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PASTORACINIS LAIŠKAS
KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS ATGAIVINIMO REIKALU

Mylimieji Jėzuje Kristuje.

Daugelis šiandien rašo ir kalba 
apie reikalą grįžti prie Krikščiony
bės. Daugelis norėtų Krikščioniškuo
sius principus padėti į dabartinės 
santvarkos pagrindus, kad būtų iš
gelbėta griūvanti pasaulio civilizaci
ja Tačiau ar esate šitose kalbose bei 
kaštuose girdėję Kristaus vardą? Ar 
Vardas To, prieš kurį klaupia visa, 
kas yra danguje ir žemėje, pašven
čia pavargusios dabarties žmonijos 
norus bei viltis? Iš Krikščionybės 
šiandien laukiama, kad ji sušvelnintų 
įtemptus socialinius santykius, kad 
pakeltų tautas iš vargo ir skurdo, 
kad padėtų įvykdyti talką žemėje. 
Bet iš jos nelaukiama, kad ji per- 

'keistų patį žmogų pagal Kristaus 
mokslą ir Jo pavyzdį. Šv. Povilo ra
ginimas apsivilkti Kristumi ir 
Subręsti pagal Kristaus amžiaus pil
nybę neranda atgarsio dabartinio 
žmogaus širdyje. Antgamtinis-dieviš- 
kasis Krikščionybės bruožas, atneš
tas žemėn istorinio Jėzaus Kristaus 
asmens ir patvirtintas Jo mirtimi 
bei prisikėlimu, šiandien yra dažnai 
pamirštamas arba tiesiog panei
giamas.'

Krikščionybė yra būdinga ne tuo, 
kad ji gerina laikinį šio pasaulio gy
venimą, bet tuo, kad ji per Jėzaus 
Kristaus Atpirkimą atstato žmoguje 
apardytą pirmykštį Dievo paveikslą 
ir panašumą. Apie tai šiandien, de
ja, nenorima kalbėtu Dabartinis pa
saulis vertina moralinę ir socialinę 
Krikščionybės pusę, bet jis, kaip tie 
senovės graikai Atėnų areopage, ne
nori nieko girdėti apie Krikščiony
bės dieviškumą ir apie jos tiesioginį 
ryšį su gimusiu, kentėjusiu, mirusiu 
ir prisikėlusiu Kristumi. Kaip prieš 
I pasaulinį karą, taip ir dabar mus 
tyko ..krikščionybės be Kristaus“ pa
vojus.

Priešais šitą pavojų mes turime 
pastatyti šv. Povilo iškeltą, visais 
amžiais Bažnyčios vykdytą ir pasta
rųjų popiežių, ypač Pijaus X ir Pi
jaus XI, pabrėžtą šūkį: „Visa atnau
jinti Kristuje“. Kristus yra visos 
kūrinijos Pirmgymis. Per Jį ir Jam 
Sukurta visi regimi ir neregimi daik

tai. Juo laikosi pasaulis ir' žmonija 
atpirkta Jo kryžiaus Auka ir su
jungta su Juo Bažnyčioje, kaip mis
tiniame Jo Kūne. Jis yra kiekvieno 
mūsų veikimo šaltinis ir tikslas, pa
vyzdys ir pasisekimo laidas. Viso
kios socialinės, ekonominės, tautinės 
ar tarptautinės reformos, jeigu jos 
neatsirems į Kristų, jeigu jose nebus 
Kristaus dvasios ir Jo malonės, bus 
namai, statomi ant smėlio. Sitų na
mų griuvimas ir toliau bus didelis, 
kaip didelė buvo pastarųjų dviejų 
šimtmečių be Kristaus kurtos civili
zacijos katastrofa. Jeigu norime, kad 
iš kraujo ir ašarų gemančio naujojo 
pasaulio santvarka būtų pastovi, tu
rime atsigrįžti į Kristų. Jį privalome 
nešti į visas moderniosios kultūros 
sritis, statydami ant UOLOS, kuriai 
pažadėta nuolatinė pergalė ligi pat 
pasaulio galo. Pokarines žaizdas gali 
išdeginti tik Sekminių Dvasios ugnis 
ir jas užgydyti — tik Gailestingasis 
Samarijietis.

Mums, lietuviams, atsinaujinimas 
Kristuje yra būtinas dar ir dėl ypa
tingų mūsų gyvenimo sąlygų. Išrauti 
iš gimtosios žemės, netekę savo 
įprasto darbo, neturėdami aiškios 
ateities, daugumoje sugrūsti į bendro 
gyvenimo stovyklas, prislėgti neži
nios apie tėvynėje pasilikusius arti
muosius, mes sunkiai įstengiame 
grumtis su religinio ir dorinio gyve
nimo pavojais, kurie paprastai tyko 
tokiose sąlygose atsidūrusius žmones. 
Gyvoji Krikščionybės dvasia ir ne
laimių bei kančių pažadintas Dievo 
ilgesys, mums net nepastebint, pra
deda pamažu blėsti mūsų gyvenime, 
nors savo širdies atdūsiuose mes jį 
visi nešiojamės. Tuo tarpu kur gi 
mes eisime palikę Dievą? Juk mes 
esame tasai Kristaus minimas maža
sis būrys, kuris turi nesibijoti, nors 
aplinkui ir žemė drebėtų, nors ir 
kalnai virstų į jūrų gelmes, nes Vieš- 
pats yra mūsų priebėga ir Stiprybė. 
Jis atvedė mūsų Tautą per Krikštą 
į savo Karalystės kėlią, Jis išlaikė 
ją amžius trukusio pavergimo me
tais, Jis prikėlė ją nepriklausomam 
gyvenimui, Jis atstatys ir dabar jos 
laisvę, nes Jo kryžiais ir kankirrnr 
kapais yra nusagstyta visa- švepfctii'

