono plunksna 11 skyriaus 
16 eilutėje. Vienas iš apaštalų Tomas, 
vadinamas Dvynas, tarė kitiems mo
kytiniams: „Eikime ir mes mirti su 
juo." Čia išreikšta ryžtas iki galo, 
nusikratymas žmo^ška, sakysime, ir 
pagoniška mirties baime. Tačiau tai 
buvo vien laikinis užsidegimas, šiau
dinė valios liepsna, kuri išblėso, kai 
tik susidūrė su Mokytojo baisia, že
minančia kančia ir mirtimi. 12 Kris
taus bendradarbių tik tuomet perėjo 
į kūną ir kraują dieviškoji tiesa apia 
mirtį ir gyvenimą, kai jų sąmonėje 
nušvito, ką Mokytojas žodžiu buvo 
kalbėjęs; kai apčiuopiamai patyrė, 
jog Jis visa tai įvykdė praktikoje: 
kai jų esmę pripildė faktas, — faktas 
gyvenimo, kuris pasidarė nemiršta
mu, amžinuoju gyvenimu per Kalva
rijos kryžių, per uolos kapą ir per 
Velykų prisikėlimą. Tuomet žvejas 
Petras, muitininkas Matas,- jaunas 
vyras Jonas ir yisi kiti iš 12-kos ir 
72-jų kiaurai suprato, ką anuomet 
Dievo Sūnus buvo kalbėjęs: Atėjau 
„pasaulio gelbėti", turėsiu kentėti ir 
mirti, „kad (žmonių) džiaugsmas bū
tų pilnas". Pasidarė kaip diena aišku 
iškilmingas tvirtinimas: „Pasitikėkite, 
aš nugalėjau pasaulį." Aišku ir anas 

-sakinys, pirmą kartą apėmęs visatą 
be galo ir krašto: „Dangus ir žemė 
praeis, o mano žodžiai nepraeis."

Jie žengė per Palestiną, per Siriją, 
per Mažąją Aziją, Egiptą, Graikiją 
Italiją, — patys kupini amžinojo gy
venimo,. "jį aplinkui skleisdami. Juos 
traukė j ano meto pasaulio centrą, į 
Romą. Tik tuomet nurimo, kai tai pa
saulinės imperijos širdžiai įdiegė am
žinąjį džiaugsmą. Vyriausias apašta
las Petras ir garsiausias apaštalas 
Paulius čia praliejo kraują. Tik krau
ją, bet ne gyvenimą, — neš jis liko 
amžinas jiems, amžinas Romai, am
žinas pasauliui.

Neužmušamos gyvybes ir nepanai
kinamo, amžino gyvenimo dvasia ap
supo ir perėmė paskutinius pagonis, 
ne, pirmuosius krikščionis. Šis daly-' 
kas buvo lemiamas. Jis buvo esminis. 
Jis buvo dieviškas daigas, daigas 
kviečio, apie kuri kalbėjo Kristus. 
Jei žūva, jei sunūva, tai tik lukštas. O 
branduolys sulapoja neapsakomo gro
žio želmeniu, apsivainikuoja auksinė
mis, ne, gyvybinės duonos varpomis: 
Dėl to suprantama, jei Eucharistijos 
simboliu nuo apaštališkųjų iki šių lai
kų liko kviečio varpa.

Viską rikiavo amžinasis gyvenimas. 
Badu marinimas, nuogumu gėdinimai, 
krauju bauginimas, pagaliau, žudyte 
žudymas, — amžinumo išpažintojams 
tetuvo antraeiliai, atsitiktiniai, lukš- 
tiniai dalykai, — kurie ir tieste ne
palietė tų žmonių esmės. Tik šita 
aplinkybė mums daro suprantama, ko
dėl augančios Bažnyčios nariai, vyrai, 
moterys, mergelės, taį> pat seniai Ir 
vaikai ėjo mirti ramūs ir džiaugsmin
gi. Mat, jie turėjo savyje amžinąjį
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gyvenimą, ji jautė, ji skelbė aplinkui. 
Jie buvo „Dievo vaikai". Jų kraujas, 
kaip sako tų amžių istorikai, — buvo 
Bažnyčios sėkla. Tai yra krikščionių 
daugėjimo sėkla. Juk lietuviškas 
Bažnyčios žodis to meto oficialia grai
kų kalba reiškė „susirinkimas", 
„bendruomenė".

Tas laimėjimas, tas daugėjimas bu
vo loginė dalyko išvada. Išvada, kuri 
sekė geležiniu, ne, plieniniu būtinu
mu. Mat, mirtis ir kraujas nieko ne
panaikino. nebent atmainingą apvalka
lą. Dar daugiau, o tai yra svarbiausią
jį nuvalė, išgrynino tikrąjį, amžinąjį 
gyvenimą. Gyvenimą, gyvybę ... Šių 
gi dalykų svarbiausia ypatybė yra 
augti, judėti, nenutrūkti, vingiuotis 
amžinąja grandine.

Kas iki šiol kalbėta, yra daugiau 
teoriniai, protiniai svarstymai. Kokia 
gi tų visų dalykų praktinė, sakytume, 
kasdieninė reikšmė? — Amžinojo gy
venimo sąvoka ir jo vykdymas tikro
vėje padarė iki tol negirdėtą, nema
tytą revoliuciją. Pasaulis ir jo va
dai žinojo ir mokėjo savo tikslus pa
siekti jėga, ginklu, žiauria prievarta. 
Dėl to pirmavo ir viską lėmė valsty
bės, jų vadai ir kariuomenės. Mums 
bus suprantama, jei ir prieš naująją 
srovę panaudota tos įprastinės prie
monės, nes kitokių niekas nežinojo, 
nei nesapnavo. Prieš valstybę ir jos 
užmačias galėjo stoti ir priešintis tik 
Valstybė. Tuo tarpu amžinojo gyveni
mo bendruomenė iškėlė aikštėn visiš
kai naują jėgą — dvasią, asmenybę, 
visuomenę. Naujoji jėga, kurią Kris
tus pažymėjo, jog ji „yra ne šio pa
saulio", pasirodė esanti stipresnė už 
valstybės įstaigas, už ginklus iš me
džio ir geležies, už viską, kas ranka 
apčiuopiama. Tai buvo dvasia ir jos 
amžinosios priemonės. Jos šluote nuš
lavė pagoniškas milžiniškas įstaigas, 
kaip akim nematomas stiprus vėjas 
nušluoja rudens voratinklius. Štai, 
kame amžinojo gyvenimo praktikos 
reikšmė.

Na. bet kas paskiram asmeniui, kas 
man. kas tau iš to amžinojo gyveni
mo? Kas iš to pilkų pilkiausiai, mar
gų margiausiai ir smulkių smulkiau
siai kasdienybei? — Kai žmogus mir
čiai žiūri tiesiai į akis, kai jis mirtį, 
anot Pranciškaus Asyžiečio, pajėgia 
vadinti seserim, jau jis ją nugali. — 
Jis nmueta nuo savęs tą, vaizdingai 
tariant,. aitvarą, tą sunkų kaip kalną 
slogutį, vokiečiai pasakytų,. Alp- 
drucką.-Jei jam, Dieve mylėk, ir rei
kėtų mirti, jis nemiršta, bet ir toliau 
gyvena gyvąjį, amžinąjį gyvenimą. 
Jei Dievo lėmimu tai neįvyksta, jis 
ramių ramiausiai dirba savo kasdie
ninį darbą šeimos, visuomenės ir tė
vynės naudai. Jis netrukdomas gali 
gaminti naudingus daiktus. Tai vie
nas tos giliausios mirties filosofijos 
atžvilgis.

Bet jų yra visas legionas. Amžinojo 
gyvenimo išpažintojas ir turėtojas 
pajėgia-savo įsitikinimą, savo nuo
monę ginti iki galo. Jam nėra, visiš
kai nėra jokios kliūties. Tegul jį bū
tų didelė, kaip kalnas, sunki kajp 
žemė ir kruvina kaip mirtis..., ne, 
apie šiąją jis per daug negalvoja. 
„Bet mano žmona, mano vaikai, mano 
suplanuoti, nebaigti darbai? ... Tokių 
pasiteisinimų, išsisukinėjimų girdi tu 
ir aš. Vieni juokai! Nejaugi tavo 
žmona ir vaikai neturės, būtinai ne
turės mirti?! Nejau, Dievo lėmimu, 
liga ar kuris nelaimingas atsitikimas 
negali tavęs išrauti iš gyvųjų tarpo 
staigiai, dar šią dieną, dar šią valan

dą? Nejau tai negali .įvykti su tavo 
žmona ir vaikais, nors jie šypsotųsi 
kaip saulė ir krykštų kaip kregždės? 
Tu turėtum kukčiodamas kaip kūdi
kis ir spyriuodamasis kaip sker
dyklos jautis nusilenkti būtinumui. 
Tuo tarpu dieviškas amžinojo gyveni
mo mokslas tai visa iš anksto paša
lina, nugali iš vidaus. Čia pavyzdžiu 
yra anglas Tomas Morus, Anglijos 
valstybės kancleris 16-to amžiaus pra
džioje. Jis už savo idėją, šiuo atveju 
už katalikų tikėjimą, stovėjo iki ga
lo. Jis turėjo ir žmoną, ir vaikus. 
Žmona jį lankė kalėjime ir ašaroda
ma meldė atsižvelgti į šeimą. Mote
ries meilė, vaikų glamonėjimai..., — 
ne, Morus ąžuolu stovėjo už kilnią 
idėją ir mirė; ne, toliau tęsė amžiną
jį gyvenimą, kurį jis seniai nešiojo 
savo širdyje. Arba kad ir šio karo 
metu. Anglija pasijuto vienų viena 
prieš Hitlerio šmėklą. Jos ištikimiausi 
sąjungininkai paklupdyti. Graso bai-Kunigo vaidmuo Lietuviu tautos atgimime
5. Valančiaus kunigai ir knygnešiai.

Jeigu Lietuvos socialdemokratai 
vis akcentuoja, — ir dabar ryšium su 
savo 50 metų jubiliejum tai kėlė, — 
kad jie pirmieji pakėlė kovą prieš 
caro valdžią, esama iki tam tikro 
laipsnio istoriško netikslumo. Išei
dami iš katalikybės interesų gynimo 
Lietuvoje, katalikai, ypač kunigai, 
pirmieji sujudo prieš lietuvius sle
giantį carizmą. Dar kartą akcentuo
ju: tautinio atgimimo metu nuo baž
nytinės ir religinės kovos jie buvo 
perėję ir į politinę kovą. Toji kova 
betgi buvo neišvengiamai būtina. 
Kas gi būtų buvę, jeigu Valančius 
nebūtų labai gyvai ir įtikinamai mo
kęs tose savo dešimtimis tūkstančių 
egzempliorių spausdinamose brošiū
rose, kaip spirtis persekiojimams, 
pastangoms surusinti ir supravosla- 
vinti?

Kas gi būtų atsitikę, jeigu jo meto
dų kunigai nebūtų populiarinę liau
džiai, pradedant neėjimu į cerkvę ir 
baigiant gana aiškiais patarimais ne
simokyti rusų kalbos? Su nusistaty
mu prieš rusų raštą, jų tikėjimą, ėjo 
nusistatymas prieš pačius rusus. Iš 
čia labai reikšmingas yra faktas, kad 
mūsų tautinio atgimimo pradžia yra 
įvykusi kaip tik spaudos uždraudimo 
laikotarpy. Šitokiu būdu rusų prie
spauda, siekianti naikinti tikėjimą, 
bus labiau sukiršinusi lietuvių tau
tos sąmonę ir pakėlusi tautinį susi
pratimą, iššaukdama pasipriešinimo 
reikalą lietuvių tautoje.

Toje tautinio atgimimo kovoje 
„būti ar nebūti“ kunigų politinė 
veikla visada turės būti pozityviai 
vertinama. Tos pačios tendencijos 
dalyje kunigų ėmė reikštis ir ne
priklausomos Lietuvos partijų po
litikoje. Juk čia tos tautinio at
gimimo kovos tąsa dar iki pat 
nepriklausomos Lietuvos 1940-tųjų me
tų ir net toliau tebevykstančio proce
so reiškėsi per politines partijas. Ta
da, kaip sakiau, buvo imta vis gar
siau reikalauti eliminuoti kunigus iš 
poltikos. O jie dirbo vėl, dalis jų 
ėjo į seimą. Juk visuose trijuose sei
muose, ypač Steigiamajame, to ne
gausaus patyrusių žmonių būrelio žy
mią dalį sudarė kunigai. O kas gi 
gali neigti jų vaidmenį Nepriklauso- 

sus priešo oro laivynas. Silpnumo ir 
pagundos valandą Winstonas Chur- 
chillis nori atsižadėti Didžiosios Bri
tanijos imperijos, tai yra ją sujungti 
su Prancūzija ir prisiimti karalium 
prancūzą. Bet pagaliau ne: Anglija 
vienų viena ryžtasi kovoti prieš bai
siausią to meto karinę galybę. Tokius 
reiškinius priimta vadinti angliško 
būdo ypatybe. Bet iš milijono tik 
vienas pagalvoja, jo tą būdą nukalė 
krikščionybė. Juk ji Anglijoje paskelb
ta. kada, galima sakyti, visa Europa 
dar tebebuvo pagoniška. Dar Vienas 
faktelis iš garuojančios tikrovės. Ar
gi Nūmbergo byloje nekaltinama už 
tą vieną dalyką — kad tokie ir tokie 
vyrai neišdrįso pasipriešinti tironijai, 
atmetę į šalį savo asmeninius nepa
togumus, vargus, gal ir mirties 
baimę?!

Mirties baimė... Ją meistriškai at
vaizdavo garsusis rusų rašytojas Le
vas Tolstojus pasaulinio masto ro

mos Lietuvos pirmaisiais metais Įvai
riose srityse, pradedant kun. M. Kru
pavičiaus žemės reforma?

Čia neliečiu kultūrinio gyvenimo 
ir švietimo. Visa eilė kunigų, per vi
są Nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo laikotarpį rūpestingai dirbo švie
timo srityje, buvo gimnazijų steigėjai 
pačioje pradžioje ar ilgamečiai jų di
rektoriai;

Kas gi būtų buvę, jeigu kunigai 
būtų apsiriboję 19-me amž. vien 
siaurai bažnytine sritimi, jei
gu jie nebūtų kovoję? Kas gi būtų 
atsitikę, jeigu kunigai, nesirūpindami, 
kokiomis raidėmis religinės knygos 
spausdinamos, nebūtų organizavę kn'y- 
gų platinimo? Juk jau anksti pra
sidėjo knygų gabenimas iš Prūsų. Pir
moji didžiulė knygešių byla 1869— 
1870 m. pasibaigė sunkiomis bausmė
mis keliadešimčiai kaltinamųjų, kurių 
didelę! dalį sudarė kunigai ir jų ar
timieji bendradarbiai, bažnyčių tarnai.

Tie kunigai vėl nuėjo tuo pačiu 
Sibiro keliu, kuriuo buvo ėję dešim
timis lietuvių kunigų prieš 6—7 me
tus. Tik jų darbo ir aukos intencijos 
jau buvo skirtingos. Į knygnešių dar
bą kunigai sugebėjo įtraukti plačius 
kadrus. Anot prof. St. Šalkauskio: 
„Jei mūsų tauta panorėtų (dabar) 
tinkamai pažymėti šitą garbingą mū
sų istorijos lapą, jai tereikėtų pasta
tyti paminklą nežinomam knygnešiui, 
kuris, iškėlęs viena ranka švyturį,-o 
antra kilodamas raštų naštą, reikštų 
mums tą pat, ką kitoms tautoms reiš
kia triumfo arkos ar laisvės statu- . .. - tlos .

Ir iš tikro, kova už lietuvišką spau
dą buvo ta patvarumo, pasiaukojimo, 
drąsos ir didvyriškų pasiryžimų mo
kykla, be kurios lietuvių tauta nebū
tų pasiruošusi nepriklausomybei. Iš 
tiesų, šitoji kpva už lietuviškas rai
des — tada kova už tikėjimą, — 
fraktiškai buvo kova už lietuvių tau
tos egzistenciją. Daugelis t tą 
kovą įtrauktų žmonių, net davat
kėlių, Bažnyčios tarnų, šimtai knyge
šių, neturėjo dar kartais jokio arba 
labai silpną tautinį nusistatymą. Bet 
ir jie pagaliau subrendo. Ta pra
džioje siaura kova tik už raides 
virto bendra kova už lietuvių kul
tūrą. Ji įgijo daug platesnį pobūdį. 

mane „Karas ir taika". Vyras pa
čiame subrendime guli mirties patale. 
Pusiau sapnuoja, pusiau regi, kad 
mirtis verčia užrakintas užsklęstas 
duris. Jos braška, jau jau pradeda 
darytis. Ligonis šoka iš lovos ir mėš
lungiškai Įremia pečius. Bet nemato
ma, nežmoniška galybė daro ir ati
daro. Tai — pagoniška baimė. Baimė, 
kuriai tarp gyvenimo ir mirties nėra 
jokio saito. Žmogus iš baimės pavirs
ta stabu ir krinta J neaprašomą, ne
atvaizduojamą prarają.

Bet štai kitas vaizdas. Važiuoda
mas traukiniu, čia pat mačiau lyses 
lyseles raudonų, geltonų, mėlynų, 
oranžinių,' baltų tulpių. O viduryje 
rudo ąžuolo kryžius. Tai būta didelio 
gėlių daržo. Kam gi kryžius? Sodinin
kui jis derinosi į trykštančią spalvo
mis gyvybę. To sodininko būta mir
ties ir gyvybės menininko. Jam kry
žius, jam mirtis pražydo amžino gy
venimo tulpėmis.

Z. Patingas

Savo „Pragiedruliuose" Vaižgantas ta
tai teisingiausiai yra išreiškęs.

Tad vertinant tautinio atgimimo 
epochą po knygnešių ženklu ir atsa
kant i klausimą, koks buvo dvasinl- 
nikų vaidmuo lietuvių spaudą orga
nizuojant Prūsuose ir ją platinant, rei
kia pasakyti, jog čia kunigų pastan
gos jau buvo gana organizuo
tos. Prisidėjo visi sluogsniai: inte
ligentai, ūkininkai, darbininkai, bet 
kunigai labiausiai. Čia išsivystė so
lidarumas nuo aukšto kunigaikš
čio ligi paprasto kaimiečio, nuo vys
kupo ligi paprasto klierikėlio. Visi 
troško veno: laimėti kovą, atgauti 
spaudą ir jąja teisėtai naudotis savo 
tautinei kūrybai.

1938 metais lenkų kunigas Kubickis 
išleido diecezijomis suskirstytą 4 to
mų veikalą „Kaplani bojownicy". Ja
me pateikiami tų kovotojų už tikėji
mą ir prieš carizmą sąrašai ir duoda
mi trumpi faktai. Nors čia tik dalis 
tėra patekę lietuvių kunigų, nors čia 
toli gražu surašytos ne visos aukos, 
bet jau galima susidaryti vaizdą. Šio
ji kunigų ir tikinčiųjų kova iš pra
džių dar buvo bendra kova už ti
kėjimą. Bet reikia neužmiršti: tikėji
mą apginti tada reiškė tautinei eg
zistencijai sudaryti sąlygas.