rūpintojėlių žemė. Šiandieninė Lietu
va, kaip anas senasis Babilono ne
laisvėn išvestasis Izraelis, yra pilna 
Viešpaties šauksmo ir maldos. Argi 
mūsiškė tremtinių bendruomenė ga
gėtų Išsiskirti iš viso krašto religi
nės dvasios? Argi ji neturėtų virsti 
Dievo miestu, kuriame Aukščiausia
sis įsirengtų savo buveinę? Atnauji
nimo Kristuje laukia ne tik visas 
pasaulis, bet ir mes patys su savo 
šeimomis ir mokyklomis, su savo 
organizacijomis ir įstaigomis, su savo 
planais ir sumanymais. Apaštalavi
mas, įtraukiant į jį kuo plačiausius 
sluogsnius, šiandien yra ne tik ben
dras krikščioniškasis, bet ir mūsų 
lietuviškasis reikalas, nes tik išlaikę 
savyje Kristaus malonės pašvęstą ir 
gyvenimo sunkenybių nesulaužytą 
asmenybę mes galėsime būti naudin
gi savai Tėvynei.

Visa tai paragino mane atgaivinti 
tremtyje katalikiškosios Akcijos 
darbus, taip gražiai klestėjusius ne
priklausomojoje Lietuvoje ir vėliau 
karo sugriautus. Katalikiškoji Ak
cija yra pasaulininkų apaštalavi

mas, bažnytinei hieraichijai vado
vaujant. Nuo pat Krikščionybės 
pradžios pasaulininkai dalyvavo 
Bažnyčios darbe. Jau pats Kristus 
šalia apaštalų turėjo 'štisą būrį mo
kinių, kurie vaikščiojo po miestus 
ir skelbė Jo mokslą. Apaštalą pa- 
gelbininkai taip pat dažnai buvo 
pasaulininkai, pav. Lukas, Akvllas, 
Epafroditas. Šv. Povilas mini net 
ištisą eilę moterų, kaip Sintichę, 
Evodiją, Priscilę, Priską, kurios 
šventu uolumu padėjo Evangelijai 
sklisti stabmeldiškajame pasaulyje. 
Antrajame ir trečiajame šimtmety
je buvo net susidaręs pasaulinių re
ligijos mokytojų luomas, kurio gar
senybėmis Bažnyčios istorijoje liko 
šv. Justinas, Origenas, Tertulijonas 
ir kiti Anais senaisiais laikais Baž
nyčia buvo ne tik dvasininkų, bet 
visų tikinčiųjų reikalas. Visi jie bu
vo vienos dvasios ir vienos širdies. 
Viši buvo pasiryžę su džiaugsmu 
aukotis dėl savo tikėjimo — net ligi 
mirties. Šitas bendras užsidegimas 

.bei uolumas ir buvo toji dirva, ku
rios sultimis mito mažas ęvangeliš- 

kasis garstyčios grūdelis, skleisda- 
masis į pasaulinį Bažnyčios medį. 
Tik vėlesnieji amžiai aptemdė pa- 
saulinikų dalyvavimą apaštalavime, 
visą šito darbo naštą uždėdami ant 
dvasininkų pečių. Jeigu kurį laiką 
kunigai vieni ir galėjo ją pakelti, 
tai, gyvenimui išsišakojus ir susi- 
pynus, pasaulininkų grįžimas į 
Evangelijos skeldimą bei vykdymą 
pasidarė būtinas. Juk pasaulininkai 
pastaraisiais šimtmečiais kūrė moks
lą ir meną, tvarkė visuomenę ir val
stybę, auklėjo ir mokė jaunąsias 
kartas. Jų tad pareiga ir buvo per
sunkti šitas savo tiesioginio darbo 
sritis Kristaus dvasia ir tvarkyti 
jas pagal Kristaus principus. Todėl 
pastarieji popiežiai, pradedant Leo
nu XIII, ir paragino pasaulininkus 
eiti į garbingus apaštalavimo dar
bus, o popiežius Pijus XI suorgani
zavo šituos darbus katalikiško
sios Akcijos pavidalu.