Iš viso, ar būtų buvęs įmanomas 
atsparumas rusų labai intensyviai už
suktai pravoslavijos mašinai, □gigti 
Lietuva nebūtų buvusi Romos krikš
to. Tad Lietuvos kunigų vaidmuo ko
voje prieš pravoslaviją, kuri drauge 
reiškė ir rusinimą, yra labai didelis. 
Negaliu leistis’ į analizę. Bet šita te
ma verta geros monografijos.

Ant šitos kovos bazės ėmė nuo I860 
m. atsirasti kunigų, pajėgiančių a t- 
s i s k i r t i nuo lenkų skelbiamų vi
suomeninių idėjų. Man atrodo, 'kad 
kunigų pasirodymas lietuvybės are
noje yra ankstyvesnis, negu pa
prastai manoma. Gal būt, ateityje, 
priėjus prie atatinkamos medžiagos,- 
tai bus galima išsamiau pagrįsti.

Žinoma, tas susipratimas ėmė' 
reikštis ne vienu laiku ir ne vie
noje Lietuvos vietoje. Jis nebuvo vie
nodas Seinų, Kauno ir Vilniaus vys
kupijose. Todėl jis ir nevienodai reiš
kėsi tų vyskupijų diecezinėse semt; 
narijose.
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Jau Valančius nebuvo toks „vylin
gas" lietuvybei, kaip 19-tojo amž. 
apostata kun. Dębskis Įrodinėja. Tas 
Valančiaus, „pirmojo mūsų knygne
šio" (Dr. J. Matusas, „Naujasis Gy
venimas", Nr. 11), lietuviškumas ne
gali būti užmaskuotas, nes ji paliu
dija: jo prisirišimas prie gimtosios 
kalbos, įvairaus turinio lietuviškų kny
gų platinimo, leidimo ir rašymo vei
kla (atsiminkim žemaitiškai „Žemai
čių Vyskupystę"), lietuvių kalbos pa
laikymas parapijinėse mokyklose, pa
stangos įvesti lietuoių kalbą į pradžios 
mokyklas ir gimnazijas, planai įkurti

' (JViekam nėra sunkiau po
litiniame gyvenime sau rasti klausy
tojų, kaip tikinčiam krikščioniui. Jo 
balsas yra reikalingiausias pasaulyje 
o tačiau joks balsas nedingsta pa
saulio triukšme taip lengvai, kaip jo. 
Ir vis dėlto jam lieka pareiga, kylanti 
iš ištikimybės Dievui ir meilės savo 
tautai, nepaisant viso „šio pasaulio" 
politikos triukšmo, taip galvoti, taip 
kalbėti ir veikti, kaip jam yra Įsa
kyta Galybių Viešpaties, o „ne šio 
pasaulio".

Juozas Bernhart

gimnaziją su dėstomąja lietuvių kal- 
ba, amžininkų atsiliepimai, kaip apie 
lietuvybės mylėtoją, jo lietuviška 
bažnytinė politika.

Visiems tiems teigimams paremti 
•yra faktų. Štai, pvz., dėl paskutinio
jo! Vydžių (Vilniaus rašto šiaurinėj 
dalyje) administratorius kun. Tauro- 
ševičius 1854 m. rašo Valančiui: 
„... bet kai dėl lietuvių (Vydžių pan), 
tai jokiu būdu jų negaliu pakreipti 
prie lietuvių kalbos. Dažnai į juos 
kalbam lietuviškai; vizituodamas pa
rapiją įkalbinėjau juos, kad jie ir po
terius kalbėtu savo gimtąja kalba; nu
pirkau keletą maldaknygių lietuvių 
kalba: bet niekas neėmė; visi skaito 
lenkiškai ir sako: „Kaip mūsų tėvai 
kalbėjo ir mus mokė, taip ir mes da
rome". Ištiktųjų, sunku yra, Jūsų 
Ekscelencija, jiems tai įkalbėti, nes 
kalba yra labai sužalota; gal kada 
nors per kiek laiko ir pripras..." Iš 
šitokio ilgo atsakymo, kurio čia tik 
mažą dalelę tepacitavome, matyti Va
lančiaus nusistatymas lietuvių kalbos 
atžvilgiu. Juk lietuvių kalbos priešui 
niekas tokio atsakymo rašyti nebūtų 
išdrįsęs.

Kas liečia daugelio kunigų nusista
tymą, reikia neužmiršti, jog buvus 
Rzecz Pospolitos dvasia buvo apgau
busi dar jų protus ir trukdė išrie
dėti lietuviškajai tautybei. Valančius 
gi buvo tos dvasios uždangą jau 
praplėšęs ir savo pažiūromis bu
vo toli pralenkęs gyvenamąją 

’aplinką. Tačiau ne jo galioje buvo 
istoriškojo proceso spartą tiek pa
greitinti, kad gyvenimas būtų galėjęs 
peršokti iš karto pusės amžiaus rai
dą. Kad ir kažin kaip asmenybė bū
tų geniali, vargu ji įstengs savo epochą 
nukelti visu amžiumi pirmyn arba įsi
bėgėjusį gyvenimą atstatyti J senąsias 
formas.

Valančius turėjo nepaprastą dova
ną įžvelgti sunkiai pastebimus ir gi
lius žmonių santykių pradus. Todėl 
jis radikaliai ir n e r o v ė senųjų tra
dicijų, nes matė, kad, jas beraunant, 
galima greit pažeisti lietuvjškosios 
individualybės sąmonę — tą vienin-' 
telį ryšį, kuris jungė Lietuvos luomus 
j vieną lietuvišką tautą.

Tiek dėl Valančiaus lietuviškumo, 
kuris vis dar kai kam kelia abejonių. 
Beveik tą patį galima pasakyti ir 
apie Valančiaus bendradarbius. Bet 
nebeturime galimybės to klausimo pa
liesti. O verta pasakyti porą žodžių 
dėl kunigų vaidmens poaušrinėje 
spaudoje.

6. Kunigų leidžiamieji laikraščiai t
Reikšmingas buvo kun. Vytarto re

daguojamos „Šviesos” pasirodymas. 
Ji, atrodo, buvo svarbesnė, negu pa
prastai manoma. Vietoj romantiškai 
idealistinės „Aušros" programos 
„Šviesa" skelbė ir ekonomines-mate- 
rialines mintis. („Reikia šviestis, rei
kia taboką į knygas mainyti").

Kodėl „Švesa" taip uoliai rūpinosi 
ekonomika? Iš vienos pusės indife
rentai ir laisvamaniai ne galėjo pa
neigti liaudies religinių reikalų. 
Lietuvių tautiniame judėjime religinis 
momentas buvo tiek svarbus, kad 
„Varpas" ne kartą užstojo tikybą ne 
tik prieš rusų valdžią, bet ir prieš 
Dr. J. Šliūpo prieštikyblnę akciją, o 
„Ūkininke" sistemingai buvo ginami 
katalikų tikėjimo reikalai prieš rusų 
valdžios persekiojimus. Dažnai ape
liuojama į skaitytojų tikybinius jaus
mus. Siekiama sukurstyti juos prieš 
rusų valdžios persekiojimus ir suža
dinti norą skaityti lietuviškus 
raštus. Taip buvo su religijos indife
rentais!

Kunigai gi negalėjo savo ruožtu 
savoje spaudoje paneigti ūkininko 
reikalų, jeigu jie siekė įtakos į lie
tuvio ūkininko interesus. Todėl „Švie
sa" ir pasiskelbia savo programoj 
duosianti straipsnių „apie mokinimąsi 
skaityti, rašyti; apie mokinimąsi viso
kių remestų, amatų; apie pirkimą ir 
pardavimą žemės arba apie kitką; 
apie auginimą ir gydymą gyvulių; 
apie išgyvenimą dirvos ir sėjimą ja
vų; apie įstatymus vyresnybės, apie 
įvairingus atsitikimus mų?ų tėvynėj 
ir užmariose šalyse. Žodžiu, talpinsi
me visa, kas tik gali būti naudinga 
laimei kūno su išganymu dūšės". Jau 
ekonom. prof. Albinas Rimka turėjo 
pripažinti, jog „Šviesa" savo žodį iš
pildė. Pirmajame Nr. „Šviesos" yra 
daugiau tų praktiškų dalykų ūkinin
kams, negu „Aušra" jų įdėjo per vi
sus pirmuosius metus.

„Šviesos" pirmajame Nr. kunigas 
Matulevičius ir kiti jo konfratral 
griežtai pasisako prieš savo pirmtakū- 
nę „Aušrą". Ji neturėjusi krikščio
niškos dvasios, buvusi priešinga ka
talikų tikėjimui. Be to, ji erzinu- 
sėi „svietišką vyresnybę". Tai buvo 
stiprūs žodžiai, roijps, to būsinojo Vil
niaus vyskupo, marijono Matulevi
čiaus.

Vis tik tam vadinamam „kunigų" 
laikraščiui „Šviesai", nuo kurios pa
sirodymo šiemet sueina 60 metų ju
biliejus, po savo sparnu pasisekė su
burti absoliučią daugumą to meto 
šviesuolių, kurių ištisas kelias
dešimtis sudarė pastovūs bendradar
biai ne kunigai. Vadinasi, Lietuvos 
dvasininkai, kurie jau buvo tautiškai 
susipratę, ieškojo bendro fronto su 
pasaulininkals ir su. jais kartu ėjo. 

kai nebuvo užgaunami tikybos reika
lai.

Kai „Šviesa" dėl Kušeliausko 
„amžinojo banko" tragedijos ekono
miškai žlugo, nuo 1890-tųjų vieni 
bendradarbiai nuėjo J „Varpą", o kiti 
į kun. Pakalniškio-Dėdės Atanazo 
(1866. II. 11 — 1933. VII. 2) „Apžval
gą" (1890—1896), įsisteigusią Kauno 
kunigų seminarijoj. „Apžvalga", kaip 
ir Lietuvos ano meto socialistai-mark- 
sistai, rodė aiškią opozicinę dvasią 
carinės Rusijos režimui. Socialistai, 
žinoma, išėjo ne iš tautinių, o iš 
klasių kovos ir dialektinio materializ
mo šūkių.

„Apžvalgininkai", kurių daugumą 
sudarė Žemaičių kunigai, Lietuvos su- 
pravoslavinimo pastangose matė ka
talikybei didelį pavojų. Nors priešaš 
buvo bendras, bet abi tiedvi lietuvių 
tautinio atgimimo kryptys jau nuo 
„Varpo" laikų viena su kita kovojo. 
Būdavo prieinama, ypač atgavus spau
dą, laikraščiuose prie gana aštrių 
kovos būdų. Abi srovės dirbo a t- 
s k i r a i.

Vadinamųjų „cicilikų" kartais griež
tai antireliginė ir ne visuomet tole
rantiška laikysena išvesdavo ne kar
tą kunigus iš pusiausvyros, ir kovos 
aistra padiktuodavo nepateisinamų 
žygių. Užteks čia paminėti, pvz., Sei
nų vyskupijos administratoriaus kun. 
praloto Antanavičiaus aplinkraštį iš 
1905-tųjų metų. Man neteko jo skai
tyti!

Kaip socialdemokratai 1905 m. ap
rašymuose paduoda, šis aplinkraštis 
kvietęs visus tikinčiuosius palai
kyti caro valdžią ir padėti jai ko
voje su socialistais. Aplinkraštis ra
ginęs kiekvieną kataliką išdavi
nėti revoliucionierius caro žanda
rams. Kaip žmonių esą pasakojama, 
beskaitant šį aplinkraštį Mariampolės 
bažnyčioje kilęs didžiausias triukš
mas tikinčiųjų tarpe. Žymi parapijie
čių dalis demonstratyviai apleidusi 
bažnyčią, ir pasipylė Lietuvos social- 

■ demokratų partijos atsišaukimai (K. 
Bielinis: 1905 metai, 1931, 25 p.)

Gal panašių, kad ir ne taip stiprių, 
faktų kairiojo nusistatymų senoji vei
kėjų karta žino ir. daugiau. Bet, iš 
kitos pusės, reikia neužmiršt: ano me
to lietuvių kataliko ar kunigo akimis, 
socialistinės jaunuomenės vedamoji 
antireliginė kova, išplaukianti

^X^.eista, kad krikščionis 

drįsta gyventi tokiose aplinkybėse, 
kuriose jis nedrįstų mirti.

, Juozas Po—*•<*»t 

iš paties dialektinio materializmo 
mokslo esmės, kad ir netiesioginiu 
būdu, sutapo Letuvoje su r u si
likato r ių intencijomis, kurios sie
kė Lietuvoje silpninti katalikybę. Va
dinasi, lietuvių tautinio atgimimo me
tu kova prieš religiją buvo labai ne
naudinga. Katalikiškoji liaudis stovė
jo kaip pylmas prieš rusifikaciją sta
čiatikybės pavidalu. Kiekvienas tos 
užtvankos neatsargus ardymas buvo 
pavojingas lietuvybės interesams.

Labai aštrus „Apžvalgos" tonas ne 
tik papūtžandžiams" obrusiteliams, bet 

ir saviesiems daugelį inteligentų nu
kreipė'! „Varpą". Net Seinų semina
rijos klierikai (jų tarpe Būčys irDu- 
binskas) smarkiai „Apžvalgą" puolė.

Šitokiu būdu ir atsirado 1896 m. 
„Tėvynės Sargas", nuo kurio pasiro
dymo šiemet kaip tik sueina lygiai 
50 metų. Jo pirmasis redaktorius bu
vo Kun. P. Lialis. Po jo keturis nu- 
merins suredagavo kun. Tumėnas. Bet 
tas laikraštis neįsivaizduojamas be 
kun. J. Tumo-Vaižganto, davusio jam. 
savo straipsnių gausumu, įvairumu ir 
temperamentingumu tikrąjį veidą, 
taip, kaip vėliau mokslinis žurnalas 
„Draugija" neįsivaizduojamas be 
Jakšto.

Ir „Tėvynės Sargas", kaip ir „Ap
žvalga", remiasi kaimu, niekur ne
akcentuodamas luomų. Pirmon galvon 
statydami katalikybę ir laikydami ją 
sparbiausiu tautos egzistavimo pradu, 
rūpinosi „sargininkai" ir ekono
miniu liaudies gyvenimu. Bet svar- 

■ blausias „Tėvynės Sargo" rūpestis bu
vo uždraustoji spauda.

Tuo klausimu labai daug rašyta ir 
stengtasi išjudinti lietuvių mases ra
šyti dėl lietuvių spaudos Ir priešintis 
knygoms rusų raidėmis. Daug sielo
tasi dėl rusinimo mokyklose, buvo 
keliami auklėjimo ir blaivinimo klau
simai. Buvo puolami ‘ lenkuojantieji 
bajorai ir net kunigai, niekiną lietu? 
vių kalbą.

Jei „Apžvalgoje" buvo daugiau po? 
lemikos, tai „Tėvynės Sargas" tai?' 
kosi prie liaudies reikalų ir teikią 

' daugiau žinių. Kai „Varpas", „Ūkiniu, 
sa" ir- kt. laikraščiai stengėsi liau, 
džai idėjas iš viršaus skelbti, 
tai jos ir buvo artimesnės inteligen
tams — „Tėvynės Sargo" reikalaį 
plaukė iš pačios liaudi e s, tiesa, 
gana konservatyvios.

Šitoks „Tėvynės Sargas", žinoma, 
kaip ir kiti laikraščiai su savo .poezi
ja ir beletristika, sužadino liaudyje ir 
jaunesnėje kunigų kartoje patriotiz. 
mą, gimtosios kalbos meilę. Šitoje 
spaudoje stengiamasi spręsti ir so
cialinį klausimą, ne luomų kovos, 
bet krikščioniškojo solidarumo, 
kompromisinės abipusės taikos prin
cipu.

Padėdami pagrindan socialiniais 
reikalais išleistąsias enciklikas „Quod 
Apostoli Muneris" (1878), „RerumNo- 
varum" (1891), „Graves de communi" 
(1901) ir nusižiūrėdami j lenkų ana
logines organizacijas, „Tėvynės Sar
go" bendradarbiai-kunigai dar prieš 
Vilniaus Seimą suformulavo „Lietu
vių Krikščionių Demokratų Susivieni
jimo" programos projektą, paskelbtą 
„Draugijoj" 1909 m. (Nr. 31).

Tos programos kūrėjai Dvasinės 
Akademijos profesoriai: adjunktas 
P. Būčys, prof. A. Dambrauskas-Jakš
tas ir jos inspektorius Mačiulis-Mai
ronis. Šis, be kitko, su plačiu užsimo
jimu ir gilumu ėmėsi socialinį klau
simą spręsti net savo poezijoj. Tas 
jo lyriškai-filosofinis veikalas „Kame 
Išganymas" poezijoje išsprendžia, jog 
materialistinis ateizmas nėra išgany
mas nei asmens, nei šeimos, nei so
cialiniame gyvenime. Įdonfu pažymė
ti, jog tie pirmieji krikščionių demo
kratų kūrėjai, kai buvo 1919 m. nau
jai suogranizuota krikščionių demo
kratų partija, jau nebesireiškė joje ir 
visuomeniniame-politiniame gyvenime 
tokiu mąstu, kaip mums, pvz., žino
mas kunigų Krupavičiaus, Staugai
čio, Steponavičiaus, Šmulkščio, Dagi
lio veikimas.

b. d.
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EI. Vasyliūnienė

GREGORIONIŠKAS CHORALES
Krikščionybės aušros gadynė sken

di tamsiųjų katakombų šešėlyje. Jų 
prieglobstyje vystosi „Linksmosios 
Naujienos“ daigai, dygsta ir auga 
krikščioniškos kultūros bei civiliza
cijos pradmenys.

Ten, didingos Romos požemiuose, 
katakombose, reikia ieškoti ir prad
menų gregorionlško giedojimo, kuris, 
sudarė didingų viduramžių muzikos 
pagrindą ir šiandieną tebėra gajus.

Į katakombas ėjo žmonės iš įvairių 
anų amžių pasaulio šalių. Ateidami 
jie nešė savosios tautos turtą ir 
įpročius. Jų pažiūros iš esmės trans
formavosi krikščionybės įtakoje, bet 
forma dažnai išlikdavo savita. Tai 
ištiko ir muziką: šalys, kurių muzi
kinis gyvenimas, kaip ir visa sen
ovės kultūra, stovėjo aukštai, įnešė 
savo duoklę gregorioniško giedojimo 
pradmenims susiformuoti

Senovės izraelitų psalmės, šalia jų 
žinomas bažnytinis giedojimas, ka
da maldos protarpiais kunigas gie
dojo ir giesme atsakinėjo jam besi- 
meldžiantieji, neišnyko ir krikščio
nių tarpe. Pasikeitė kartais maldos 
žodžiai, turinys, nuotaika, Dievo bei 
žmogaus supratimas, bet bažnytinė 
giesmė, atkartojimas kunigo žodžių, 
arba atsiliepimas minios į kunigo žo
džius, liko. Izraelitų bažnytinės gies
mės transformuojasi savo turiniu, 
bet forma pamažu pereina į krikš
čionių liturginį giedojimą. Psalmės 
išliko krikščionių tarpe dažnai be 
jokių pakeitimų.

Graikų ritualuose buvo paplitęs 
himnas. Graikų, priėmusių krikščio
nybę, keitėsi vidinis gyvenimas iš 
esmės. Jų „aš" tapdavo kitoks: 
krikšto nuskaidrintas ir dažnai kan
čia vainikuotas. Bet kultūrinės for
mos, šiuo atveju muzikos supratimas 
ir įprotis dainuoti, likdavo. Išnykda
vo pagoniškas turinys, dievų vardai 
bei jų supratimas. Formą, panašiai, 
kaip izraelitų bažnytinių giesmių, 
perima katakombose besimeldžią 
krikščionys.

Beslremiant izraelitų psalmėmis ir 
bažnytiniu giedojimu bei graikų 
himnais, jas keičiant iš esmės, tam
siųjų katakombų prieglobsty auga ir 
vystosi naujoji krikščioniška litur
ginė muzika, antiphonų vardu vadi
nama. Laikui bėgant antiphonų ir 
kitokių giesmių atsiranda labai daug, 
ir jos paplinta plačiai tiek rytuose, 
tiek vakaruose. Jų kilmė aiškiai ry
tietiška.

Kas yra pirmųjų antiphonų auto
rius, nėra žinoma. Gal tai buvo pa
vieniai asmenys, maldos ekstazėje 
kuriantieji žodžiams melodijas, gal 
atskiri kompozitoriai, sunku nusaky
ti. Viena aišku, kad VI šimtmetyje ir 
dar anksčiau krikščionys turėjo li
turginį vienbalsį giedojimą, sukurtą 
genijų, kurių vardai skendi nežinio
je.

Harmonijos, dvibalsio ar net ke- 
turbalsio giedojimo, kaip mes šian
dieną jį suprantame, senovė ir vi
duramžiai nepažinojo. Buvo giedama 
unisonu — vienu balsu.

Popiežius Grigalius I Didysis (540- 
604), besirūpindamas iškelti Bažny
čią į tam tikrą aukštumą, neužmiršo 
ir giesmių. Jis rūpestingai jas surin
ko, nuvalė nuo pagonybės liekanų. 
Sutvarkė ir surinko į vieną rinkinį, 

pavadintą „Antiphonarius Cento“, 
arba „Gregorianum“. Popiežiui rū
pėjo išsaugoti antiphonų grynumą 
bei grožį ir jas išplatinti neiškraipy
ta forma. Nors pats Didysis Popie
žius nebuvo antiphonų autorius, bet 
jo vardu yra pavadintas liturginių 
giesmių rinkinys, sudaręs pagrindą 
didelei muzikinei epochai, kuri pa
vadinta irgi jo paties vardu — gre- 
gorionišku choralu. Gregorioniškas 
choralas yra tipingas viduramžiams, 

xbet ir šiandieną dar jis sudaro Ka
talikų Bažnyčios liturginės muzikos 
pagrindą.

Gregorionišku giedojimu yra va
dinamas senovės viduramžių vienbal

sis giedojimas, kaip jį sutvarkė Gri
galius .Didysis ir užfiksavo „Grego
rianum“. Tuo būdu buvo apsaugotas 
giesmių autentiškumas, jų grynu
mas. Reikėjo jas išplatinti. Tam 
tikslui Grigalius įsteigė Romoje dai
navimo mokyklą, iš kurios išsivystė 
pavyzdinis gregorioniško giedojimo 
židinys — Capella Sistina, žymiau
sias Viduramžių muzikos centras. 
Capella Sistina žydėjimo laikotarpis 

yra XV šimtmetis, kada gregorioniš
kas choralas tapo didinga, savotiško 
stiliaus epocha.

Nepaisant Grigaliaus pastangų iš
laikyti giesmių grynumą, jos neišsi
laikė tokios, kokias jas norėtų palik
ti Didysis Popiežius. Anais laikais 
nebuvo tikslios gaidų sistemos, todėl 
negalima buvo kaip reikiant pilnai 
užfiksuoti turtingo ritmo, kuriuo se
novės, giedojimas pasižymėjo. Gies
mių sudėtingas ritmiškumas su lai
ku keitėsi, pačios melodijos buvo su
prastintos, turtingai suskirstytas gie
dojimas stingo ir prasiverždavo ilgi 
sustingą tonai. Vieno tono tęstinu

mas pasidarė būdingas gregorioniš- 
kam choralui.

Grigaliaus Didžiojo darbą tęsė ir 
saugojo imperatorius Karolis Didy
sis (768—814). Romos pavyzdžiu jis 
įsteigė savo karalystėje eilę moky
klų, kuriose buvo mokoma gregorio
niško giedojimo ir buvo saugojamas 
jo grynumas nuo pašalinės įtakos. 
Tos mokyklos ruošė dainininkus ir 
siuntė juos į atskiras bažnyčias gie
dojimo mokytojais, kurie savo ruož
tu toliau platino gregorionišką cho
ralą. Žymiausios tų mokyklų buvo 
Metzas, Fulda ir ypač St. Gallenas, 
kur Grigaliaus darbas buvo tęsia
mas. Jo užfiksuotos giesmės vystėsi 

ir augo, sudarydamos atskirą muzi
kinį viduramžių stilių,' tampriai su
sietą su visa viduramžių kultūra bei 
pasaulėžiūra.

Būdingiausia gregoridniškam cho
ralui buvo v. Seųuenci arba proza, 
kurią išugdė St. Galleno mokykla.

Džiaugsmo kupini žmonės, giedo
dami „Alleluja“, pabrėždavo ir ilgai 
ištęsdavo paskutiniojo skiemens rai
dę „a“. Sis paskutiniojo skiemens iš
skyrimas, užtęsimas kilo \ savaime, 
kada besimeldžiančius apima gilus 
sudvasintas jausmas, nerandąs žo
džių savo išraiškai. Ekstazės apimta 
žmonių grupė meldžiasi arba atsako 
į kunigo žodžius ilgu, bežodžiu gar
su, kuriame kaupiasi jų beribis, iš
raiškos nerandąs džiaugsmas. Pasku
tinioji „Alleluja“ raidė „a“ yra puo
šiama įvairiais tonais, ji tampa lyg 
centras, išraiškos kulminacinis punk
tas. e

Tokia yra Sequencijos pradžia. Il
gainiui melodingai ritmiška raidė 
„a", kuri neturėjo žodinės prasmės, 
apkraunama turiniu. Norėta ją pa

daryti įtaiga pilnesnę, prasmingesnę, 
įdedant lotynišką tekstą ar himną. 
Sequenz įgauna žodinį turinį, kuris 
papildo jos melodijos turtingumą ir 
puošnumą. \

Šiandieną tebėra žinmos ir gieda
mos kelios Sequencijos, iš kurių po
puliariausioji yra „Stabat Mater do
lorosa“ (Jacobus de Benedit! iš Todl 
Y 1306) ir „Dies irae“ (pranciškonas 
Thomas Celanietis fl 255).

Apskritai, gregorioniško choralo 
stiliumi sukurtų kūrinių yra labai 
daug. Pradedant smulkiomis gies

mėmis, baigiant stambiausiais litur
giniais kūriniais, gregorioniškas cho
ralas liko kaip turtingas viduramžių 
palikimas, kaip pavyzdys didingos 
epochos.

Gregorioniškas choralas iš viso 
kaip stilius tampriai siejasi su vidu
ramžių gilaus tikėjimo kupina nuo
taika. Tai savotiškas priartėjimas 
prie aukštybių, kurių viduramžiai 
taip ilgėjosi ir siekė. Ištiestos, ramy
bės pilnos gregorioniško choralo me
lodijos, tiksliau, ilgi garsai, atitrau
kia žmogų nuo šios ašarų pakalnės. 
Jų grynam skambesy slypi ramybė 
tų nežinomų aukštybių, kur nėra nei 
kovos, nei pralaimėjimo. Joks žemiš
kas jausmas negali sudrumsti lygios, 
ramios jų nuotaikos. Taip turėtų gie
doti dangaus cherubinai ir Serafinai, 
tos grynos dvasios, nepažįstančios 
žmogaus širdies vylių. Giedantieji ir 
to giedojimo besiklausantieji atsipa
laiduoja nuo žemės rūpesčių, jų ne
tikėtumų ir karčios tikrovės. Įsiklau
soma į dangaus garso aidus: ten 
nieko netrokštama, nieko neieškoma, 
nieko nebesisielojama. Ten tik džiau
giamasi dideliu, ramiu, amžinu 
džiaugsmu, kuriam žmogaus kalba 
neberanda žodžių.

DanliuS

Dvi dvasinio veiklumo 
galios

Būna momentų, kai žmogus nieką 
daugiau nenori, kaip tik klausytis. 
Visa tada užmiršti — visa, kas tave 
supa, kuo pats rūpinais, kuo kiti 
serga.

Būna tokių momentų! Panašiai, kaip 
Evangelijoj, kai prasiveria dieviškos 
Mokytojo lūpos ir ima plaukti žodis, 
toks ramus, kaip motinos lopšinė dai
na, toks dramatiškas, kaip lakštin
galos suokimas, toks paslaptingas, 
kaip nepažinta jausmo banga.

Kas tuomet nenorėtų, kaip Marija, 
sėdėti ties Mokytojo kojomis ir ty
liai tyliai sekti Jo kalbą!

Bet būna momentų, kai žmogus' 
nieko taip nenori, kaip kalbėti — 
save išsakyti, išlieti savo žodžių 
srovę. Būna valandų, kada užlūžęs 
skausmas veržiasi, kaip vulkanas, iš 
tavo krūtinės, ir tu ieškai žmogaus, 
kuris tavęs galėtų išklausyti. Ir tu 
pasakoji jam, kaip Sonės tėvas 
Raskolnikovui valandų valandas —• 
tol, kol tavo krūtinė ramiai ir giliai 
pirmą kartą atsikvepia.

Bet būna ir tokių momentų, kai 
žmogus nei klausytis, nei kalbėti 
nenori. Tave interesuoja veiksmas, 
darbas tave žavi. Ir tuomet tu erzinies, 
kaip Morta, klausydamos kitų pasi
kalbėjimo. Tarsi nieko svarbesnio ir 
nebūtų, leaip kalbos, kaip malonus 
pasiklausymas. Daugiau veiklos, dar
bo daugiau! — pyksti ir priekaištauji.

Tiek kartų girdėta Marijos ir Mor
tos evangelija! Kas gi ji, jei ne kiek*
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F. B-us

VALDOVU VALDOVAS
■ Norėdami juo tikriau Jėzų nužudy
ti, skundė jj žydai Pilotui tuo, už ką 
neabejotinai laukė mirties bausmė. 
Būtent, jie sakė: — Radome, kad ši
tas kelia sumišimą mūsų tautoje, 
draudžia duoti mokesčius ciesoriui ir 
sakosi esąs Kristus karalius — (Ik. 
23,2). Kaip šio semadienio evangelija 
rodo, Pilotas, pakartotinai klausdamas 
Jėzų: — Ar tu esi karalius? —, gavo 
tą patį teigiamą atsakymą: — Aš esu 
karalius — (Jn. 18,37) Bet iš Jėzaus 
žodžių supratęs, jog jis nė ciesoriui, 
nė jo valstybei nepavojingas, jo ne
pasmerkė ir net stengėsi jj paleisti. 
Tačiau, deja ...

1. Kad Jėzus valdovas (karalius), 
kaipo Dievas, savaime aišku. Juk 

vieno žmogaus paveikslas! Marija h 
Morta — tai du pasauliai, tipingi ir 
kontrastiški, kaip du žmogaus dvasios 
bruožai, dvi žmonių kategorijos: 
klausančių ir kalbančių, ramybėj 
esančių ir veiklai užsidegusių į save 
priimančių ir kitiems duodančių! '
- Iš tikro, kaip dvi seserys, reiškiasi 
žmoguje dvi dvasinio yeiklumo ga
lios. Viena, tarsi išmaldininkė, renka 
iš gyvenimo jspūdžius, mintis, ' pas
katas, įtaigas, — kita, kaip turtinga 
ponia — dalija juos kitiems.

Taip bendrauja žmogus su žmo
nėmis, su pasauliu: jis ima iš jų ir 
jiems duoda. Ne kitaip bendrauja jis 
ir su Dievu. Lyg vandenį iš gyvojo 
šaltinio, semia jis iš Jo dvasinę rimtį, 
guodžiantį žodį, malonės jėgą, kūry
binį įkvėpimą. Jis ima iš Dievo, bet 
Ir Jam duoda. Mažiau duoda, nei ima
— tai tiesai Bet kaip našlės grašis 
virsta jo duoklė didelė, kai ji duo
dama iš visos nedalomos širdies. „Ką 
jūs padarot vienam iš mažutėlių, 
skriaudžiamųjų, apleistų — man pa
darote!"

Gaudamas iš Dievo ir Jam nieko 
negalėdamas duoti, žmogus jaustųsi 
tik išmaldininkas. Jis toks nėra! Jis 
turi kuo, kaip Morta, pavaišinti savo 
svetį. Nebūtų jis mažas kūrėjas! Ir, 
šitai norėdamas padaryti, jis turi 
būti veiklus — išvystyti savo galias: 
sudinaminti valią, suveiklinti protą.

Visai kita dvasios būsena, kai žmo
gus nori gauti. Tada jis turi ’ ūti 
ramus ir tylus, kaip Marija. Kai Die
vas kalba į žmogų, šis turi sustoti 
veikęs, arba jo veiklumas turi būt 
receptyvus. Kaip kiekvienas įkvė
pimas reikalauja rimties ir ramybės, 
taip ir dieviškasis. Tyloj ir rimty 
išryškėja visi muzikos toriai. Tyloj 
subręsta didi mintis, gimsta herojinis 
ryžtas. Tyla apvaisina darbus — 
didžius, kūrybinius. Be jos bergždžias 
būtų žmogaus veiklumas.

Štai kodėl Mortos triūso Mokytojas 
neužgirs. Ne dėl to, kad ta triūsas 
savyje būtų peiktinas! Ne! Tik dėl 
to, kad jis ne vietoj ir ne laiku

Tylią naktą, kaip Ciurliono Karalių 
pasakoj, susitinka Dievas ir žmogus. 
Vienas rodo pasaulio paslaptis .— 
švitinčias, lyg perlas, kitąs, kardu 
pasirėmęs, žiūri Į jas ir ruošiasi 
užkariauti sau.

Tyla apvaisina darbus, veikla juos 
apvainikuoja. 

evangelijos žodžiais betariant, — visa 
per jį padaryta, ir be jo nepadaryta 
nieko iš to, kas padaryta — (Jn. 1,5). 
Visa tad jam priklauso, ir tai labiau 
negu bet kokis valdinys savo val
dovui, ar savininkui daiktas. \

M. Vaitkus 
VARPAS

Kaip gi sunku man, o Dieve.. . Rodosi, užgulė kalnas — 
slegia ir smukdo į žemę viso gyvenimo svoris.
Net nebįstengiu ištiesti drebančius nuovargy delnus; 
akys vien kyla ir ieško tolyj Stebuklo Ciborijos — 
atilsio noris ...

Štai spindulingoj erdvybėj tolimas bokštas pratilo, 
rimtas, didingas; linguoja jojo krūtinėje varpas, 
tartumei žalvario vingiai liejas į mėlyną tylą, 
dreba ir smulkiai vibruoja dūžių galingųjų tarpuose 
rašmenys šarpūs ...

. ,■ • J ; T ;
Ką jis man nori išreikšti — bokštas balsu graudulingu, 
Kur iš gyvosios širdies — iš varpo — banguoja po tolį?
Gal nusivilta svajonėm? Nerimo vėtra įbingo?
Gal, kas branginta — mylėta, ilsisi požemio molyje? 
Ilgis gal brolio?

Niekas tačiau nesupras. Gilia paslaptim tu banguoji.
Viena širdim aš jaučiu — kad nuožmią sunkybę tu lieji, 
trokšti, kad varpo vilnim jinai ištekėtų, gūdžioj!, 
ir nuaidėjus išnyktų vakaro kylančiam vėjuje ...
Ar palengvėjo?...

Ne, mano vienišas broli. Našta kupina pasiliko, 
tik besiūbuodama šerdis skausmingai išdaužė krūtinę. 
Mirksnis karčios užmiršties... Ar atsvėrė sopulį pliką?
Mirksnis.. O antras ir vėliai skaidriai kaip žaibas tau priminė 
Saulių-Tėvynę...

Ach, tai nelengva, o Dieve .. Tartumei, neščiau pasaulį; 
rodosi, Tavo Galytė šiaudą Atlantu pastatė..

^Rodosi, milžino kančios .. O tai — vien vėjo saujelė .. 
Klupdamas, grimzdamas žemėn, aš vien nešu save patį. 
Dulkę Visatoje..

2. Bet jis taip pat valdovas ir kaipo 
žmogus.

Visų pirma, del savo karališkos 
kilmės. Jis juk tiesioginis įžymiojo 
žydų karaliaus Dovydo įpėdinis. Tai 
liudija jo giminės knyga, kurią paduo
da evangelistai Matas ir Lukas. Tai 
rodo taip pat arkangelo'ždfižiai, ku
riuos tarė jis, apreikšdamas švč. Ma
rijai: — Štai pradėsi Įsčioje ir pa
gimdysi sūnų Ir praminsi jį vardu Jė

zus . . . Viešpats Dievas duos jam jo 
tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus 
Jokūbo namuose per amžius; ir jo 
viešpatavimui nebus galo — (Lk. 1, 31 
ir k.).

Valdovas Jėzus, toliau, del to, kad 
jis vyresnis už visus kūrinius ir visos 
kūrinijos galva Ne veltui sako apie 
jį šv. Povilas: — (Jis) pirmgymis pirm 
viso sutvėrimo; nes per jį sutverta 
visa danguje ir žemėje, , matomi ir 
nematomi dalykai, ar tai sostai, ar

V

viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar 
valdžios; visa sutverta per jį ir jam; 
jis yra pirm visų, ir visa juo laikosi. 
Jis yra Bažnyčios kūno galva, jis kuris 
yra pradžia, pirmgymis numirusiųjų 
tarpe, kad vismea jis turėtų pirminin- 
kystę — (Kol. 1, 15 ir }c.).

•
Valdovas Jėzus, kaipo žmogus, ir 

dėlto, kad savo kančia ir mirtimi už 
visus įsigijo į visus ypatingą teisę. 
Todėl sako šv. Povilas laiške korin- 

tiečiams: — Jūs gi esate Kristaus — 
(1 Kor. 3, 23). Gi pats Jėzus, prieš 
žengdamas į dangų, pareiškė: — Man 
duota visa valdžia danguje ir žemėje
— (Mt. 28, 18).

-3. Būdamas valdovas, Jėzus turi vi
sas tąjam tikslui reikalingąsias teises 
ir galias. Visų pirma, leisti įstatymų. 
Evangelistai ne kartą vaizduoja jį 
pareiškiantį: — Jūs girdėjote, kad se
niesiems buvo pasakyta ... aš gi 
jums sakau — (Mt. 5, 21); — Aš jums 
duodu naują įsakymą . . ., tai yra 
mano įsakymas — (Jn. 13, 34; 15, 12) 
ir pan . . .

Toliau, priklauso jam' vyriausioji 
teisti galia. —■ Tėvas nieko neteisia, 
bet visą teismą atidavė Sūnui — (Jn. 
5, 22), sako jis pats. Paskutinį viso 
pasaulio teismą vaizduoja jis, kaipo 
paties savo atliekamą: — Kuomet 
Žmogaus Sūnus ateis savo didenybėje 
ir draug su juo visi jo angelai, tuomet 
jis atsisės savo didenybės soste. Visos 
tautos bus surinktos ties juo, ir jis 
atskirs juos vienus nuo kitų, kaip 
piemuo atsiria avis nuo ožių — (Mt 
25, 31).