Katališkoji Akcija yra ne kas ki
ta, kaip atgaivinimas anos pirmyk
štės krikščioniškosios dvasios, kada 
Kristaus paskyrimas eiti į pasaulį 
ir skelbti Evangeliją buvo uždegęs 
visus ir kada Sekminių Dvasia išti
sas minias buvo pažymėjusi ryžties 
ženklu. Jeigu gražios ateities mes 
laukiame tiktai iš religinio atsinau
jinimo, tai atsiminkime, Mylimieji, 
kad žemės veido nepakeis nei vieni 
kunigai nei vieni pasaulininkai, bet 
visi drauge, sujungti to paties tikė
jimo Kristuje, persunkti Jo meilės, 
pašvęsti Kunigystės ir Sutvirtinimo 
sakramentų, veikdami organizuotai 
ir drausmingai. Atgaivindamas mū
sų tremtyje katalikiškosios Akcijos 
darbus, aš kaip tik ir norėčiau 
paskatinti visus tikinčiuosius be 
jokios išimties įsijungti Į šitą ben
dradarbiavimą Kristaus dirvoje. No
rėčiau kiekvienam nurodyti dalį toje 
karališkojoje kunigystėje, apie kurią 
kalba šv. Petras, kad visi skelbtų 
ir vykdytų dorybes To. kuris mus 
visus pašaukė į nuostabią savo 
šviesą.

Lietuvoje kat. Akcijos darbų svo
rio centras buvo organizacijos. Ne
organizuoti katalikai joms nepri
klausė ir tuo būdu į tiesioginius kat.
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Akcijos darbus nebuvo įtraukti. Tuo 
tarpu net ir praktikuojančių kata
likų buvo į organizacijas susirašę 
tiktai dalis.

Nėra jokios abejonės, kad Lie
tuvoje Bažnyčia^patyrė iš organi
zacijų labai daug paramos ir pa
galbos. Tačiau šiandien beveik visų 
šitų garbingų ir nusipelniusių orga
nizacijų nebėra. Karas sugriovė jų 
centrus, išsklaidė jų narius, gyve
nimo sąlygos nutolo nuo jų statutų. 
Kaip tad mums pasielgti dabar, at
gaivinant kat Akciją? Dabartinis 
gyvenimas verčia ieškoti naujų bū
dų, kurie sutaptų su tremties sąly
gomis ir sykiu nemenkiau — gal 
net dar geriau — patenkintų kat. 
Akcijos uždavinius.

Nors kat. Akcijos darbų sutelki
mas organizacijose ir davė daug 
naudos, tačiau jis neatkreipė pa
kankamo dėmesio Į pagrindinę ka
talikiškojo gyvenimo bei veikimo 
bendruomenę, būtent — į para
piją. Jeigu senesnioji mūsų karta 
dar daugiau ar mažiau išlaikė pri
klausomybės parapijai jausmą, tai 
jaunoji, po I pasaulinio karo išauk
lėta karta tokio jausmo beveik ne
beturėjo. Jai parapija buvo tiktai 
administracinis vyskupijos padali
nys, bet jau nebe gyvasis bažnytinio 
gyvenimo narvelis, kuriame ji pati 
dalyvautų ir kurios dvasia ji mistų 
bei augtų. Tačiau jau ir Lietuvoje 
buvo jaučiama, kad kat. Akcija ne
gali išiskirti iš šito pagrindinio 
Bažnyčios narvelio veikimo. Nekar- 
tą buvo ieškoma būdų, kaip parapi
jos bendruomenę suderinti su išsi
šakojusiomis organizacijomis. Atski
ri asmens — ir dvasininkai, kaip 
šviesios atminties arkiv. Jurgis Ma
tulevičius, ir pasaulininkaį, kaip 
prieš penketą metų miręs prof. 
Stasys Šalkauskis, — pasisakydavo 
už parapijinės dvasios ir parapijinės 
bendruomenės atgaivinimą bei stip-
rinimą. Buvo jaučiama, kad be pa
rapijos kat Akcija darosi vis labiau 
dirbtinė, šalta ir techninė. Organi
zacijų papildymas parapijiniu pradu 
buvo svarbiausias prieškarinis kat 
Akcijos rūpestis, kuris, deja, dėl už
griuvusių karo įvykių nespėjo tin
kamai subręsti ir būti įvykdytas. 
Užtat dabar, kada organizacijos yra 
sugriautos, mes ir norime visą kat 
Akcijos darbų svorio centrą perkel
ti į.parapijos gyvenimą.

„Iš parapijos — savo metu rašė 
minėtasis arkiv. Jurgis Matulevičius 
— kaip iš kokių akyčių susideda 
Bažnyčios kūno mezginiai. Parapija 
ir visame socialiniame gyvenime 
yra svarbus veiksnys, negana ligi 
šiol suprastas ir įvertintas. Kodėlgi 
parapija negalėtų būti dvasinio at
gimimo ir atsinaujinimo versmė?“ 
Iš tikro, jeigu kat Akcijos pagrin
dinis uždavinys yra visa atnaujinti 
Kristuje, tai kur geriau "'gali būti 
Kristaus buvimas jaučiamas nei pa
rapijos bendruomenėje, kurios baž
nyčioje ar koplyčioje Jis visados 
gyvena eucharistiniu, būdu, byloja 
per kunigo lūpas iš sakyklos, jun
giasi su žmonėmis sakramentų ma
lonėje? Kat Akcija iš esmės yra 
christocentrinė, vadinasi, visa su
telkta aplinkui Kristų. O kur mes 
rasime kitą, labiau christocentrinę 
bendruomenę, negu parapija? Žmo
gaus ir jo gyvenimo atnaujinimas, 
krikščioniškosios dvasios pražydi- 
mas visų pirma turi būti įvykdytas 
parapijos bendruomenėje, kad iš čia 
galėtų sklisti ir į kitas platesnes gy
venimo sritis. Parapija juk arčiau
siai siejasi su Kristumi, kaip su

Galva mistinio Jo Kūno, kuriame ji 
pati yra mažiausias, bet užtat pa
grindinis narvelis. Parapijos ben
druomenė geriau, negu kuri kita, 
patenkina kat Akcijos reikalavimą 
keisti pasaulį Kristuje ir per Kristų

Iš kitos pusės, jeigu kat. Akcija 
yra pasaulininkų apaštalavimas, va
dovaujant bažnytinei hierarchijai, 
tai kur rasime suprantamesnį ir sa- 
vaimingesnį vadovavimą, negu pa
rapijoje? Parapijos klebonas yra re
gimoji parapijinės bendruomenės 
galva, veikiąs Kristaus vardu ir Jo 
pašventimu. Jis nėra parapijai at
sitiktinis, atėjęs jai iš viršaus, kaip 
organizacijų dvasios vadai. Jis yra 
parapijos regimumo ir vienybės pa
grindas, jos centras, pašauktasis jos 
vadovas. Organizacija yra kartais 
Įmanoma ir be dvasios vado. Tuo 
tarpu parapija be klebono yra net 
nesuprantama. Kaip parapija yra 
pagrindinis Bažnyčios Kūno narve
lis, taip klebonas yra tiesioginis ir 
artimiausias pasaulininkų vadovas 
ir tuo pačiu tikrasis kat. Akcijos 
darbų tvarkytojas. Parapijoje hier
archijos vadovavimo nereikia ieško
ti. Čia jis yra savaime ir visados. 
Tuo būdu parapija geriausiai pa
tenkina kat. Akcijos darbų vadova
vimo principą, nes padaro jį aiškų, 
kasdien patiriamą Ir pergyvenamą 
Tai yra didelės svarbos dalykas, nes 
sukurti jaukią sutartinę tarp pa
saulininkų ir dvasininkų yra pa
grindinė . sąlyga kat Akčijos sėk
mingumui.

Galop jeigu kat Akcijos uždavi
nys yra nešti Kristaus dvasią į vi
sus luomus, į visas sritis, į visas in
stitucijas, tai niekur šitas atnauji
nimo visuotinumas geriau neapsi- 
reiškia, kaip parapijoje. Parapijos 
bendruomenė apima visus gyvenimo 
pradus, visus žmones, visus luomus 
bei profesijas su socialinėmis ir 
psichologinėmis jų skirtybėmis, 
įtraukus parapijiečius į kat. Akcijos 
darbus, apaštalavimas savaime da
rosi visuotinis ir su visu šiuo mar
gu gyvenimu tiesioginiu būdu susie
tas. Todėl ir apimties atžvilgiu pa
rapija geriausiai patenkina kat Ak
cijos uždavinius.

Štai dėl ko atnaujindamas trem
tyje kat. Akciją, aš ir grindžiu ją 
parapijiniu gyvenimu ir parapijine 
bendruomene. Kat. Akcijos darbai 
mūsų gyvenimo sąlygose bus tvar
komi taip, kad jie apimtų visą pa
rapiją: visus parapijos vaikus, visą 
parapijos jaunimą, visas parapijos 
moteris ir visus parapijos vyrus, ne 
tik tuos, kurie buvo ar yra susi
telkę kuriose nors organizacijose. Iš 
kat Akcijos niekas nebus išskiria
mas, kas tik jaučia savyje krikščio
niškosios dvasios ir stengiasi šitą 
dvasią vykyti savo asmens ir savos 
aplinkos gyvenime. Be abejo, tai yra 
mums dar neįprastas kat. Akcijos 
darbų būdas. Apvaizda lėmė, kad 
mes jį įprasmintume tremtyje. Su
byrėjus žmogaus išminties sukur
toms formoms, dieviškosios pasiliko 
J jas mes ir norime dabar atsiremti
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MIRTIS TIES VĖLINIU KRYŽIUM...

/ | (MINTYS IR JAUSMAI)

Esame čia atsiradę gelbėdamiesi iš 
mirties nasrų. Ji vijosi mus iš paskos 
priešų neapykanta ir spiogmenų kru
ša. Mieties siautulys ištisus metus ir 
čia, svetimuos pakeliuos, šėlo* aplink 
mus. Dažnai būdavome taip arti mir
ties, kad jausdavome šaltą jos dvel
kimą savo įkaitusiuose sąnariuose. 
Mieties šėlimas mūsų keliuose ir nū
nai nėra dar aptykęs. Išplėšti iš savo 
žemės, iš namų savų išginti, nukąsti 
kaip žolynas šalnos rudeninės, vy
stame šitoj skurdžioj aplinkoj. Buitis 
mūsų labai dar netikra ir nesaugi. 
Prieš didžius dar esame pavojus, pa
vojus netikros ateities, grėsmę viso
kios nedalios. Juodoji Viešnia, 
kurią atvadino karas ( pasaulį, nela
bai nori jį palikti ir užkelti masinių 
kapinių vartus.