— Galop, turi jis ir pilniausią vykdyti 
teisę bei galią. Kąs tik jis nuspręs, ko 
tiksliausiai įvyks. Tars jis geriesiems: 
•— Ateikite mano Tėvo palaimintieji, 
paveldėkite jums nuo pasaulio įkū
rimo prirengtą karalystę . . ., ir eis! 
teisieji į amžinąjį gyvenimą. — Pa
reikš jis nedoriesiems: — Eikite šalin 
nuo manęs, prakeiktieji, j amžinąją 
ugnį kuri prirengta velniui ir jo anger 
lams ... Ir eis šitie į amžinąją kan
čią — (Mt. 25, 34 ir k.).

4. Jėzui, kaip valdovui, priklausq 
visi kūriniai, nešskiriant nė didžiau-: 
šiųjų bei galingiausiųjų. Todėl teisin
gai vadinamas jis šv. Rašte vieš
pačių Viešpačiu ir valdovų Valdovu 
(Apr. 17, 14). Vis tiek ar kas to nori, 
ar nenori, turės galų gale jį pripa- 
žinti ir jam nusilenkti. Įdomaus ir 
reikšmingo likimo susilaukė čia jojo 
tautiečiai. Jie, būtent, višomis jė
gomis kratydamiesi pripažinti jį savo 
karalium, šaukė: — Mes neturime ka- 
raliaus, tiktai ciesorių! — (Jn. 19, 15), 
Tačiau vis tiek teko jiems skaityti 
parašą ant kryžiaus: — Jėzus Naza- 
rėnas, žydų karalius — (Jn. 19, 19), 
Žinoma, savo širdyje jie tuomet su 
tuo nesutiko, kaip ir dabar netrūksta 
asmenų, kurie Jėzui priešingi. Bet 
ateis laikas, kuomet visi bus priversti 
jam nusilenkti bei jį pagarbinti. — 
Dievas išaukštino jį —, sako šv. Po
vilas: — ir dovanojo jam vardą 
viršesnį už visus vardus, kad Jėzaus 
vardu priklauptų visokis kelys dan
guje, žemėje ir po žeme, ir kad kiek
vienas liežuvis išpažintų, jog Viešpats 
Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo garbei
— (Plp. 2, 9). Ji mylintiesiems bus tai, 
be abejo, neapsokomas džiaugsmas ir 
laimė, gi jo nekenčiantiesiems — be
galinis nusiminimas ir gėda. Bet visi 
o visi pareikš, Baznvčios maldų žod
žiais betariant, — Tu vienas Vieš
pats. tu vienas Aukščiausiasis, Jėzau 
Kristau, su šv. Dvasia Dievo Tėvo 
garbėje. —

Valdovo garbei skirtąją dieną geri 
valdiniai stengiasi panaujinti savo 
pasidavimo, meilės, prisirišimo jaus
mus. Tai dera padaryti ir mums šian
dien, pareiškiant Jėzui su apaštalu 
Petrui — Viešpatie . . . tuturi am
žinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikė
jome Ir žinome, kad tu Kristus, Dievo 
Sūnus — (Jn. 6, 69).
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K. V. Pikturna

( KONNERSREUTHO PASLAPTIS )

• Daugelis iš mūsų yra šį bei tą skai
tę ar bent girdėję apie Teresę Neu
manaitę iš Konnersreutho. O daug kas 
net ir pats yra ją aplankę, ypač šiuo 
metu, kada ji vėl pasidarė tokia po
puliari Europos ir ypač Amerikos 
spaudoje. Juk' ir nuo Trečiojo Reicho 
sugriuvimo jau konę 10.000 amerikie
čių karių ją aplankę ir jos vardą vėl 
iškėlė anapus vandenynų. Nacių re
žimas neleido nieko apie ją rašyti nei 
skelbti, o siekė kaip nors ją — did
žiąją Kristaus kančių liudininkę — 
sulikviduoti. Keletą kartų Gestapo 
valdininkai bandė ją kažkur išvežti, 
bet, atėję jos paimti, nerasdavo na
mie, o tėvas jiems pranešdavo: „Ji 
jau vakar žinojo, kad jūs norite ją 
suimti, todėl išėjo iš namų". Net ir 
paskutinėmis karo dienomis SS-ai ne
davė jai ramybės ir persekiojo iki 
paskutinės minutės.

Pačiomis paskutinėmis karo dieno
mis Konnersreuthe stovėjo SS tankų 
dalinys. Balandžio 20 d. vakare, kada, 
kaimas jau turėjo būti paliktas, Neu
mano namuose pasirodė vienas to da
linio esesininkas ir brutaliai, su re
volveriu rankoje, pareikalavo Teresės. 
Tik štabo gygytojo dėka pavyko ne
prašytą SS viršilą iš namų iškrapšty
ti. Dar per duris eidamas keikėsi, 
plūdo ir grasė: „Jei jūs jos mums 
neišduodate, tai mes visus jūsų tro
besius padegsime. Tada gal išljsite iš 
savo urvų.“

Taip dar tą pačią naktį SS-ai iš visų 
keturių pusių paleido ugnį į mažą 
Konnersreutho bažnytkaimį, nors čia 
dar nebuvo jokio amerikiečio kario, 
taip sudegindami 17 gyvenamųjų namų 
ir 28 daržines bei kūtes. Teresė Neu- 
matraite tuo metu buvo pasislėpusi 
klebono daržinėje. Bet ir iš čia turėjo 
bėgti, nes ir ta daržinė buvo granatų 
padegta. Jos tėvo namai taip pat buvo 
vienos granatos bent kiek paliesti, 
nors šiaip niekas iš namiškių nenu- 

-kentėjo.
Taip Teresė Neumanaitė iškentė 

Visus persekiojimus ir sunkumus.
Ir šiandien, kada pas ją važiuojant 

nebereikalingas Regensburgo vyskupo 
leidimas, nutariau ir aš aplankyti tą 
garsiąją XX-jo amžiaus stigmatizuo- 
tąją Teresę.

Nors ji Kristaus kančios vizijas ir 
Išganytojo skausmus išgyvena kiek
vieną penktadienį ( arp Velykų iki Sv. 
Jėzaus Širdies šventės ir nuo Kalėdų 
iki Gavėnios, be to, penktadieniais, 
kada esti Panelės Švenčiausios šven
tė, — neturi jokių kančių), savo vizi
tui pas ją pasirinkau Didįjį Penkta
dienį, kada ji labiausiai kenčia.

Tad Didįjį Penktadienį sėdau į trau
kini, einantį į Hofą. Wiesau stotelėje 
reikia persėsti į kitą, einantį į Wald
sassen, nuo kur iki Konnersreutho 8 
kilometrus tenka eiti pėsčiom. Wald- 
sassene atsiradau tik vakare ir, nors 
iki Konnersreutho būčiau galėjęs leng
vai nueiti, vis dėlto ten pasilikau, kur 
daug lengviau nakynę rasti. Su savim 
turėjau porą knygelių apie Teresę 
Neumanaitę, kurias tą vakarą Ir per
bėgau akimis.

Teresė gimė Konnersreutho, netur
tingo siuvėjo šeimoje, 1898 metais 
balandčio mėn. 9 dieną, naktį iš Did
žiojo Penktadienio į Didįjį Šeštadienį. 
Tai vyriausioji duktė iš dešimties 
vaikų. Nuo pat mažens buvo vargo 
grūdinama. Pradžios mokyklą baigusi, 
turėjo eiti pas turtingesnius ūkinin
kus tarnauti. Visą laiką galvojo, kaip 
čia įstoti Į kokį nors vienuolyną, kad 
galėtų išvažiuoti j paganių apgy
ventus kraštus — j misijas. Bet Dievo 
planas buvo kitoks . . . 191B metų 
kovo mėn. 10 d. kilo didelis gaisras. 
Visi kaimo gyventojai kovojo su 
ugnimi. Gesinime dalyvavo ir Te
resė. Ištisas dvi valandas, stovėdama 
ant kopėčių, ėmė iš apačios paduo
damą kibirą vandens ir perduodavo 
jį aukščiau stovinčiam. Toks įtemptas 
darbas, nuolatinis lankstymasis ir iš- 
sitiesimas su pilnu kibiru Išsėmė jos 
jėgas. Tą pat naktį ji išniro stubur
kaulį.

Prasidėjo sunkios dienos. Porą kar
tų, vos beįstengdama paeiti, griuvo ir 
smarkiai susitrenkė galvą. Dėlto viena 
ausimi apkurto ir 1912 metais apako. 
Bet tą sunkų kryžių nešė kantriai. Iš 
seno meldėsi į Kūdikėlio Jėzaus Te
resėlę. Ir štai, 1923 metais balandžio 
28 dieną, kada popiežius Pijus XI tą 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę paskelbė 
palaimintąja, Teresė Neumanaitė stai
ga vėl atgavo akių šviesą. Bet iš lo
vos dar nesikelia: išniręs nugarkaulis 
neleidžia vaikščioti, o kairėj kojoj ir 
ant nugaros didžiausios pūvančios 
žaizdos teikė daug skausmų. Bet štai, 
1925 metais gegužės 17 dieną, kada 
palaimintoji Kūdikėlio Jėzaus Tere
sėlė skelbiama šventąja, staiga išgyja 
didelės ir pūvančios Teresės Neu- 
manaitės žaizdos. Jos pranyko staiga, 
net žymių nepalikdamos. Staiga dingo 
ir nugaros skausmai. Taip ji galėjo 
tuoj pat po 6,5 metų pakilti iš lovos, 
eiti ir vėl viską dirbti. Staigaus išgiji
mo metu ji pamatė nuostabią šviesą 
ir išgirdo šventosios Teresėlės Kūdi
kėlio Jėzaus balsą: „Tik per kančią 
gali tu savo pasiaukojimo pašaukimą 
geriausiai atlikti ir tuo kunigams pa
dėti.“

Tam dideliam pasiaukojimui Dievas 
vis dar ją ruošė sunkiais kryžiais. Sun
kiai apsirgo aklosios žarnos uždegimu. 
Dr. Seidlis konstatavo, kad ko grei
čiausiai reika’inga operacija. Teresė 
vėl šaukiasi savo Dangaus Užtaryto
jos, prie skaudamos vietos pridėdama 
Jėzaus Kūdikėlio Teresėlęs relikvijas. 
Ir štai tuo momentu būtent — 1925 
m. gegužės 25 dieną, ji vėl pamato 
nuostabią šviesą ir vėl išgirsta jai jau 
pažįstamą balsą: „Kad pasaulis pa
tirtų, jog yra aukštesnė Galia, nerei
kalinga, kad tu būtum operuojama. 
Bet kentėti teks tau dar nemaža ir 
taip sielų išganyme bendradarbiauti. 
Tik nebijoki Ir vidaus kančių nenusi
gąsk! Vis labiau ir labiau turi savąjį 
Aš marinti.“

Taip Teresė vėl staiga išgyja.
1926 metais Gavėnios metu atsivėrė 

didelė žaizda kairiajame šone. Tuo- 
pačiu metli Didįjį Penktadienį atsi

rado ir stigmos: žaizdos ant rankų ir 
kojų. O 1927 metų pirmąjį lapkričio 
mėnesio penktadienį pasirodė žaizdos 
ir galvoje — Kristaus erškėčių vaini
ko žymės.

Šono žaizda yra gana didelė ir gili. 
Žaizdos rankose ir kojose yra kiau
rai pereinančios, keturkampės, apie 1 
centimetrą ilgio ir pločio. Galvoje 
turi, berods, dešimtį gilių žaizdų, ku
rios sudaro tikrą žaizdų vainiką.

Kurį laiką Teresė Neumanaitė nuo 
visų slėpė ir meldė Dievą, kad nuo 
jos atimtų tą nauja kryžių. Bet žaiz
dos nenyko. Reikėjo parodyti bent 
namiškiams. Kreipėsi į įvairius gydy
tojus, naudojo įvairius vaistus, bet 
nieks negelbėjo: visą laiką jos yra 
atviros, visai šviežios, bet nepūliuoja 
ir nekraujuoja.

Kristaus kančios vizijas turi ir jas 
pergyvena nuo 1926 metų Didžiojo 
Penktadienio. Tų vizijų metu kraujuo
ja rankų, kojų, šono ir galvos žaizdos.
1928 metais atsivėrė didelė žaizda de
šiniajame petyje (nuo kryžiaus ne
šimo Kristaus turėta žaizda). O nuo
1929 metų atsirado nuo plakimo Kris
taus turėtos žaizdos, kurios Didįjį 
Penktadienį irgi smarkiai kraujuoja.

Nuo 1926 metų- ji ničnieko nevalgo, 
o nuo 1927 metų net ir tų 8—10 van
dens lašų po šv. komunijos nebepri
ima. Gyvena vien iš kasdien priima
mos komunijos, kuri visiškai sugrą
žina jos kančių metu prarastas fizines 
jėgas. Kadangi net jokio apetito nei 
noro valgyti neturi, tai ir maisto kor
telių iš Wirtschaftsamto neima, o vie
toj to gauna dvigubą davinį muilo ir 
skalbiamųjų miltelių.

Be Kristaus kančių išgyvenimų, ji 
savo noru prisiima visą eilę kitų kan
čių už sielas, skaistykloje kenčian
čias, arba už kokius nors tikėjimo 
atšalėlius ar smukusius žmones, kad 
tik jie atgal grįžtų į Dievą. Ir tos jos 
kančios yra labai sėkmingos. Čia aš 
negaliu suminėti visų tų faktų, kurie 
nušviečia tiesiog stebuklingus žmonių 
atsivertimus. Tam reiktų ištisus tomus 
prirašyti. Norintieji gali pasiskaityti 
Friedricho von Lamos kasmet išleid
žiamus „Konnersreuther Jahrbuch", 
kur jis surenka visus kasmet Konners
reuthe įvykusius įvykius ir juos per
teikia skaitytojams. Taip pat, Dievo 
Apvaizdai leidus, ji pastima sunkiai 
sergančiųjų ligas ir skausmus, juos 
sunkiausiai išgyvena, o tuo tarpu ser
gantysis staiga ir visiškai iš tų ligų 
pagyja. Tokių faktų yra labai daug. 
Juos galima rasti to paties autoriaus 
minėtose „Konnersreuther Jahrbuch" 
knygose. O ir pati, praėjus reikiamam 
laikui, staiga' ir be jokių žymių pagy
ja. Visas tas kančias ir ligas Išgyvena 
didvyriškai ir su pasiaukoji
mu, nes tuo nori Išgantytojui 
džiaugsmo suteikti. Tomis kančiomis 
vykdo misiją, kurią jai paskelbė 
paslaptingas balsas, girdėtas pirmą 
kartą: „Per kančias bus daugiau sielų 
išgelbėta negu gražiausiais pamoks
lais." Tą mintį gražiausiai išreiškia 
Tomas Kempietis „Kristaus sekimo" 
antrojoj knygoj, 12 skyriuje: „Jei 
žmonių išganymui būtų kas nors ge
resnio ir naudingesnio už kančią, tai 
Kristus tikriausiai būtų tai žodžiu ir 
pavyzdžiu įrodęs. Vis dėlto visiems jį' - 
sekti norintiems mokiniams aiškiai 
nurodė Kryžiaus nešimą, sakydamas: 
jei kas nori mane sekti, teišsižada 
pats savęs, teima savo kryžių ir tese
ka mane ... Į Dievo karalystę (eisim 
per didelius vargus.“

Tiek apie Teresę Neumanaitę grei
tosiomis išskaičiau pas ją pakeliui.

Didįjį Penktadienį anksti rytą išsi- 
leidau iš Waldsasseno į Konners- 
reuthą. Keliavau ne vienas: drauge 
ėjo ir kunigas D. Nors lietus lijo 
smarkiai, bet, dviese beeidami, besi
kalbėdami ir besidžiaugdami gražiais 
Pfalzo gamtos vaizdais, nė nepaju
tome tuos 8 kilometrus praėję. Kelyje 
pavydavome būrelius moterų, vyrų ir 
vaikų, beskubančių bažnyčion. Su 
kunigu D. nutarėme vieną kitą užkal
binti, ką nors apie jų vietos stigmati- 
zuotąją paklausinėti. Žmonės šne
kūs, tik sunkoka juos suprasti. Visi^ 
užkalbintieji apie Teresę kalbėjo su 
pagarba. Iš jų sužinojome, kad nors 
Teresėlė Kristaus kančios vizijas turi 
nuo ketvirtadienio 12 vai. nakties, ta
čiau nieko pas ją neįleidžia, kol baig
sis pamaldos bažnyčioje.

Taip besikalbėdami, įėjome į mažą 
Konnersreutho bažnytkaimį, kurio vi
duryje stovi graži baroko stiliaus 
bažnyčia, nuo kurios maždaug už 50 
metrų yra Neumano namas: paprast
as, nedidelis, vieno aukšto su saikute 
mūrinis namukas su gražiu darželiu 
pašonėje. Granatų išmušta skylė sie
noje jau užtaisyta. Prie namų nesisu- 
kinėja joks žmogus: mat, visi jau 
painformuoti, kad pirmiausia reikia 
bažnyčion eiti. Bažnyčia jau buvo 
pilna tikinčiųjų. Po pamaldų klebonas 
Naberis paskelbė: „Šiandien Teresė 
Neumanaitė, kaip ir kiekvieną Didįjį 
Penktadienį, sunkiai pergyvena Kri
staus kančią. Norintieji pas ją užeiti 
prašomi laikytis tvarkos ir rimties. 
Pirmoj eilėj bus įleidžiami kariai ir 
vyrai, po to kiti."

Tik išėję iš bažnyčios, nuskubėjome 
pas kunigą kleboną prisistatyti ir 
paprašyti, kad jis mums ši tą papasa
kotų, paaiškintų ir pas kenčiančią Te
resę nuvestų. Klebonas, nors jau 
senyvas ir pražilęs nuo metų, bet dar 
pilnas energijos, labai nuoširdus žmo
gus, mus priėmė gana maloniai, tuoj 
pat nusivesdamas į Neumano namus. 
Čia susirinko visas būrys lietuvių ir 
kitų tautybių kunigų.

Klebonas visus mus įvedė prq 
užpakalines duris. Tarpduryje sutiko-: 
me Teresės tėvus. Motina žemutė, 
drūta bavare, nors sena, bet dar gana 
tvirta. Tėvas taip pat jau pražilęs, bet 
dar labai energingas ir griežtos išvaiz- 
do vyras. Sutiko mus be žodžių ir 
įleido į savo namus, lyg į kokį vieš
butį, be jokių kalbų, be jokių preten
zijų.

Laiptais užlipome į saikutėje esantį 
Teresės kambarį. Buvom patys pir
mieji. Sustojome ties durimis, kur 
beldžiasi trys didieji žmogaus gyve
nimo priešai: alkis, troškulys ir nemi- 
gas. Kas gali atsispirti tai trejopai jė
gai, kuri ir didžiausius karo vadus, ir 
tvirčiausias tvirtoves yra nugalėjusi? 
O už tų durų kenčianti silpna moteris 
drįsta su ta jėga kovoti. Ir jau 20 
metų! Ir ta trejopa jėga pasiima su 
savim piktus pagalbininkus: kraują, 
žaizdas, visišką jėgų išsekimą. Bet ir 
tai veltui! Ir štai pas tos nelygios ko
vos laimėtoją mes ruošiamės įeiti. 
Savo vaizduotėje mes jau matome tų 
jėgų kankinamąją: Jabiju išbadėju
sią mumiją, o ne j žmogų panašią mo
terį.

Bet štai atsidaro durys, ir mūsų fan
tazija pertraukiama realaus vaizdo. ■ 
Atsiduijame mažam, bet švariam kam
barėlyje. Kairėje stovi lova, dešinėje 
— sofa, keletas kėdžių, o viduryje, — 
mažas altorėlis. Be Teresės, tam kam
bary gyvena dar du jos draugai — 
kanarėlių pora, kuriai sienoje įruoštas 
gana didelis narvelis. Tosios kvepiaa-
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čios gėlės, jauki kambario nuotaika greit apvaldo į čia Įeinančius. Tik pažvelgęs į Teresę, tuoj pat prisimeni, kad šitam kambarėlyje kiekvieną penktadienį vyksta kova tarp gyvenimu plakančios širdies ir mirties. Salia narvelio kabo šv. Pranciškaus Asyžiečio, paukštelius belesinančio, paveikslas, kurs taip vaizdingai primena, kad tarp jo ir kambario gyventojos yra tiek daug bendro.Visi kambarin įėjusieji sustojam ties Teresės lova, kurioj pagalvėmis paremta sėdėjo kenčianti stigmatizuo- toji. Rankas visą laiką laikė ištiesusi į priekį, kartais sukrisdavo ant pagalvių; jas kartais ištiesdavo bent kiek į šonus, kartais vėl sunerdavo lyg maldai. Akys buvo užmerktos. Galvos skarelė, bliuzelė buvo didelėmis, plaštakos didumo, šviežio kraujo dėmėmis sutepta. Ypač didelės kraujo dėmęs buvo kairiajame šone ir dešiniajame petyje. Iš delno žaizdų tekėjo kraujas. Žaizdos visai šviežios, lyg ką tik pradurtos. Žaizdų pakraščiuose kraujas tamsus, bent kiek sukrekėjęs. Iš tų žaizdų štekantis kraujas per riešus < bėgo žemyn. Bliuzelės mankietai permirkę krauju . . . Net ir lovos antklodė krauju aptaškyta . . . Lovoj pusiau sėdinti Teresė buvo išblyškusi ir daugiau į lavoną, negu į gyvą žmogų, panaši. Visas tas vaizdas darė nepaprastai gilų Įspūdį . , .O tos akys, akys . . . Jos buvo lyg du dideli kraujo šaltiniai, iš kurių, lyg iš gyvų žaizdų, visu vokų platumu bėgo kraujas ir per skruostus, per kaklą tekėjąo ant krūtinės.Iš Teresės laikysenos, iš jos veido mimikos buvo galima išskaityti didelį skausmą, didelį sopulį, kurį ji išgyveno regėdama kenčiantį Kristų.Mes stovėjome ties kenčiančios lova ir jautėmės lyg akli, tuo tarpu užmerktam ir krauju srovenančiom akim Teresė kur kas daugiau už mus matė; mes matėm tik tai, kas tam mažytyje kambarėlyje darėsi, o Teresėlės žvilgsniui nebuvo nei kambario sienų nei Konnersreutho namų, nei gražios bažnytėlės: ji matė seniai, jau seniai sugriauta Jeruzalę, prabangią jos šventovę, žydų karaliaus ir Romos vietininko rūmus . . . Mes kambary tebuvom 10 žmonių, o prieš jos. akis plaukė masės. Rašto žinovai ir daktarai, Romos kareiviai ir Mokiniai, pamaldžios moterys ir vaikai . . . Visa tai dedasi Jeruzalės gatvėse ir gatvelėse. Stovime ties lova ir žodį ištarti bijomės . . . Kambaryje tokia tyla, kad vienas kito alsavimą girdime. O Teresėlė? Ji girdi didžiulės minios triukšmą, Kristaus priešų šauksmą, minios ir kareiviu kalbas ir net tylų mokinių šnabždesį ... Ji girdi tas kalbas ir gali jas pakartoti .. . Savo vizijose ji taip pažįsta didžiulį Jeruzalės miestą, kad ten geriau surastų kelią, negu mažam Kon- nersreuthe. Prieš jos akis slenkančios minios žmonių nėra tai kokie šešėliai ar lyg kino paveikslai, bet gyvi ano meto žmonės, kuriuos ji mato taip, kaip mes vienas kitą. Ir ji nėra vien tik pasyvi Kristaus kančios stebėtoia.. Visai Tie! Žiūrint į jos veido išraišką, Į nuolat besikeičiančią mimiką, tuoj galima matyti, kad ji yra savo dvasia persiėmusį kančios dalyvė, kuri pilnai pasiruošuosi visu kuo kenčiančiam Išganytojui padėti. Ji pyksta ant šv. Petro, kurs Kaita kieme Kristaus išsigynė, nepatenkinta, matydama, kad Simonas Kirenietis bent pradžioje taip Nerangiai imasi padėti Kristui kryžių 

nešti; Simonas Kirenietis paima kryžių už paties galo ir jį neša. Teresė supranta, kad tokiu būdu nedaug te- palengvinama kryžiaus našta, todėl sako: „Ak, kaip nevykusiai jis tai daro. Juk jis visai maža Išganytojui tepadeda . . Ji norėtų Jam padėti ... Ir taip jos kruvinos ašaros teka ne dėl prieš 19 šimtų metų vykusios Golgotos tragedijos, bet dėl šiandien, štai čia pat, vyksančios Kalvarijos kančios. Šiuo metu nėra ribos tarp vakar ir šiandien, nėra praeities, bet tik reali dabartis. Jos sielos
Henry J. Taylor.

KAIP O PI EŽĮ U S
DIRBA

Pasiremdamas pažintimi su Sv. Sosto vyr. architektu sinjoru Enrico. Pietro Galeazziu, kuris kiekvieną, vakarą gali kada norėdamas aplankyti šv. Tėvą ir, kaip senas, geras jo draugas. drauge su juo aptaria dienos įvykius, susidariau per jį proga gauti privačią šv. Tėvo audienciją.Čia nėjo sargybų jokie šveicarai su alebardomis ir ilgais kardais, kaip paprastai tokiais atvejais per privačias audiencijas kad esti, šv. Rapolo šoniniame sparne tuščiose salėse nebuvo matyti jokių tarnų, sargybinių ar kitokių pareigūnų. Tiktai vienas sinj. Galeazzis palydėjo mane iki antrojo koridoriaus, kur jis manimi toliau rūpintis pavedė popiežaus kamerdineriui Frederico Galioti. Tas man parodė popiežaus bibliotekos duris — atsieit ten reikia įeiti. Vienų vienas, net nepasibeldęs į duris, įėjau Į vidų ir visą laiką su Jo Šventybe išbuvau taify pat vienas, jie jokių kitų liudininkų.Popiežaus pultas stovi prie pat sienos, į dešinę nuo durų, pro kurias teko įeiti į vidų. Todėl šviesa ant pulto krito iš kairės — tokia šviesi ir aikši, besiverždama pro tris be jokių užuolaidų langus, pro kuriuos puikiausiai matyti visa saulės spindulių užlieta šv. Petro aikštė. Tačiau tai įeinantį klek suklaidina — išsyk jam pasirodo, kad biblioteka yra visai tuščia.Aš, taip įėjęs į vidų ir perėjęs pusę būsto, taip pat galvojau, kad greičiausiai šv. Tėvas sėdi kur gretimajame kambaryje ir ten manęs laukia, bet, pasirodo, apsirikau: jis mane jau buvo pastebėjęs ir manęs laukė. Šypsodamasis jis man tarė pasveikinimo žodį tuo būdu padarydamas tolimesniam mano vaikščiojimui galą.— Prašom sėstis, — tarė jis, parodydamas netoliese stovinčią kėdę, — čia mes galėsime truputį pasišnekučiuoti.Apsitaisęs paprastu baltu talaru, iš insignijų turi tiktai Žvejo žiedą ir ant krūtinės kryžių, kurį noromis ne kartą paliečia savo dešinės pirštais,— ir tuo būdu popiežius tučtuojau patraukia lankytoją savo kuklumu ir paprastumu.Tačiau tikrasis jo asmenybės vertingumas pasirodo per patį pokalbį,— tiek iš jo elgimosi, tiek iš pačios kalbėsenos, jo vilčių ir baiminimosi, tiek iš atsakymų Į kiekvieną, kad ir paprasčiausią, klausimą, ar tai jis butų iš teologinės, ar tarptautinės po-

skausmas išskaitomas ne tiek iš taip gausiai kraujuojančių žaizdų, kiek iš visos jos povyzos. Paprastai gilus sielos skausmas yra matomas žmogaus akyse, tam žmogaus sielos veidrodyje. Bet čia to nėra, nes akys užmerktos, kraujuose paskendusios. Užtat visas tas skausmas matomas veido mimikoje, kuri nuolat keičiasi ir keičiasi. Taip pat nuolat J priekį ištiesamos, tai vėl lyg.didžiausioj nelaimėj suneriamos rankos darniai įsilieja J bendrą skausmo išreiškimo harmoniją. (B. d.) 

litikos, ar ūkio, ar liestų bendrąją visų gerovę. Savo sprendimą apie dabartinę pasaulinę ir kiekvienos valstybės padėtį atskirai susidaro iš pranešimų, kurie jam įvairiausiais būdais atsiunčiami iš įvairiausių šaltinių, — tokie preciziški ir tiek daug, kiek jų neatsiunčiama nė vienam kitam mirtingajam. Tačiau savo nuomonę jis sako labai kukliai ir visuomet ją susiedamas su nuostabiu žmonijos dvasinių bėdų supratimu. Popiežiaus balsas yra švelnus ir savo skambėjimu malonus ausiai. Jis kalba ramiai ir kalbėdamas taip pat ramiai sėdi, ne- žestikuliuoja, jo žodžius palydi nebent vienas kitas rankos mostas, ir tai daugiausia tuo atveju, kai jis ranka pabraukia per kaktą, lyg norėdamas mintį padaryti - žvitresnę ir aiškesnę.Jo visa laikysena bylote ' byloja, kad jis yra visuomet pasiruošęs kiekvienam kiek galėdamas padėti. Lankytojams duoda suprasti,- jog tam tikrais klausimais mielai išklausytų jų nuomonės ir pasidalytų su jais mintimis, žinoma, jei tik galėtų. Diskusijų metu pasižymi laisvu žestu ir atvirumu, kalba nepakeldamas tono ir nesikarščiuodamas net apie tokius reikalus, kurie Sv. Sostą drauge su kitomis pasaulinėmis problemomis tiesiogiai liečia, tiktai paprašo, kad jo nuomonė būtų perduodama toliau kiek galint atsargiau, jog tuo būdu nesusidarytų nesusipratimų.Savo gyvenime man teko matyti daug visokių 'vadų ir žymių asmenų pasaulyje — tačiau aš nesu sutikęs dar nė vieno tokio žmogaus, kuriuo būtų galima tiek pasitikėti ir kuris tą pasitikėjimą įkvėptų ir kitam, kaip kad Pijus XII.Kaip praleidžia šv. Tėvas savo darbo dieną?Sv. Tėvas keliasi kasdien ryto 6 vai. 30 minučių ir nusiskuta pats savo barzdą elektriniu skutimosi aparatu. Kai laiko pamaldas ir per oficialius priėmimus tarnų ir personalo skaičius yra neribotas, tačiau savo asmeniniams reikalams popiežius turi vieną vienintelį patarnautoją, seną žilagalvį italą Giovannį Stephanorį, kurį pasirinko savo patikėtiniu dar nuo tų laikų, kai buvo paskirtas Vatikano valstybės pasekretorium.Priešingai visai šv. Petro ir Vatikano didybei, popiežiaus privatūs būstai yra visiškai paprasti ir kuklūs. 

Jo miegamajame — esančiame Vatikane tiktai dėl to, kad jo abu langai išeina į šv. Petro aikštę — stovi paprasta misinginė lovą, paprasčiausią spinta, mahagoni medžiagos stalas ir — veidrodis, vienintelis visuose popiežiaus rūmuose. Popiežiaus valgomasis yra šalia miegamojo, jame tėra tiktai paprasčiausias stalas, padarytas iš riešuto medžio, ir kiti tos rūšies būtiniausi įtaisai. Senu Vatikano įpročiu popiežius valgo visuomet vienas. Prie valgio jam patarnauja Stephanoris. Valgis taip pat labai paprastas ir kuklus — pusryčiams kava, viena bandukė ir stiklas pieno, , pietūs taip pat iš lengvų valigių sutaisyti ir kukli vakarienė, nes popiežius veik visiškai nekreipia dėmesio į valgį. Per tas savo „puotas" popiežius turi daugiausia laiko mąstyti. Tačiau, nepaisant to, Pijus ŽJII vis dėlto savo valgomajame turi du nuolatinius pastovius svečius — tai dvi,, kanarėles, kurias Stephanoris paleidžia iš narvelio, kai tik popiežius įeina i valgomąjį ir atsisėda prie stalo. Tada joms prasideda tikroji laisvė: paukščiukai gali kiek norėdami lakstyti po kambarį ir čiulbėti, kartais, popiežiaus pašaukti vardu, atsitupia jam ant peties arba leidžiasi lesinami iš rankų, iškilmingai užėmę vietas šalia popiežaus.Ryto 7:30 vai. šv. Tėvas laiko mišias, o 8.30 jis jau sėdi prie darbo bibliotekoje. Čia jis priima savo patarėjus, duoda naujus įsakymus, priima pranešimus, kurie jam atsiunčiami iš viso pasaulio, ir priima dva* siinkus su pasaulininkais, laikydamasis labai griežtai nustatytojo plano.Popiežiaus audiencijos baigiasi nė vėliau kaip 1 valandą. Tada popiežiaus peržiūri jam įteiktąjį sąrašą sū numatytosiomis privačiomis audiencijomis ir nusprendžia, ką kada priimti. Didžiosios popiežiaus audiencijos esti kiekvieną trečiadienį rytais-. Jos vykdomos grupėmis. Popiežius, teikdamas savo palaiminimą, paprastai eina per minią, stengdamasis su kiek galint didesniu dalyvių skaičiumi pats pasikalbėti. Tokiais atvejais jis esti panašus į kaimo kleboną ir tą paprotį stengiasi gyvą išlaikyti ir toliau. „Aš per šitas audiencijas stengiuosi pasikalbėti su tiek įvairiausių konfesijų kareivių, kiek tiktai galiu-, mano noras yra išsikalbėti su juo didesniu jų skaičiumi," sako apie jas pats popiežius.Jo Šventybė valgo pietus punktualiai 1.30 vai., paskum turi trumpą popietės poilsį. Pavakariop, pertraukęs savo darbą, išeina valandai laiko pasivaikščioti po Vatikano sodą, — tai yra jo senas nuolatinis paprotys. Pirmą kartą to žygio imtis jis buvo paskatintas kardinolo Gasparrio, kai tas pastebėjo, kad popiežiaus švelni prigimtis rodo per dideles pervargimo žymes. Paskum, vėl grįžęs prie savo studijų, jis dirba vienas, rašo rašomąją mašinėle arba diktuoja savo sekretoriui. Tai yra jo koncentruo- čiausio darbo metas, nes tada jis sutvarko savo nepaprastai didelę, korespondenciją ir apsvarsto rytojaus dienos darbų planą. Vakarienę valgo vėlai vakare. Apie 8 vai. pas jį Į jo darbo kambarį ateina sinjoras Galaez- zis. Tain popiežius baigia savo darbo dieną. Vakare jis gali su savo jaunystės draugu pasitarti ir kiek norėdamas išsišnekėti.„Catholic Digest" 1945 m. lapkričiai mėn.
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Pasaulininko
laiškas

kunigui

Mielas Broli!

Taip aš norėčiau Tave visuomet va
dinti. Tokie žodžiai padeda susikurti 
tikrai nuoširdžiai atmosferai, kuri ne
žino, kas yra nepasitikėjimas. Kur tie- 

sušvelninama žmogiškosios pagar
bos. Ir kur visoks kietumas galų gale 
baigiasi gerumu.

Leisk man nieko nelaukiant įsijungti 
į Tavo ratą; leisk susprogdinti kiautą, 
guriame įlindęs Tu stirksai, susprogdin
ti tam, kad atsivertų platumos, kurios 

. piudu abu apimtų, — Kristaus meilės 
bendrumo platumos.

Iš to bendrumo gyventi, aukotis, ko- 
voti ir dalyvauti amžinajame dieviška
jame gyvenime — tokia, man atrodo, 
turėtų būti visokios Tavo ir mano 
draugystės ir visokios brolybės pras
mė.

Gali būti ramus: aš nenoriu būti 
Intymus. Ir neperžengsiu tų ribų, ku
lias nustato hierarchinė tvarka.

Tu visai negali įsivaizduoti, kaip aš 
pepaprastai branginu Tavo šventąją mi
siją! Ir koks Viešpačiui esu dėkingas, 
kad tokią misiją sukūrė ir Tave jos 
imtis pašaukė!

Tačiau dar aukštesnis, didingesnis ir 
tvarkesnis už visas hierarchines užima- 
piąsias vietas, mano įsitikinimu, yra 
mūsų malonės kupinas būties vtienu- 
jnas — būti mistinio Kristaus kūno na
riais!

Vienumas — kuris apžvelgia ir įver
tina Tavo paskirtį, Tavo pašaukimą, 
visas Tavo pastangas ir rūpesčius, visas 
piktžoles Tavo sielos kviečių lauke, ly
giai, kaip ir manbsios.

Ne todėl — kad aš tarytum jausčiau
si asmeniškai išstumtas iš eucharistinės 
bendruomenės aukos atnašauti susitel
kusios bendrijos, bet todėl, kad ir aš 
pats taip pat priklausau prie* šitos Die
vo tautos, Kristaus Bažnyčios. Kur 
man, savaime suprantama, yra visai 
aišku, kad dėl to priklausymo turiu 
taip pat pasaulyje ir jo atžvilgiu užim
ti specifišką vietą: aš taip pat esu 
„išrinktasis“ (Ecclesia!) Nuo pat krikš
to priėmimo ir sutvirtinimo!

Ir tai man yra paaiškėję kaltės ir 
kančios tirpykloje per malonės veiki
mą. O iš tos laimingos savisąmonės 
manyje išaugo nauja — atsakingumo 
pajutimo. Ir ji išeina toliau už manęs, 
ji apima visą bendruomenę ir pasiekia 
net Tave!

Aš nenorėčiau, kad tik Tu visuomet 
kitus apdovanotum: aš taip pat norė
čiau Tau grąžinti tai, ką tik galėtų Tau 
kokiu nors būdu mano meilė duoti ir 
padovanoti. Priimk šį mano pasiūlymą 

tokį, koks jis iš tikro yra ir kaip aš 
jį suprantu, — jis reiškia brolišką da
lyvavimą visur, kas tik kuriuo nors bū
du Tave liečia, pradedant altorium ir 
baigiant paprasčiausiais Tavo kasdieni
nio gyvenimo rūpesčiais.