Tokiu metu ir tokioj dalioj, kaip 
yra mūsiškė. Vėlinės yra mums 
didžio susimąstymo ir rimto susitel
kimo diena. Ji primena mums nuola
tinį mirties ir gyvybės plazdėjimą 
virš laikinės mūsų l/uities. Gyvybe 
mūsų būtis prasideda ir mirtimi 
užsibaigia. Tarp jų įsiterpia mūsų 
gyvenimas — mū>-ų kelias šioje 
žemėje. Milijonai žmonių juo praėjo 
if milijonai lydės mus iš paskos. Nuė
jusius mini kryžiai kapinėse ir grau
dus pasilikusiųjų atsidūsėjimas. Atei
siantiems paliksime ir mes kapus su 
įrašais, kurių patys neskaitysime. 
Paliksime tiktai pėdsal us savos bui
ties — savo išeito. kelio. Galimas 
daiktas kad niekas mus pralenksian
čiųjų ir nepastebės? Galimas daiktas, 
ir jie nusvirk į žemę niekieno nepasi- 

gendami? Mirtis ir laikas greitai už
leido visus žmonių išmintus takus, 
kaip liūnas kad prapuldo į jį kritusį 
akmenį. Ar taip jau visiškai ir iš- 
nykstame?

Nėra didesnio žmogaus troškimo, 
kaip būti nemirtingam, nepa
mirštam. Nėra buvę pasaulyje tau
tos, ir nerasime dabar takios, kuri 
tikėtų visišku žmogaus pranykimu. 
Pro užsklęstus mirties vartus skver
biasi į aną pasaulį pasakojimai įvai
rūs apie nemirtingus karžygius, 
apie sudievintus didžius žmones, 
apie vėlių gyvenamas dausas, apie 
mirusiųjų ryšį su gyvaisiais. Stato
mos buvo įnirusiems piramidės su 
sfinksais, pilami aukšti milžinka
piai, kaldinami iš granito ir vario 
monumentalūs paminklai. Net dva
sią paneigęs bolševizmas savo va
dams statydina mauzoliejus primin
ti jų vardui. Prieš 2000 metų guo
dėsi romėnų poetas Horatius Flac- 
cus pasistatvdinęs savo odėmis am
žiną paminklą: „Non omnis moriar 
multaque pars mei vitabit — Ne 
visas gi aš mirsiu, didi dalis manęs 
paliks.“ O gyvendamas jis dainavo 
apie žemiškąjį džiaugės; laikinosio
mis gėrybėmis, mokė jąsias semti 
rieškučiomis, griebti skubiai, nepra
leisti nė dienos, nes laikas tam la
bai trumpas, ėdrus ir viską naiki
nąs. Gyvenimo saikų džiugesį, kad 
ilgiau ir gausiau jo turėtų, laikė jis 
labiausiai čiuptina gėrybe ir vis 
dėlto nenorėjo, kaip vasaros raiba 
plaštakė, nykstamam žaisme visas 
pats išnykti. Toks yra kiekvieno 

mūsų neišturimas širdies šauksmas, 
aidįs net sučiauptomis lūpomis: no

Todėl šiandien aš ir kviečiu visu) 
tikinčiuosius uoliai įsijungti į kat 
Akcijos darbus. Šitie darbai organic 
zuojami per parapijų klebonus ir 
parapijos ribose. Klebonai pasirū
pins iš. Jūsų pačių sudaryti parapiv 
jinius komitetus, kurie sutelks prie 
savęs visus apaštališkojo uolume 
pilnus žmones, kad jie veiksmu bej 
pavyzdžiu skleistų parapijoje krikš
čioniškąjį mokslą, atnaujintų krikšv 
čioniškuosius papročius, gaivint) 
mūsų nuostabios liturgijos dvasią, 
padėtų skurstantiems ir kenčian
tiems, sulaikytų , parapijiečius nu« 
nuodėmių ir ydų. Pasaulis šiandien 
klydinėja mirties tamsybėse, nes ji* 
pametė iš akių aną ugnies stulpą, 
kuris Izraeliui rodė kelią per dyku
mas ir kuriuo mūsų istorijoje yra 
Jėzus Kristus. Lietuviškoji tremtini) 
bendruomenė tebūna pirmoji, kuri 
pakeltų akis Į šitą Amžinąjį Kelro
dį, kurio Tiesa neša tautoms laisvu 
ir kurio Meilė kuria pasaulyje Tai
ką. Amen.

Kirchheim-Teck. 1946 m. rugsėjo 
mėn. 29, Šv. Mykolo Arkangelo 
dieną. _

KANAUNINKAS

FELIKSAS KAPOČIUS

ŠV. SOSTO DELEGATAS LIE
TUVIAMS VOKIETIJOJE IR

AUSTRIJOJE.

ras išvengti mirties, išsprūsti iš jog 
geluonies bent paliekančiųjų prisi
minimuose!

Deja, mirties žmogus nenugalėjo 
ir nenugalės. Ji neįveikiama, neper
maldaujama, ultimatyvi. Ji vykdo 
savo nuosprendžius su tokiu beato- 
dairiniu kietumu, su tokiu šiurpio 
negailestingumu, kad pats gyvybės 
Kūrėjas nerado didesnės bausmės 
pirmajam žmogui kaip siųsdama* 
žemėn mirtį.