Ar dabar Tau aišku, kokių aš no
riu, kad tarp mudviejų užsimegztų san
tykiai? Taip aišku, kad aš, nekvaršin
damas sau galvos, galėčiau viską viską 
rašyti — kaip brolis broliui? Ir kad 
Tu galėtum visa tai skaityti nieko blo
go negalvodamas, nepagautas jokio ne
tikro ar perdėto jautrumo? Ir kad tuo 
būdu mane suprastum? Suprastum kaip 
tik tada, kada aš tiesiai į Tave kreip
siuosi ir Tavęs būsiu reikalingas, ape
liuodamas į . Tavyje esantį kunigą, ku
ris turi Tavyje sutvarkyti ir apspręsti 
visa, kas yra žmogiška.

Tu žinai: mudu abu esame tokie, 
kurie negali gyventi be idealų! Mudu 
esame per giliai įsiskverbę J patį gy
venimo dugną ir per aukštai žvelgę per 
kalnus! Ūkanų klostomos žemumos 
mudviejų nevilioja. Ten mudu pradeda 
krėsti šaltis — ir abu pajuntame norą? 
namo! Į aukštybes! Į saulę. Mūsų sau
lė — idealas — yra Kristus. Ir iš ten

Humbrey Pompas stovėjo prieš sa
vo smuklę, kuri nuo - juros buvo gi
nama tik eilės kreivų, vėjo pusiau 
išverstų obelų. Prieš ją buvo aukštai 
aptverta veja, nuo kurios kiti laukai 
buvo atkritę; status kūl virtomis besi
verčiąs kelias vedė j miško paslaptis 
ir jo tamsą. Vejoje stovėjo aukštai 
pakeltas smuklės skydas: ant baltai 
dažyto geležinio, stulpo kabėjo baltai 
dažyta lenta, kurioje buvo nupieštas 
perdėtai mėlynas keistas laivas, lyg 
tai būtų buvęs kokio vaiko piešinys. 
Mr. Pumpas, dėl savo patriotizmo, bu
vo ant jo dar nupiešęs neproporcingai 
didelį šv. Jurgį.

Misteris Humprey Pumpas buvo vi
dutinio ūgio, plačių pečių vyras, ap
sivilkęs medžioklės drabužiais ir ap
siavęs auliniais batais. Jis dabar kaip 
tik valė ir tvarkė savo dvivamzdį šau
tuvą, trumpą, bet gerai jo paties pa
darytą ar bent pagerintą šaunamąjį 
ginklą. Nors šis šautuvas, palyginus 
su kitais naujos konstrukcijos gink
lais, atrodė gana keistai, tačiau jo 
nebuvo galima laikyti visiškai pase
nusiu, nes Pumpas buvo vienas iš tų 
viską sugebančių žmonių, kurie at
rodo turį šimtą rankų ir kuris, kaip 
Briarejus, beveik viską daro pats vie
nas. Dėl to jo namuose kiekvienas 
daiktas atrodė truputį kitaip, negu 
kitų žmonių namuose. Jis buvo toks 
pagedęs, kaip, Panas ar miško vagis, 
kuris gali padaryti ir taip, kaip paukš
tis, ir kaip žuvis, ir kaip medis ar 
kaip krūmas. Jo galva buvo pilna at
siminimų ir padavimų. Jis buvo savo
tiškas pasakotojas: jo pasakojumuose 
buvo tiek daug aliuzijų, kad jie grei
čiau atrodė kaip nutylėjimai. Jis vi
suomet taria, kad kiekvienas jo klau
sytojas jau žino jo artimiausios ap
linkos ir istorijas, ir vietoves taip ge
rai, kaip ir jis pats. Ir jis gebėjo 
paslaptingiausių ir nuostabiausių da
lykų papasakoti nepakeitęs savo vei
do nė vieno raumens, kuris atrodė 
kaip iš kaulėto medžio iškirstas. Jo 
pilki plaukai baigėsi dviem menkom 

musų visa būtis gauna neišdildomą — 
savo vertės — anspaudą.

Prašau mane aiškių aiškiausiai ir 
teisingai suprasti: blogiausia mums bū
tų — Tau ir man, — jei pasidarytume 
sotūs, jei taptume tokie, kaip tit> sa
vininkai, kurie turi nuosavybes ir jomis 
džiaugiasi, visa kita- užmiršę, jei savo 
gyvenimo kel y je pavergtume! Jei pisi 
darytume vienu iš tokių, kurie nebe
įstengia spindėti ir nebetenka vidaus 
įkars čio; kaip tas, kuris — kad ir 
kaip atrodydamas darbingas ar užsiė
męs — savo viduje betgi nuleidžia ran
kas, tardamas: „Nieko nepadarysi — 
aš kitoks negaliu negaliu būti! Ir mane 
reikia imti tokį, koks esu ..

Tai būtų pats pikčiausias kurstymas 
ir praktiškai reikštų nusisukimą nuo 
Kristaus! Kuris iŠ mudviejų abiejų 
reikalauja, kad mes kaip tik nebūtume 
tokie, kokie kad esame, bet — kad 
„būtume tobuli“!

O šitas laiškas — atleisk man už 
tuos žodžius — mudviem abiem tegu 
būna smūgis į sąžinę — kad mes nie
kados neužmirštume, jog esame kovo
tojai, kovotojai, kurie siekia tobulumo!

SKRAJOJANTI SMUKLE
„Senojo laivo" skydas.

žandenom, kurios darė jį panašų į 
sportininką, nors jau senesnių laikų 
sportininko stiliaus. Jo juokas atrodė 
visada truputį kreivas ir rūgštus; jo 
pilkos akys buvo geros ir minkštos. 
Paprastai jo judesiai buvo staigūs, 
nors jie liudijo ir apie nemažą jo susi
mąstymą. Tačiau šį momentą jis be
veik meste numetė savo šautuvą ant 
stalo, paėjėjo keletą žingsnių, nu
braukė nuo dulkių rankas taip vikrai, 
jog po tuo vikrumu jau slypėjo tam 
tikra pagarbos išraiška. Už žalių abe- 
lų, jūros fone, pasirodė šviesus mo
ters pavidalas — ji buvo apsirengusi' 
varinės spalvos drabužiais ir užsidė
jusi paūksmingą skrybėlę. Veidas po 
šia skrybėle buvo rimtas ir gražus, 
truputį nudegęs saule. Ji paspaudė 
Pumpui ranką, o šis priešais ją iškil
mingai pastūmė kėdę, ją vadindamas 
lady Joana.

— Aš manau, kad man dera dar 
kartą aplankyti tą vietą, ;— talė ji, — 
kur mes esame praleidę laimingas 
vaikystės dienas. Ir jūs gana retai iš
vystate savo seno draugo veidą.

— Gana retai, — atsakė Pumpas ir 
susimąstęs trynė savo žandenas. — 
Lordas Ivywoodas dabar pasidarė be
veik metodistų pamokslininku: jis 
abiem rankom griauja visas smukles.

— Ar tenka jums kartais ką nors 
išgirsti apie airį kapitoną Dalroy? — 
paklausė ponia Joana Brett tarp kitko.

— Dažniau negu apie kitus, — at
sakė šeimininkas. — Jis, atrodo, nu
ostabių dalykų yra padaręs Graikų 
pasaulyje. Taip, tai tikras nuostolis 
mūsų laivynui.

— Užgavo jo tėvynę . . . tarė po
nia, žiūrėdama į jūrą su kiek atgijusiu 
veidu. — Airija vis dėlto yra jo tėvy
nė, ir jis turėjo teisę įsižeisti, jei buvo 
kalbamą prieš ją.

— Taip, tada kad jūs būtumėte ma
čiusi tą, kurį jis žaliai nudažė, — 
tęsė Mr. Pumpas.

— Ką jis padarė? — paklausė lady 
Joana.

— Jis žaliai nudažė kapitoną Daw-

Ar galiu Tau priminti laikus, — juos 
skiria Pasaulinis karas, - - kada abudu 
skaitėme Dantę? Būtent tą vietą, kur 
Matilda, Beatričės pavadinta, Dantei 
įteikia gėrimą, kuris „sukelia troškulį 
kaip tik tada, kai jį nuramini?“

Tu tą vietą taip tąsyk interpretavai: 
„Šitas gėrimas yra nerimas, kuris muą 
veda į Dievą. Ir yra malonė, kaip ka
daise tam Jokūbui, su Dievu kovoti, kol 
galiausiai pasijunti esąs jo nugalėtas — 
kai jam gali visiškai pasiduoti! Dievuį 
skirti visą save, o jam tarnauti juk ir 
yra mūsų gyvenimo įprasminimas, tai 
jo tikslas. Tai jo nešamos kančios ir jq 
teikiama palaima. Ir abiejų niekad 
žmogus pakankamai negali gauti!“

Ar dar tebeatsimeni tą vietą? Jei 
taip, tai aš norėčiau, kad tie žodžiai, 
kurie kalba apie viso „mūsų ‘gyvenimo 
pavedimą Viešpačiui“, per šitą laišką 
skambėtu lyg kokia gražiausia melo
dija.

Tevirsta ji pasaulininko, daugybės 
pasaulininkų šauksmu — kunigo! Ku
nigo, kuris ateitų kaip tarpininkas ir 
taikintojas šiais „rūstybės laikais“; kaip 
didysis aukotojas, kuris, „kaip niekas 
kitas, laikosi Aukščiausiojo įstatymų“!

soną, — papilde tyliai Pumpas. » 
Kapitonas Dawsonas buvo pastebėjęs, 
kad žalia spalva yra spalva visų, 
airių išdavikų. Dėl to Dalroy jį žaliai 
ir nudažė. Aš turiu pripažinti, kad pa
gunda tai padaryti buvo labai didelė: 
buvo ką tik žaliai nutepta tvora, ir 
kibiras su dažais dar čia pat tebesto
vėjo. Bet, žinoma, tat labai nemalo
niai atsiliepė į jo karjerą laivyne.

— Kokią keistą istoriją jūs man pa
sakojate? — tarė lady Joana, žiūrė
dama sustingusiomis akimis tolyn ir 
be didelio džiaugsmo nusijuokdama. 
— Sis atsitikimas turėtų būti įrašytas 
vietos istorijon. Niekad aš to nebuvau 
girdėjusi. Jis būtų galėjęs duoti prad
žią „Žaliajam vyrui", kuris yra ten, 
mieste.

— O, ne, — tarė Pumpas, — jos 
pradžia siekia senesnius laikus, bū
tent — Waterloo laikus. Ten sėdėjo 
vargšas senasis Noylė, kol jį iš ten 
išvijo. Juk jūs atsimenate senąjį 
Noylę? Girdėti, kad jis dar tebegy
vena ir vis teberašo karalienei Vik
torijai meilės laiškus, tik, žinoma, da
bar jau negalima jų jai pristatyti. —

. - - Ar paskutiniuojo laiku nieko 
negirdėjote apie savo draugą airį? —• 
paklausė lady Joana, besižvalgydamą 
po horizontą.

Taip, praeitą savaitę aš iš jo ga
vau laišką, — atsakė šeimininkas. — 
Nėra negalima, kad jis vėl grįžtų į 
Angliją. Jis dėl tos savo graikų salos 
vedė taikos derybas, ir atrodo, kad 
jos jau pasibaigė. Buvo keistas susi
tikimas, nes lordas kaip tik ten buvo 
Anglijos atstovu.

— Sakote, lordas Ivywoodas? — 
paklausė lady Joana gana šaltai. 
Atrodo, kad prieš jo akis yra graži 
karjera.

— Aš bevelyčiau, kad jis savo peilį 
mums nebūtų taip giliai suvaręs, — 
■bumbėjo Pumpas. — Bus sunku bet 
kokiai, smuklei išlikti Anglijoje. Bet 
tie Ivywoodai visi buvo pašėlę; ir jis 
vis dėlto dar nėra toks blogas, jeigu 
jūs atsimenate jo senelį.
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tO psLi — Aš laikau neriterišku dalyku iš jūsų pusės, — tarė lady Joana besišypsodama, — siūlyti moteriai atsi- > minti kieno senelį.— Juk jūs suprantate, apie ką aš kalbu, —; atsakė Pumpas geraširdiškai. — To dalyko aš niekad perdaug kietai neėmiau. Juk mes visi turime savo mažų nuosavybių. Bet su savo kiaule aš niekad to nebūčiau padaręs. Nors, žinomą, aš nematau pagrindo, kodėl kas nors savo kiaulės negalėtų pasisodinti šalia savęs savo suole bažnyčioje, jeigu jam tai patinka, nes ta vieta juk yra ne visiems: ji yra skirta tik šeimos nariams.Lady Joana vėl pasileido juokais: kokių baisių dalykų ji čia išgirdo.— Bet aš turiu jau eiti, Mr. Pum- pai . . . Ak, Mr. Pumpai, ar jūs turite vilties, kad kada nors kas nors iš mūsų vėl bus toks laimingas, kokie mes buvome anksčiau?— Tai yra Apvaizdos reikalas, — pastebėjo Pumpas, žvelgdamas i jūrą.— Ak, jūs sakote: Apvaizdos . . . — ir, nepabaigusi savo minties, ji nuėjo -pro obelis į Pebblewicko pakrantę.Senojo laivo smuklė stovėjo atskirai nuo seno žvejų kaimo, kuris vadinasi Pebblewicku, o šis savo ruožtu gulėjo atokiai, atskirtas neapgytentų laukų ploto nuo kurorto, kuris vadinosi tuo pačiu Pebblewicko vardu. Saule nudegusi ponia tiesia žengė pajūrio pasivaikščiojimo taku, kuris ėjo iš rytų į vakarus. Prisiartinusi prie labiau apgyventų pajūrio vietų, ji pradėjo uoliau dairytis į žmonių grupes ant kranto. Daugumas iš jų buvo tos pačios, kaip prieš mėnesį; tiesos ieškotojai vis rinkdavosi kasdien, gorėdami sužinoti, ką padarys žmogus su popieriaus dėželėmis. Tačiau jie niekad nieko nesužinojo, bet taip pat niekad jie nepavargo nuo šių savo intelektualinių iškilų. Griausmingam ateistui vis buvo metama pinigų, kad jam už jo neperstojančius išniekinimus būtų apmokėta. Ir tai buvo juo labiau keista, kad minia buvo visiškai indeferentiška. o ateistas, atrodo, padorus žmogus. Tačiau žmogaus su ilgu kaklu, kuris su mediniu vaikų kastuvėliu dirigavo puritoniškas giesmes, jau nebebuvo, nes šito pobūdžio vaikų pamaldos, matyti, buvo kilnojamosios šventės. Bet žmogus, kurio vienintelį pranašumą sudarė morkų vainikas ant skrybėlės, ten tebebuvo Ir pinigų, atrodo, turėjo surinkęs daugiau, negu pirma. Tik mažo seno vyro su feska pėdsakų ji negalėjo atsekti. Ji tarė, kad jis bus visiškai neradęs sekėjų. Ir, dėl to truputį nepatenkinta, sau karčiai išsiaiškino, kad jis, tur būt, dėl to turėjo savo bėgimą nutraukti, kad jo tauškaluose buvo to nežemiško •ir antpojūtinio aiškumo kvapo, kurio' visiems šiems kitiems paprastiesiems idiotams visiškai stigo. Jai neatėjo ga’von, kad tai, kas žmogų su feska ir aną žmogų smuklėje darė tokius patrauklius, tai buvo objektas, apie kuri jie abu kalbėjo.Beeidama taku tolyn, ji sutiko Jauną, juodai apsirengusią panelę retai gražiais plaukais ir labai savotiškais veido bruožais, kurie sakė, kad ji ją kada nors tikrai buvo mačiusi. Ji sutelkė visą savo išauklėjimą, kurį tik turi aristokratė, ir laimėjo tai, jog atsiminė, kad čia yra Miss Browning, kuri prieš metus ar dvejus jai atliko kažkuriuosv mašinraščio darbus. Ir nedelsdama ji prie jos priėjo ir ją paveikino, iš dalies tikro gerumo jausmo vedama, o iš dalies norėdama

Naujasis Gyvenimas

išsilaisvinti iš nemalonių minčių. Jos pasikalbėjimo tonas buvo išdidžiai atviras ir draugiškas, taip, kad juodai apsirengusi panelė, sutelkusi visą savo luomo drąsą, galėjo pasakyti:— Aš dažnai jus norėjau pakviesti pas savo seserį, kuri yra daug išmin- tjngesnė už mane, nors ji visada sėdi namie, kur viskas yra jau gana išėję iš mados, Ji pažįsta daug proto žmonių, o dabar ji bendrauja su vienu pasauliniu pranašu, apie kurį šiandien plačiai visur kalbama.Ponia Joana Brett pažinojo daug pasaulinių ir kitokių pranašų, tačiau ji turėjo Įgimtą savo luomo mandagumą, kuris tuoj įvertina visokius iškrypimus, ir nuėjo kartu su panele Browning į posėdį pajūryje. Ji pasveikino su perdėtu mandagumu panelės Browning seseį, ir reikia jos garbei pripažinti, kad jai buvo gana sunku panelės Browning seserį iš viso pastebėti, nes šalia jos sėdėj6 turkas, kuris ant kranto buvo kalbėjęs apie smukles. Jis čia buvo su savo raudona feska, bet su puikiu vizitiniu švarku ir kitomis gerovės žymėmis.— Jis Etinėje Sąjungoje skaito paskaitas apie alkoholį. — šnabžtelėjo ponia Browning, — t. y. tik apie žodį alkoholis. Buvo nepaprastai įdomu girdėti jį kalbant apie algebrą, Arabiją ir visa kita, kas ateina iš Rytų. Jums tikrai tai bus labai įdomu.— Man jau yra įdomu, — atsakė ponia Joana.— Pasvarstykite tik kartą, — kalbėjo vyras su feska panelės Browning seseriai, — ką iš tikrųjų kitką galėtų reikšti jūsų krašto smuklių vardai, jei ne atgarsį anos didžiulės Islamo įtakos? Londone yra labai mėgstama ir labai prašmatni smuklė viduryje miesto — ji vadinasi „Prie pasagos". Bet, mano biuliai, iš kur toks pasagos pamėgimas?— Aš norėčiau paklausti, — staiga pradėjo ponia Joana.— Taigi, kodėl jūs tą vietą vadinate pasagos vardu? — tęsė toliau vyras su feska savo kalbą, kurčias visokiems nukrypimams. — Kodėl jūs ją vadinate vardu geležies, kuri yra priesegama arkini prie nagos? Kodėl jūs jos nepavadinate paties arklio vardu? Aišku, yra tikra ir akivaizdu, kad pasagos išraiška turi paslėptą gilesnę prasmę, kurią ji gavo tais laikais, kai senas musulmonų tikėjimas dar nebuvo galilėjiečių prietarų prislėgtas. Sulenkti geležies forma ir apvalūs abu pasagos galai ar nepakankamai aiškiai primena pusmėnulį, vientelio tikrojo Dievo Pranašo ženk- a lą? — ir jis čia iškėlė abi rankas, kaip tąsyk ant kranto.— Aš norėčiau paklausti, — vėl pradėjo ponia Joana, — kaip jūs išaiškintumėte- smuklę, pavadintą „Žaliojo vyno" vardu, kuri yra kaip tik netoli nuo čia, kitoje namų eilėje? —— Visai teisingai, visai teisingai, — šaukė pasaulinis pranašas, beveik iki netekimo sąmonės susijaudinęs— Pesos ieškotojas ne kitaip būtų galėjęs apibūdinti ir visą jo teoriją.— Bičiuliai, iš kur gali atsirasti žalias žmogus? Jūs v si žinote žalią žolę, žaliąjį sūrį ir žaliąjį kartūzų likerį Tačiau aš Jus klausiu, ar yra tekę jums kada nors sutikti žalia žmogų? Bičiuliai, tikriausiai ir visai, be abejonės čia yra nepilnas vertimas, čia žodžio nudailinimas ir iškreipimas tikros jo prasmės. Kas gali būti aiškiau, kaip tai, jog pirmykštė ir vienintelė istoriškai protinga šio pavadinimo reikšmė turėjo būti: „Vy

ras su žalių turbanu". Žalias turbanas būtent yra pranašo įpėdinių atributas. Žodis „turbanas" yra svetimas ir nesuprantamas šiame krašte, dėl to jis galėjo dažnai užsikirsti, ir dėl to jis ilgainiui visai iškrito.— Šiame krašte yra padavimas, — pažymėjo lady Joana, — kad vienas didvyris, išgirdęs, kad jo tėvynė įžeidžiama, užuot atsakęs, apipylė priešą savo šalies spalva.— Padavimas? Jokio padavimo! — šaukė vyras su feksa, vėl plačiai išskėsdamas rankas. — Ar vien tai jau nesako, kad tikrovėje to negalėjo atsitikti?— O tačiau tai tikrai, atsitiko, — tarė tyliai jauna ponia. — Jau ne daug kobėra pasaulyje, kas žmogų pradžiugintų, tačiau dar yra šis tas. Taip, tai iš tikrųjų yra atsitikę.Paskui ji maloniai atsisveikino su šia draugija ir išėjo tęsti savo beprasmio pasivaikščiojimo pakrante. b. d.
MŪSŲ ŠVIESULIAItTai neabejotiniausias dalykas, jog dieną naktį spindi viršun mūsų nesuskaitoma daugybė gražiausių šviesulių. Tik, deja, retai kada mes juos beprisimename Dieną per saulės šviesą mes jų nematome, o naktimis ne kartą debesys juos nuo mūsų uždengia ar mes patys neturime laiko ar noro J juosiuas žvelgti. Atrodo, tad tarsi jų nė būti nebūtų. Tik retkarčiais, vienam kitam jųjų itin priartėjus prie mūsų planetos, spauda atkreipia mūšų dėmesį į juos, ir mes jaisiais bent kiek susidomime, pasigėrime.Kas padangėje šviesuliai, tas mūsų gyvenime įžymesnieji asmens. Turėti jų turime nemaža, tik paprastai apie juos negalvojame, ir ne kartą mums rodosi, jog jų suvis nė nėra, ir gal net nejučiomis imame pavydėti kitoms tautoms, kur matome jųjų netruksiant. Bet reikia tik mums pasidairyti po savo padangę, o jųjų išvysime. Tai padaryti padėti ryžosi „N. Gyvenimas“, sumanydamas paminėti įžymesniuo

—-1- TRUMPOS ŽINIOS

Sv. Tėvas džiaugiasi Lietuvių Delegato, darbais.Lietuvių Delegatas gavo iš Vati kano misijos šefo ark. Muencho- laišką rašytą 1946. IX. 10, kuriame pranešama apie šv. Tėvo džiaugsmą Lietuvių delegato darbais. Laiško turinį paduodama ištisai:Prakilniausias pone, Sis Popiežiaus Misijos centras nedelsdamas persiuntė Valstybės Sekretariato žiniai kai kuriuos Tamstos Prakilnybės pranešimus, liečiančius Jūsų tautiečių, esančių tremtyje, Vokietojoje, tikybinių reikalų patvarkymą.Šių metų liepos mėn. 13 d. J. E. Monsinjoras Giovanni Battista Monti- ni, Valstybės Sekretariato pavaduotojas, atsako Misijai raštu, kurio turinį turiu garbės pranešti Jūsų žiniai:„Su ypatingu pasigėrėjimu susipažinau su tais sumanymais bei patvarkymais, kuriuos kan. Kapočius imasi įgyvendinti savo plačios veiklos įvairiose srytise, ir apie pasiektus iki šiol
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sius asmenis tam tikrų jųjų gyvenimo sukakčių proga. Žinoma, čia nebus kokis smulkus jų nuveiktųjų darbų aprašymas ar įvertinimas, ypač koks jųjų išgyrimas, išgarbini- mas, bet tik trumpas visuomenės' dėmesio į juos atkreipimas, kad jais pasidžiaugtų, pasigėrėtų ir juo daugiau įgytų savimi pasitikėjimo, kuris ypač šiais laikais taip mums reikalingas.VISUOMET SAULĖTA PADANGEMūsų gyvenimo padangė retai kada esti giedra. Dažniausiai vis kokie rūkai ar debesys ją niaukia. Ne kartą jie taip sutirštėja, jog viską apkloja klaikia tamsuma. Tuomet kiekvienas pragiedrulėlis mums malonus, brangus. Ypač ilgimės giedrių, saulėtų dienų ir gėrimės, džiaugiamės jųjų sulaukę. Tik, deja, nedaug jų bepasitaiko. — Dar mažiau yra žmonių, kurie sugeba skleisti aplinkui save giedrą, saulę. Todėl juos mes itin branginame, vertiname.Vienas tokių visuomet saulėtos nuotaikos—asmenų yra plačiai savo (Vilkaviškio) vyskupijoje' ir už jot ribų žinomas kun. Andriejus Povilaitis. Kur tik jis bepasisuka, dingsta rūkai, debesys. Kas tik su juo besusiduria, nuslenka tam nuo veido tamsiausi šešėliai, išsilygina giliausios raukšlės. Atrodo, kad kuri. Andriejus gyventų ne šiame nuolat apniukusiame, rūškaname pasaulyje, bet visai kitame, kur saulė niekuomet nenusileidžia. O tačiau gyvenimas jam ne tik nelengvesnis, bet dar net sunkesnis, negu ne vienai* kitam. Po ano karo teko jam keliolika metų daug vargti, kol pirma vienoje, paskui kitoje vietoje atstatė sunaikintus bažnytinius trobesius. Šisai karas atėmė iš jo viską, kas tik galima iš žmogaus atimti, Išskyrus gyvybę. O betgi jo saulėtoji ir saulę skleidžiančioj! nuotaika pasiliko nepakitėjusi. Šiandien, kai iš visų pusių tamsiausi debesys mus siaučia, tai itin malonu prisiminti ir sveikinti kun. Andriejų jo 70 metų amžiaus sukakties proga, meldžiant Aukščiausiąjį, kad dar ilgai, ilgai leistų šiąjam šviesuliui skaidrinti mūsų padangę.

tų sumanymų vaisius, nepaisant sunkių sąlygų, kurias sudaro žmonės ir dabarties ząlygos."„Prašau pranešti D. G. Kapočiui, kad Jo Šventybė Popiežius, painformuotas apie jo sėkmingą darbą, savo tautiečių tarpe bei jųjų gėrovei, tėviškai džiaugiasi iš jo uolaus ir našaus apaštalavimo, dr linkėdamas, kad Svč. Motina Marija, dabar lietuvių vadinama jaudinančiu vardu „Tramti- nių Motina", priimtų jų maldas už tikrąją taiką ir laimingą sugrįžimą į jųjų tolimą tėvynę, iš širdies suteikia Jam, jo konfratrams-kunigams ir visiems lietuviams tremtiniams Apaštališkąjį Laiminimą."Šventasis Sostas ir Maksva.Dėl Romos-Maskvos santykių šiomis dienomis įdomų pareiškimą paskelbė Vatikano siųstuvas. Pranešime sakoma, jog laikraščiai dažnai rašą apie konfliktą tarp Šventojo Sosto ir Maskvos, tačiau tokia informacija.
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nėra tiksli. Masės tuo būdu norima 
įtikinti, kad esą, Roma kovojanti 
prieš Maskvos socialines reformas. 
Klaidinga informacija susidaro todėl, 
kad nedaroma skirtumo tarp Rusų 
valstybės ir. komunizmo. Tarp Rusų 
valstybės ir Šventojo Sosto nėra jo
kio konflikto, tačiau yra dideli 
priešingumai dėl katalikų traktavimo 
Ukrainoje. Tačiau yra nuolatinis kon
fliktas tarp Bažnyčios ir komunizmo 
•— tačiau ne todėl, kad jis reikalauja 
socialinio teisingumo, bet todėl, kad 
jis yra išsižadėjęs Dievo ir kovoja su 
krikščionybe.

Renkamas naujas Jėzuitų generolas.

Romoje susirinko jėzuitų ordino ge
neralinė kongregacija rinkti savo 
naujojo ordino viršininko, čia vadin
amo generolu. Suvažiavo iš visų pen
kių žemynų Jėzaus draugijos trisde
šimt trijų tautų 164 tėvai.

Rinkimų nuostatai yra nepaprastai 
griežti. Rinkėjai neturi teises 4 dienas 
prieš rinkimus Išeiti iš namų, kuriuose 
jie Romoje yra susirinkę. Prieš pa
čius rinkimus laikomos mišios; kurių 
metu visi tėvai priima komuniją, gie
dodami giesmę „Nuženk, Šventoji 
Dvasia". Paskum turintieji teisę rin
kimuose dalyvauti delegatai sueina į 
specialiai tam reikalui skirtą salę, kur 
Ištisą valandą išklūpo ant, grindų, po 
to visi iki vieno prisiekia rinkti gene
rolu tč, kuris geriausiai tiks ordino 
reikalams, neatsižvelgdami į jokius 
pasaulinius interesus. Naujasis jėzuitų 
generolas turi gauti absoliutų balsų 
daugumą; jei reikia, rinkimai gali būti 

' kelis kartus pakartoti, kol reikalauja
mas absoliutus balsų daugumas bus 
pasiektas? Išrinktasis negali atsisakvti 
Ir paskirtųjų pareigų nepriimti. Ge
nerolas renkamas visam amžiui.

Stipri lietuvių kolonija Sao Paulo 
mieste.

Iš Brazilijos mums praneša, kad 
Sao Paulo mieste yra stipri lietuvių 
kolonija. Lietuvių parapijai vadovauja 
kun.. P. Ragažinskas. Parapinę lietuvių 
pradžios mokyklą lanko apie 900 
Vaikų. Mokytojauja seserys pran- 

> ciškietėsiš Pitsburgo (JAV). Sao Pau
lo mieste manoma (steigti ir jų no
viciatą. Tikimasi čia atvyksiant ir 
daugiau lietuvių kunigų.

Mirė abatas Ildefonsas Hervegenas.

Maria Laach mirė, sulaukęs 71 metų 
amžiaus, abatas Ildefonsas Hervege
nas. Jis yra katalikų pasaulyje išgar
sėjęs kaip vienas iš žymiausių litur
ginio sąjūdžio skatintojų. Liturginis 
sąjūdis turi tikslą padėti tikintiesiems 
geriau jsijausti į sakramentų paslap
tis, ypač ( mišių auką. 1901 m. jis 
buvo įšvęstas į kunigus. Norėdamas 
tikinčiuosius geriau įvesdinti į litur
gijos dvasią, jis išleido ištisą rinkinj- 
„Ecclesia orans".. Vėliau jis išleido 
knygą, kurioje šviesiai pavaizduoja 
gražų gyvenimo pavyzdį jo ordino 
įkūrėjo šv. Benedikto. Hervegenas 
buvo istorikas tikrąja to žodžio 
prasme. Paskutinis jo puikus veikalas, 
turėjęs išeiti Šveicarijoje, buvo pa
rašytas apie benediktinų regulą.

Kanadoje atkasami huronų kaimai.

Midlande, Ontario apylinkėse, pra
dėti atkasti buv. huronu giminės in
dėnų kaimai. NorirAa atkasti šv. Ig- 
haco iš Antijochljos sodybą, kur prieš 

300 metų buvo indėnų mirtinai nu
kankinti 2 jėzuitai misionieriai, bū
tent — Jean de Brebeuf ir Gabriel 
Lalemant.

Nuostabūs {vykiai Fatimoje.

Šiemet Fatimoje, kardinolui Maso- 
lai' per iškilmes laiminant ligonius, 
konstatuota nuostabių išgijimų. 21 
metų Maria Jese da Silva vėl galėjo 
judinti savo paraližuotas rankas, 26 
metų Julio Oliveira Cuncho pasveiko 
iš chroninio koliko ir 62 metų Deo- 
linda Machado pagijo iš 5 metus tru
kusio paralyžiaus. Oporto mieste 29 
metų Margarita Rosa Reis, 20 metų 
netekusi kalbos, iškilmių transliacijos 
iš Fatimos klausėsi per radiją. Tei- 

'kiant ligoniams palaiminimą, ji pajuto 
silpnumo priepuolį. Netrukus betgi 
pasijuto visiškai esanti sveika ir ga
linti laisvai su žmonėmis kalbėti. Da
bar tuos nuostbaius pagijimus tiria 
speciali gydytojų komisija.

— Neseniai katalikybę priėmė buv. 
Anglijos ministerio pirmininko Vin- 
stono Churchillio giminaitė ponia 
daira Consuelo Sheridan. Priėmimo 
iškilmės įvyko nuošaliai šv. Pranciš
kaus Asižiečio bažnyčioje. —

— Milano arkivyskupas kardinolas 
Šusteris pagrasino ekskomunikuoti 
visus juodosios biržos spekuliantus. 
Kardinolo pareiškimu, visi kurie šiais 
sunkiais laikais nusuka iš badaujan
čios tautos kokių nors neteisėtu būdu 
maisto produktų, neturi teisės eiti 
prie sakramentų.

— Maince suruoštoje krikščioniš
kojo meno parodoje pirmą kartą savo 
kūrinius drauge išstatė Vidurinio 
Reino katalikai ir evangelikai daili
ninkai. Tokia paroda bus ruošiama 
kas treji metai.

— Buvusios vokiečių pasiuntinybės 
Vatikane personalas rugpiūčio pabai
goje paliko Vatikano miestą ir lėktu
vais grįžo į Frankfurtą a. Main, kur 
jie prisistatė Santarvininkų Kontrolės 
Komisijai. Buv. vokiečių pasiuntinys 
prie Vatikano von Weizsaekeris, 
prieš kelias savaites iš Vatikano išvy
kęs, gavęs prancūzų įstaigų leidimą, 
apsigyveno Lindau mieste, kur iš se
niau yra įsikūrusi jo motina.

Religinė padėtis Pabaltijy.

„Mūnchener Kt. Kirchenzeitung" 
praneša, kad Pabaltijo valstybėse Ro
mos katalikų apeigų kunigams bažny
čiose tiktai tada leidžiama laikyti 
pamaldas, jei jie prieš tai pasižada 
nesakyti pamokslų. Kadangi dvasinin
kai vengia tokius nežmoniškus paža
dus pasirašyti raštu, tai didelis skai
čius kunigų yra deportuoti arba nu
teisti sunkiųjų darbų kalėjimo.

Būdingi {vykiai.

Kaip išsiplėtoję Santykiai rusų orto
doksų ir Konstantinopolio ekumenų 
ortodoksų bažnyčių Maskvos naudai, 
parodo toks būdingas pavyzdys: per 
neseniai įvykusią Konstantinopolio 
ekumenų patriarcho intronizaciją ' jo 
dišinėje asistavo „šventosios Rusi
jos" pasiuntinys Turkijoje, o jo kai
rėje — tos pačios Rusijos pasiuntinys 
Graikijoje.

— Kaip paprastai, per Velykas 
Konstantinopolio patriarchas Maxi- 
mas evangeliją apie neįtikėjusį Tomą 
leidžia giedoti įvairiomis liturginėmis 
kalbomis. Tiktai šiemet jisai uždraudė 
tat daryti lotynų kalba,

Anglų laivynas pavedė kunigams 
lėktuvnešį.

Anglų admiralitetas, paprašytas ko
lonijų ministerijos, pavedė šimto kata
likų kunigų, dirbančiu Pietų jūrose 
misijų darbą, dispozicijai visą lėk
tuvnešį.

— Šimtas vengrų kunigų dėl „fa
šistiškų išsišokimų" suimti sovietų 
policijos ir uždaryti vienoje koncen
tracijos stovykloje Dunojaus saloje. 
Pastaraisiais mėnesiais sovietų įstai
gos Vengrijoje uždarė iš viso 1513 
katalikų organizacijų.

Sunki katalikų padėtis Jugoslavijoje.

Kaip praneša „New York Times" 
Romos korespondentas, nuo 1944 m. 
balandžio mėn. iki 1946 m. gegužės 
15 d. Jugoslavijoje buvo nužudyta 
iš viso 230 kunigų, iš kurių 198 buvo 
sušaudyti be jokio teismo sprendimo. 
Tarp tų Jugoslavijos slaptosios poli
cijos aukų yra ir du vienuolynų 
viršininkai, iš kurių vienas buvo 
sušaudytas gyventojų akyse. Anti
religinė politika čia pasireiškia' truk
dymu religijos dėstymo mokyklose, 
nors absoliutus daugumas tėvų yra 
tam griežtai priešingi, pašalinimas iš 
mokyklų būstų kryžių ir persekioji
mas katalikų spaudos neduodant 
reikalingo popieriaus kiekio. Iš dau
giau kaip 100 anksčiau ėjusių kata
likų spaudinių dabar bėra likę vos 
keturi.

Šventasis Tėvas priėmė mokytojus Ir 
skautus.

Šventasis Tėvas savo vasarinėje 
Castel Gandolfo pilyje prie Albanų 
ežero priėmė Italijos katalikų moky
tojus, susirinkusius visuotinio suva
žiavimo Romoje. Ta proga popiežius 
nurodė, kad karo metais jaunimui pa
daryta skaudžių žaizdų. Kol tos visos 
žaizdos bus užgydytos, reikės daug 
kantrybės ir Ištvermingo darbo. Šian
dien tarp savęs kovoja dvi visai 
priešingų krypčių mokylos: religinė 
ir antireliginė, kuri nors tokia ir nesi- 
vadindama, betgi iš tikro tokia yra 
arba tokia pasidarys. Būdinga, kaip 
pažymėjo Pijus XII, kad ten, kur tė
vai gali laisvai sau mokyklas pasi
rinkti (kad ir Vokietijoj!), jie pasiren
ka krikščioniškąsias mokyklas su 
krikščioniškuoju auklėjimu, nors ir 
nebūdami katalikų tikėjimo. '

Skautai pas Sv. Tėvą
Molinario vilos pinijų miškelyje bu

vo sušauktas Italijos katalikų skautų 
sambūris, kuriame dalyvavo 2500 jau
nimo iš visų krašto dalių ir keli 
tūkstančiai skautų iš pačio Romos 
miesto. Sambūrį atidarė mons. Man
tinis, vienas iš Vatikano valstybės 
sekretoriato pareigūnų. Castel Gan
dolfo sode popiežius priėmė skautus, 
tarp kurių buvo Šveicarų, Prancūzų, 
Olandų ir Belgų skautų atstovai. Jau
nimas šventąjį Tėvą pasitiko šven
tiškomis dainomis ir mojuodami šim
tus savo vėliavėlių. Skautams šventa
sis Tėvas pasakė kalbą, kurioje išgy
rė skautų pasiryžimą vesti paprastą 
gyvenimą, mylėti tėvynę ir gamtą, 
būti garbingiems, savityardiems . ir 
paklusniems, pasiruošusiems padėti 
artimui, visokiais atvejais ateinant 
jam j pagalba. Jūsų šūkis tebuvo ir 
telieka, anot šv. Tėvo žodžių, budėti. 
Kitaip tarus, būti pasiruošus vykdyti 
Dievo valią ir įstatymus. Skautai 
paskum noniežiui nademonstravo, 

kaip galima sudaryti ir vėl greitosio
mis išardyti stovyklos altorių ir ke
lias palapines. Šventasis Tėvas apėjo 
išsirikiavusias skautų eiles, kurie jį 
palydėjo džiaugsmingomis ovacijomis,

Pijus XII katalikams studentams.
Fliorencijoje rugsėjo pradžioje buvo 

susirinkęs 27-sis Italijos katalikų stu
dentų sąjungos suvažiavimas, kur ta 
proga buvo taip pat paminėta sąjun
gos 50 metų sukaktis. Popiežius Pijus 
XII suvažiavimui pasiuntė savo svei
kinimą, kuriuo jaunuosius akademi
kus skatina kovoti prieš pesimizmą ir 
stengtis gyvenimą atnaujinti pagal 
Kristaus dvasią. Popiežiaus įsitikini
mu, kyla gyvas reikalas pravesti 
drąsią apaštalavimo akciją tarp kitų 
studentų, ypač visus skatinant šiais 
laikais nenustoti krikščioniškos drą
sos bei ryžto.