Ir nūn žmogus žmogui, tikram savo 
broliui, kurį priešu ar nusikaltėliu 
paskaito, taiko tą aukščiausią baus
mę. Kokiais baugiais žodžiais mirtį 
bevadmtume, kaip prieš ją nesi- 
siaustume„ji nepajudinama, nuo sa
vo tikslo nenukreiniama, nenubai- 
doma. Jeigu galėtų kalbėti, ji mums 
net neprinmintų tų gyslas šaldančių 
veiksmų, išsprūdusių iš nevilties it 
nuoskaudos ar, kaip mums atrodo; 
— didžiausios neteisybės klyksmo.•> 
Galimas laiktas, ji mus prašnekintų 
dargi guodžiančiais žodžiais ir už* 
klaustų: „O ką darytumėte be ma* 
nęs? Ar ne geriau vadinti mane ey= 
vybės saugotoja ir atnauiintom?“

Mirtis nusklendė ant mūsa būtieš 
dėl žmogaus maišto prieš Kūrėią. 
Ji pasidarė baugiais amžina- 
sties vartais, pro kuriuos pra
eidamas žmogus turi nusilenk- 
t i prieš Tvėrėja. Kito pasirinkimo 
žmogui nėra. Žmogaus priklauso
mumas nuo mirties aprėžia jo že
mišką kalią. Ji neleidžia šio gcveni- 
mo suabsoliutinti, sudievinti, paver
sti šį pasauli sau tikslu ir jame 
prasmegti. Tai nėra šio laikinio 
buvimo paskirtis. Mirtis tą mūsų
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laikiniumą nuolat primena ir pa
brėžia, dėl to ir mūsų gyvenimų 
daro prasmingą. Gyvenimo laikinu
mu ji rodo mums amžinasti, ir jo 
aukštumu, kuris nuola* plazda mir
timi, ji veda mus į neribotas pla
tybes.

Mirtis atšoksta tiktai nuo 
žmogaus dvasios, kurios ji ne
gali įveikti ir neįveikia, nei didžių 
taurių jo darbų nesunaikina. Tai 
nėra įdėta į jos geluonies žnyples. 
Ji numarina, kas laikina, kas že
mei priklauso ir čia palikti priva
lo,. o iškelia tai, kas patvaru ir am
žina, kas iš dang a u s į žmogų yra 
jaugę. Pro tas pačias žemės dulkes 
visi žmonės praeina, bet visi jas 
prie mirties angos ir palieka.

Gyvybe plazdanti žmogaus širdis 
Šitame pasaulio ritme niekada 
nėra soti, visada yra kupina didžių 
troškimų, noro viską apglobti 'ir 
Viską laimėti — ir lieka nepaten
kinta. Tasai jau į žmogaus lopšį 
jsirangąs nerimai yra jo nemaru- 
m o ženklas, įspaustas pačios jo 
dvasios. Nemarus žmogus liekti 
tauriais savo dvasios veiksmais, sa
vo auka tautai savajai ir žmonėms, 
šviesiu gyvenimu, išlaikytu atokiau 
nuo žemiškų nuosėdų ir drumzlių. 
Drumstu yra, kas žmogų sumenkina 
Drumstu yra, kas žmogų sumenkina 
Ir sumedžiagina, kas tautos jo ir 
žmonijos visos nekelia ir neskai
drina. Mąstydami apie tai, senieji 
indai ir skelbė, kad žmogus vis iš 
naujo atgema. Blogėdamas jis pasi
kartojančios mirties nusmogiamas į 
žemę ir paverčiamas josios grum
stu, o gerėdamas jis pakyla iki die
vų. „Teisusis bus per amžius at
minime, jam nereikės bijoti blo
gos žinios. — In aetema memoria 
ei it iustus, ab auditione mala non 
timebit“ — giedama 111 Mišparų 
psalmėje apie tuos, kurių kelias že
mėje lieka įrėžtas kilnios ir gyvos 
dvasios.

Tikėjimas l žmogaus dvasios ne
mirtingumą yra didžiai guodži
antis. Jis nepalieka mūsų be vil
ties vargiose gyvenimo dienose, jis 
neleidžia mums nugrimti į žudančių 
gaismų verpetus, jis įprasmina kiek
vieną vos panešamą kančią. Pra
garmė ir klaikuma prasižioja dar 
šioj žemėj tenai, krlr jokios nemir
tingos dvasios, jokios amžinos bū
ties nematoma ir tam netikima. 
Dantė savo „Dievišką komediją“ 
pradeda žodžiais: „Palikite visą vil
tį, kurie įeinate“. Taip buvę para
šyta ant jo vaizduojamo „Pragaro“ 
vartų. Juos žodžius nūnai reikėtų 
išrašyti per visą dangaus skliautą, 
kuris dengia tikėjimą naikinančias 
šalis. Jas tarytum būtų apėmusi M 
K. Čiurlionio juodoji saulė, 
kurios nykios ir klaikios spindulių 
sruogos, it baugi naktis, siaubu ap
kloja visą žemę. Jis tarytum būtų 
matęs savo vizijose gimtąjį kraštą, 
apriestą mirties, tos tamsios sau
lės, kuri neturi amžinasties spindė
jimo. Tenai, kur medžiaga nusmel
kia dvasią, kur paneigiamas jos ne
marumas, mirtis įgyja tokias bai
sias teises, kokių jai Kūrėjas 
nėra suteikęs. Tenai sukuria ji pra
garą, žmogaus į pragarą dar nenu
gramzdinusi.

Tikėjimas žmogaus sielos amži
numu gyvuosius sujungia su mi
rusiais. Mirtis nepadaro čia ne
perkopiamos prarajos. „Mirtie, kur 
tavo geltonys?“ — klausė kitados 
apaštalas šv. Povilas, mąstydamas 
apie jos negalią įveikti žmogaus, ti
kinčio Kristaus prisikėlimu. Sis ti
kėjimas riša mus su mirusiais, su 
artimaisiais, giminėmis ir bičiuliais, 
su visa nukankinta ir kankinama 
savo tauta. Per pastaruosius mirties 

siautulio metus pabiro po pasaulį 
tūkstančiai mūsų brolių ir seserų, 
iš kurių daugumo nematysime gyvų. 
Ne vienas tėvas ar motina savo vai
kų, o vaikai savo tėvu ir brolių se
serų neras šioje žemėje niekada. 
Dažnas iš mūsų neras nė tos vietos, 
kur jų širdis sustojo plakus, kur 
paskutinis meilės atodūsis beviltiš
kai šaukėsi savųjų. Nežinomi ir ne
lankomi liks jų kapai, kapai be 
kryžių ir gėlių, kapai po mindžio
jama ir ariama žeme. Koks didis 
graudulys apima širdį! Vienas tikė
jimas tą rūstų liūdesį prablaivo — 
tikėjimas į žmogaus nemirtingumą, 
i gyvųjų ir mirusiųjų bendra
vimą.

Kai Vėlinių vakarą kapines nut- 
vyska žvakių ir žiburių liepsna, d u 
pasauliai susilieja prie mir
ties slenksčio: pasaulis, gyvas že
mės krauju ir gyvas gryna dvasia. 
Po ta kryžių unksme sustingsta 
žmonių aistros įkaitusios, nublank
sta visi žemiški troškimai, sustoja, 
traytum,-ir laikas susimąstyme gi
liam. Amžinastis atsišaukia mūsų 
laikinoj buity j, bežodė kalba pasi
girsta iš anapus karsto. Ir tyliose 
kaimo kapinaitėse, ir bažnytkaimy 
senam, kai parymstam ant kurio 
kapo, neišeinam neprašnekinti aido 
iš po žemės. Prabilsta ilgesys kaž
kokios ramybės tylios, atstoja visi 
rūpesčiai nuo tavęs ir (gaidžiai kar
šti, šakoti ir nesuvaldomi. Ryškiai 
išgirsti kažkada praslydusius pro 
šalį ir užmirštus žodžius: „Vanitas 
vanitatis“!... Tai buvo išsprūdęs 
skundas išmintingojo Saliamono, 
kuriam nieko netrūko iki soties. O 
tačiau pamojo į visa atgalia ranka 
ir pasakė „T u š t y b ė!“ Tuos kar
čius nusivylimo aistromis žodžius 
kartoja ir kartos visos'pasaulio ka
pinės ir kryžiai tiems, kam jos nėra 
tik pasivaikščiojimo parkas ar mu
ziejus dailių ir patrauklių paminklų.

Po Vėlinių kryžiumi prisi
mena mums gimtasis kraštas, išky
la šventorių, ant kalvų tarp ošian
čių pušynų ir beržų. O kiek tų kry
žių priženklinta visam mūsų tautos 
kely, kely į laisvą ir savą gyveni
mą? Išniro mūsų atminty visa su- 
kryžinta praeitis ir kryžiuojama da
bartis — žemė nukryžiuota Dievo 
Sūnaus, Rūpintojėlio, kuris rymo te
nai prie viešo .mūsų namų kelio. 
Nauji auga kryžiai ant josios kan
čios tako, — ant kapų taurių švie
sių žmonių. Vienas susimąstęs Rū
pintojėlis težino, klek tos kančios, 
ta mirtis nevilty ir varge nuskaisti
na širdžių, šventas jas padaro. Jų 
aukos daro šventą mūsų žemę, žemę 
naujų kryžių ir nekalto kraujo, ku
ris liejasi tenai po Rūpintojėlio ko
jomis. Prie užžėlusių knygnešių ka
pų, prie nepriklausomybės gynėjų 
kuklių kryžių pilamos naujos kapi
nės, be jokio ženklo ir jokio atmi
nimo. Ir Sibiro šaltose taigose, ir 
plačiose Rytų erdvėse sruvo lašas 
po lašo gyvo kraujo iš tautos kūno. 
Lašėjo ašaros ir kraujas visu pabė
gėlio keliu, laša jis sunkioj tremties 
nedalioj po svetimu dangum. Ar 
visa tai neturi gilesnės prasmės nei 
ryšio tarp gyvų ir mirštančių?