— Liuvene, Belgijoje, buvo suru
ošta misijų savaitė. Jos svarbiausią 
tema buvo ši: negrų šeima Afrikoje. 
Misijų darbui Centrinėje Afrikoje 
šiandien skiriama daug dėmesio. No
rima visą Kongo sritį šukrikščioninti, 
visur skatinant vesti krikščionišką 
šeimų gyvenimą.

— Gautosiomis iš Japonijos žinio
mis, daug visokių luomų japonų 
prašosi priimami į vieną iš pačių 
griežčiausių ordinų, būtent trapistų 
ordiną. Tačiau nė vieno prašymo vie
nuoliai negali patenkinti, kol kandi
datai nėra priėmę katalikų tikėjimo. 
Vis dėlto tai laikoma būdingu šių 
dienų Japonijoje reiškiniu. —

— Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
pradėta smarki kova su nedorovinga 
spauda. Po sėkmingų 1942 m. New 
Yorko arkivyskupo kardinolo Spel- 
Imane kalbų per radiją dabar šios 
rūšies akcija pradėta dar smarkesnė 
ir griežtesnė.

Mirė kanonistas Eichmannas.
Dr. theol. et jur. utr. Eduardo Eich- 

manno vardas yra žinomas kiekvie
nam teologui, bažnytinės teisės žino- 
vni. Tai vienas iš stipriausių vokie
čių kanonistų ir didžiausioji figūrą

xtarp bažnytinės teisės specialistų Vo
kietijoje. Be bažnytinės teisės, jis bu
vo ir teisės istorikas, susidaręs moks
linį populiarumą.

Mirė 1946 m. balandžio 26 d. Dirbo 
Prahos universitete, vėliau Vienoj ir 
Mūnchene; iš viso Jo profesoriavimas 
apima apie 30 metų laikotarpį. Jis yra 
prarašęs gausybę mokslinių dalykų; 
ypač jį išpopuliarino jo „Lehrbuch 
des Kirchenrechts auf Grund des Ko- 
dex Juris Canonici". Jo veikalas „Die 
Kaiserkrdnung im Abendland" (1924) 
yra pats geriausiasistos rūšies istori
jos veikalas. Jis buvo kartu ir garsio
sios katalikų visuomenei plačiai ži
nomos Gorres-Gesellschaft raštų vie
nas iš lėdėjų, ypač teisės ir socialinių 
mokslų srityje.

Popiežius priėmė jėzuitų vadovybę.

Castel Gandolfo konsistorinėj salėj, 
kur, kaip žinoma, yra prie Albanų 
ežero vasarinė popiežiaus rezidencija, 
popiežius Pijus XII priėmė 164 jė
zuitų ordino tėvus, dalyvavusius or
dino genorolo rinkimuose. Ta proga 
popiežiui pirmą kartą taip pat prisi
statė naujasis ordino galva, Jonas 
Baptistas Janssensas, kilimo belgas. 
Naujasis generolas džiaugėsi galė
damas Šv. Tėvui pristatyti jėzuitų tė- 
r-os. tam kurių buvo atstovai net U
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Tolimųjų Rytų ir Australijos. Nors jie kalba įvairiomis kalbomis, tačiau visi reiškia vieningai savo meilę ir paklusnumą Sv. Tėvui. Drauge naujasis generolas priminė ir tą ypatingą pažadą, kuris juos, Jėzaus Draugijos tėvus. pririša prie popiežiaus.Jėzuitų generolo įsitikinimu, mūsų laikai yra panašūs į tuos, kada šv. Ignacijus įkūrė ordiną. Ordinas ir ateityje ryžtasi be jokios baimės plėsti ir ginti Kristaus Karaliją.
Vatikano organas atremia neteisingus 

puolimus.Paskiausiais laikais iš tam tikrų vietų Bažnyčia ir Vatikanas sistemingai puolamas ir kaltinamas, kad esąs reakcinis ir antidemokratiškai nusistatęs. Tuos neteisingus puolimus nuoduoniai atremia, iš esmės pasisakydamas tuo reikalu, popiežiaus organas „Osservatore Romano". Jis pažymi, kad to niekados nėra buvę, o šis priekaištas ypač neteisingas šiais laikas. „Bažnyčią reikia laikyti ne tiktai pripažintu socialinės tvarkos kėlėju ir plačiai pasireiškusiu skatintojų, bet taip pat ir tikrosios demo- kratybės kūrėja." Pažymėtina, kad Bažnyčia, „nepaisydama kiečiausių žmonių įstatymų, ir toliau ištikimai ir kietai palaiko ir gina persekiojamiesiems suteikiamą prieglaudos teisę”.
Sv. Tėvo kalba jėzuitų kapitulaiS. m. rugsėjo 17 d. šv. Tėvas Pijus XII savo kalboje, pasakytoje jėzuitų tarybai Castel — Gandolfo pilyje, be kitko, pareiškė:„Dideli yra mūsų gyvenamojo laiko sunkumai, kurie reikalauja plataus ir nuoširdaus apaštalavimo. Tikėjimo dalykuose viešpatauja didelis nežinojimas visose žmonių klasėse. — Tačiau šalia šių liūdesio reiškinių Bažnyčia nejautė taip stipriai antgamtinio tvirtumo, kaip šiandien, kada nuodėmė pasidarė gausi, o malonė yra dar gausesnė (Rom. 5. 20)“ „Po bendro pobūdžio pastabų šv. Tėvas davė keletą konkrečių nurodymų jėzuitams: „Šalutiniai konstitucijos punktai, jei laikai reikalauja, gali būti pakeisti ir priderinti prie laiko reikalavimų, tečiau pagrindiniai nuostatai turi likti nepaliesti. Ši regula pvz., reikalauja trečiųjų bandymo metų, skirtų tylai ir mąstymui, nes reikia suvaldyti tą kilnų jaunų žmonių polėkį, reikalaujantį veikti: besiskubinąs aktyvumas greitai išsibarsto ir dingsta paskendęs savo veikime ir apaštalavime. — Jėzuitai liks ištikimi savo klusnumo praktikai išvengdami kritikos dvasios, kuri yra virtusi mūsų laikų liga: kurios dėka pakrinka pajėgos ir silpnėja apaštalavimas. — Laikydamiesi tiesos šventumo, šv. Ignaco mokiniai studijuos problemas, kurias kelia modernieji laikai, ypač tas problemas, kurios kelia sunkumų krikščioniškajai šviesuomenei. Kai jie šias naujas problemas svarstys, jie turės visada prieš akis katalikų doktrinos principus. Atidžiai jie studijuos visa tai, kas naujai skamba, ir gerai atskirs tai, kas yra tikra ir priimtina, nuo to, kas yra tik prielaidos. Jie išties draugiškai ranką tiems, kurie klysta, bet jie neturės pasigailėjimo klaidoms.“
Gertrūdai von le Fort septy

niasdešimt metų.Gertrūdai von le Fort spalio 11 Vieną suėjo 70 metų amžiaus. Ra

šytoja — konvertitė dabar gyvena Allgau. Ji yra išgarsėjusi visa eile veikalų, kuriuose nagrinėjamos gyvenimo svarbiausios problemos, kurios sprendžiamos religiniu pagrindu. Jos žymiausiais veikalais laikomi „Himnai Bažnyčiai“, romanai „Veronikos skara“, „Popiežius iš Ghetto“ ir novelė „Paskutinė ant ešafoto“. Kai kurie jos veikalai dabar iš naujo išleidžiami Mūnchene.
Stengiamasi atnaujinti bažnytinę 

muzikąTarptautinė bažnytinei muzikai atnaujinti draugija, įsteigta 1929 metais, globojant tolaikinam Bavarijos nuncijui, dabartiniam Pijui XII dabar vėl pradėjo savo darbą. Gražiausiose Mūncheno bažnyčiose, universiteto salėje ir Nimfenburgo pilyje vėl girdėjome skambant vertingus muzikos akordus. Meninį kulminacijos punktą pasiekė Zolpano Kodaly Te Deum ir Josefo Hasso Mišios kurioms dirigavo katedros kapelmeisteris Liudvikas Befbe- richas.
Laimi krikščionių partijosPer paskutinius rinkimus daugelyje Europos kraštų krikščioniškosios partijos pasiekė žymių laimėjimų. Tuo būdu tautos parodo, kad jos vėl nori grįžti į krikščioniškąją gyvenimo santvarką. Tai ypač ajš- , kiai buvo pabrėžta per spalio 9 dieną pirmąjį viešą Kryžiaus Brolijos „Pro una sancta Ecclesia“ Mūnchene įvykusį viešą susirinkimą. Ta proga paskelbtose tezėse buvo nurodyta, kad bet kokis nekantrus vienų krikščionių ir krikščioniškųjų tautų prieš kitus karštymas trukdo įgyvendinti tikrąją taiką. Per susirinkimą kalbėjo metodistų klebonas Haugas, senkatalikių bažnyčios dekanas Demmelis, olandų kapucinų tėvas Zacharijas, UNRRos nūiversi- teto senato vardu prof. Bolimovičius, evangelikų pastorius Niederstraseris ir brolijos kancleris prof. Lūdke. Visi kalbėtojai pabrėžė krikščionių bendrumą, jų dabarties ir ateities uždavinius ir įsipareigojimą vykdyti praktikoje krikščioniškąją meilę. Tuo būdu tikimasi įvairius praeities nesutarimus išlyginti.— Utrechto arkivyskupas kardinolas De Jangas nuvyko į Romą priimti iš popiežiaus rankų kardinolo skrybėlės. Savo laiku kardinolų kolegijoje negalėjo dalyvauti dėl ligos.— Dėl jugoslavų vyskupo Ivano Simrako mirties „Ošservatore Romano" reiškia nuomonę, kad jo mirtis yra išdava žiaurumų ir prievartavimų, įvykdytų jam kalėjime.

Tvarkys valstybę pagal enciklikų 
dvasią.Kolumbijos (Pietų Amerikoje) prezidentas „Socialinio Teisingumo“ savaitraščio atstovui pareiškė, kad yra pasižadėjęs tvarkyti kraštą pagal popiežių socialinių enciklikų dvasią.Buvusis žydų rabinas prof. Eugenio Zolli, ilgą laiką vadovavęs žydų bendruomenei Romoje ir prieš kelis mėnesius perėjęs j katalikybę,-rugsėjo 2 <L buvo iškilmingai Asyžiuje priimtas į tretįjį šv. Pranciškaus ordiną.

Parapijos parėmė streikininkus.Penkios katalikų parapijos Sidnėjuje (Naujoj Škotijoj) parėmė streikuojančius plieno pramonės darbininkus, (teikdamos jiems 500 sv. sterlingų sumą. Ta proga paraštytame 
Lydimajame rašte buvo parapijų var

du pareikštas pasigerėjimas ryžtingai vedama darbininkijos kova del teisingų algų žmoniško darbo laiko įvedimo. Minimąjį rašta pasirašė ir kai kurie kunigai.— Jėzaus Mažosios Seserys, kitaip dar vadinamos Sacharos Seserimis Nomadėmis, savo noviciate Prancūzijoje vėl priėmė i seseris 20 naujokių. Ordinas, įsteigtas 1939 m., įpareigojo savo nares bendradarbiauti su Sacharoje gyvenančiais arabais ir nomadais, kur jos turės skleisti tarp jų krikščionišką dvasią ir dirbti labdaringus darbus. Ordino narės dėvi paprasčiausiais arabių drabužiais.— Grenoblyje buvo susirinkęs penktasis Prancūzijos Marijos Kongresas. Grenoblio vyskupui už jo ypatingus nuopelnus buvo įteiktas vad. Pallium, paprastai nešiojamas nuo IV amžiaus laikų arkivyskupų, tačiau kartais įteikiamas ir paprastiesiems vyskupams. Tai yra pečiu papuošalas, nuaustas iš baltų avinėlių vilnų su juodo šilko kryžiais. Palftumas paprastai birželio 28 d. popiežiaus pašvenčiamas ir paskum padedamas vienai nakčiai prie šv. Petro grabo.
Parapijos asistenčių mokykla 

StrasburgeNuolat besiplečią kunigo darbai parapijoje iškelia reikalą atitinkamo pagalbinio personalo, kuris būtų laisvas nuo kitų rūpesčių ir būtų gerai tiems darbams pasiruošęs. Mišios, pamokslai, katekizmo mokymas, administravimas sakramentų, dvasinis vadovavimas, įvairios organizacijos, lankymas ligonių ir nelaimingųjų, parapijos turto administravimas — tai yra tos gausios kunigo veikimo sritys, kuriose jam tenka dirbti. Be atitinkamų pagalbininkų šis darbas tampa neįmanomas. Norėdama suorganizuoti pa- saulininkų pagalbinius kadrus, Stras- burgo vyskupija 1945 m. įsteigė parapijos asistenčių mokyklą.Šių asistenčių uždavinys parapijoje bus:1. Parapijos raštinės darbai: kartoteka, susirašinėjimas, atsiskaitymo knygos, pakvietimai į susirinkimus ir kit.2. Katekizmo pamokos: katekizmo mokymas ir vaikų globojimas, padėjimas mokyti kitam (asistavimas), vaikų' įjungimas į liturgines pamaldąs.■ 3. Socialiniai darbai: globa senelių, ligonių, našlių, nelaimingųjų, bendradarbiavimas su socialinėmis ir ka- ritatyvinėmis įstaigomis.Tos asistentės gali būti panaudojamos ir įvairiems vyskupijos or- ganzuojamiems darbams, organizacijų įstaigoms ir kt.Kandidates mokykla priima ne jaunesnes kaip 20 metų. Prieš įstojant į mokyklą kandidatėms patariama susirasti savo busimąją darbovietę. Mokslo cenzas — pradžios mokykla.Mokslas trunka vienerius metus. Jis susideda iš teorinių pamokų Ir praktikos darbų, atliekamų parapijose, organizacijų centruose, C. V. centre ir vyskupijos Caritas centre. Prieš pietus mokinės dirba praktikos darbus, o po pietų esti pamokos. Už praktikos darbus apmokama tiek, kad mokinės mieste už tą atlyginimą geba išmisti.Mokyklos programa yra šitokia:1. Religinis ugdymas: apologijos, dogmatikos, moralės ir asketikos kursai. Liturgijos praktika ir šv. 
Raštas.

2. Socialinis ugdymas: politinėj .ekonomijos pradmens, darbo įsta- tymleidyba, ištrauka iš kanonų teisės, apie pasaulininkus; vedybos, santuokos bažnytinėj ir civilinėj teisėj, socialinės enciklikos.3. Pagrindinės pastoralinės sąvokos: katalikų akcija, įvairūs jos darbai vyskupijose, pasaulininkų organizacijos, Caritas istorija.4. Trumpas higienos kursas: vaikų higiena, socialinė globa.5. Trumpas psichologijos ir pedagogikos kursas.6. Profesinis lavinimas: stenografija, lotynų kalba, gimtoji kalba, skaičiavimas, banko operacijos, sSiems kursams skaityti yra labai rūpestingai parinkti įvairių rūšių specialistai. Atrodo, jog tokie kursai ateityje gali būti organizuojami ir vyrams.
Giedanti BažnyčiaPrieš baigiant spausdinti liet, gies- mynėlį noriu apie jį pasakyti keletą, mano nuomone, reikalingų žodžių. Lietuviško giesmynėlio reikalas buvo iškeltas Hanau kunigų suvažiavime. To paskatintas, ryžausi jau Lietuvoje surinktą ir čia papildytą įvairių- giesmių pluoštą aptvarkyti ir atiduoti spaudai, kad tokiu būdu ir platesni giesmės mylėtojų sluoksniai galėtų jomis pasinaudoti.Giesmynėlyje yra viso 86 giesmės, 140 puslapių; giesmės suskirstyto* pagal bažytinlų metų laikotarpius; Giesmynėlis skiriamas bendram Bažnyčios giedojimui, todėl jis ir pavadintas „Giedanti Bažnyčia". Jo giesmės yra su tam tikslui reikalingomiš gaidomis, meliodijomis. Takiame liaudies giesmynėlyje pilna giesmių harmonizacija yra nereikalinga; gi var- goninkai sugebės jas akomponuoti, jei reikės. Gaidų spausdinimas daug kaštuoja, ir giesmynėlis su pilna harmo- nizarcija būtų per brangus. Šitas giesmynėlis kaštuos tik 5 markes.Giesmių meliodijas peržiūrėti padėjo p. Br. Budriūnas ir p. V. Kamantauskas; aprobatą suteikė J. E. vysk-, dr. V. Brizgys.Iš soaudos giesmynėlis išeis prieš Visų Šventę. Dėl popierio trūkumo spaudinama tik 40QO egzempliorių. Todėl gerb. stovyklų klebonai ir kapelionai, kurių pagelbai šis giesmynėlis pirmiausiai yra paruoštas, prašomi tuojau kreiptis su užsakymu, kad jų stovyklos žmonės suspėtų jiems būtiną giesmynėlių skaičių Įsigyti. Užsakymo reikalu visus prašau kreiptis ne į mane, bet tiesiog į 

Iltauischer Verlag Šulaičiai, (13a) 
Gunzenhausen, AnsbacherstraBe 32-1.Kiti apie giesmes reikalingi paaiškinimai yra giesmynėlio prakalboje, todėl jų čia nė nekartoju.„The New Life.” Lithuanian religious newspaper published with permission of Military Government Munich — „Neues Leben” — kath. Zeitschrift in litavi-r’-'r riorache mit Genebmiounq des Erzbischofl Ordinariats Mūnchen. — „Naujasis Gyvenimas" Lietuviu Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia, mas Lietuviu Kataliku Kunigu Sajun. gos. redaguojamas kun. V Bagdana- vičiaus Mūnchen. Lamontstr. 21. — Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cie„ Augsburg„Naujojo Gyvenimo" Spargirokonto: Nr. 1180 — „Naujasis Gyvenimas" — Lit. relig. Zeitschrift Neues Leben in Stadtische Sparkasše Mūnchen, Haupt* stelle Mūnchen 2, Sparkassenstr. 4.
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