Kryžius ir kančia yra dieviškos 
pergalės ženklas. Tuo ženklu 
buvome laimėję, ir daug reikės dar 
kančios ir aukų laisvei vėl atpirk
ti iš mirties nasrų. Ji gyvybę puola 
ir naikina ir nieku kitu neįveikama, 
kaip ta pačia gyvastim. Gyva, ne
pavergiama dvasia, dvasia tikinčio 
žmogaus, kuris, kaip kryžiaus sker
sinis. laikosi ant tiesės kylančios ‘iš 
žemės į gangų. Jis visada labiau 
yra paslinkęs į aukštį Ir tai yra 
siekimas nemarios žmogaus dvasios, 
kurtos veržlumo niekas sulaikyti 

negali. Net jokie gyvenimo gundy
mai, nei prievarta ir smurtas, nei 
pati mirtis. I

Be reikalo dažnai įsirausiame, 
įsiraizgome į šios laikinos būties 
menkystę — nusmunkame nuo tie- 
tės žemyn ir ištyžtąme papėdėje. 
Kaip graikų dievaitis Glauchus, jū
ros dugne gyvenęs aplimpame 
dumblių kiautais ir savo dievišką 
nemirtingumą pridengiafne sraigės 
lukštu. Sraigė yra užsidariusio, su
kretėjusio ir sumaterialėju
si o asmeniškumo paveikslas. Vė
linės primena, kad už to lukšto, ku

rį mirtis visada sutraiško, yra kito
kia dar būtis, į kurią veda dvasinis 
idealizmo kelias. Tada bent 
trumpam atitrūkstame nuo savęs, 
susiliejame su mirusiais, su tepasie
kiamais mintimis ir su visa kry
žiuojama sava tauta. Mūsų nedalia 
susipina su tėvynės vargu, gyvųjų 
kentėjimai susijungia su mirusiųjų 
aukomis. Iš aukų laisvę kūrėme, 
per jas turime vėl ją atgauti. Mirtis 
nėra šios žemės viešpatė — ji tėra 
klusnus pasiuntinys, savo Valdovo, 
kuris viską tvarto'ir nė vieno be 
laiko pas save nekviečia.
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Z. Patirtas

Kunigo vaidmuo Lietuviu tautos atgimime
7. Kunigų veikla spaudą atgavus

„Sargininkai" ir buvę „apžvalginin
kai" suspietė apie save įvairias kata
likų organizacijas, organizavo knygų 
leidimų, švietimų. Ar mes paimsime 
šv. Kazimiero draugijų, ar tokias švie
timo įstaigas, kaip „Žiburys", „Ry- 
>tas", o ypač „Saulės" draugija, rasi
me, kad visose jose spiritus movens 
buvo kunigai.

O tų švietimo įstaigų vaidmuo juk 
buvo labai didelis. Prieš D. karų jų 
pradžios lietuviškomis mokyklomis, 
šalia rusų „narodnųjų", buvo nusėta 
visa Lietuva. Kunigai tas mokyklas 
lakiausiai rėmė. O „Saulės" draugija 
organizavo įvairius kursus, pasistatė 
didžiulius rūmus. Jos istorijoje di
džiuoju veikėju yra buvęs kun. prel. 
K. Olšauskas (—1933). Tiesa, tragiš
kas ir neįprastas jo gyvenimo galas 
kai kam užčiaupia bumų įvertinti jo 
didelius nuopelnus ne tik „Saulės" 
draugijoje, bet ir apskritai ano meto 
lietuvių atgimimo istorijoje. Juk ir 
D. karo metu, nepaisant visokių lenkų 
intrigų, iš popiežiaus „Lietuvių Die
na" buvo gauta tik Olšausko atkaklu
mo dėka. O kokios milžiniškos propa
gandinės reikšmės turėjo toji diena!

Vadinasi, kunigai vėl nešė, kaip ir 
19-me amž. lietuvių švietimo organi
zacijos, ir paties darbo našta. Jie vėl 
organizavo ir spaudų, 1906 metais 
pradėdami „Nedėldienio Skaitymais" 
(Karosas, Jakštas). Nuo 1906 m. galo 
jų vietoje ėmė eiti kun. A. Aleknos 
redaguojama ir šv. Kazimiero draugi
jos leidžiamoji populiarioji „Vienybė". 
Seinuose' leidžiamas k-migų žurnalas 
„Vadovas" (su garsiais Panenupio — 
kun. J. Staugaičio . „Pirmeivių Žie
dais"). Jis labai panašus į prof. Pr. 
Kuraičio (nuo 1924 m.) leistų „Tiesos 
Kelių"- Seinuose kunigai taip pat 
leido „Šaltinį" (su trimis priedais).

Kaune Jakštas leido mokslo ir li
teratūros žurnalų „Draugijų". Paga
liau ir redagavimas tris kartus į sa
vaitę Vilniuje nuo 1908 m. pavasario 
išeinančios „Vilties", kurios leidimo 
bendrovės pajininkai daugiausia bu
vo kunigai, pateko į katalikų rankas.

„Viltis", kaip nepartinis visuome
nės, literatūros ir politikos dienraštis, 
tuvo buvęs A. Smetonos redaguotas. 
Toje „viltininkų" bendrovėje kunigų 
atstovu buvo kun. Tumas. Toji „Vil
tis", be kitko, taip karštai gynė Vil
niaus krašto lenkinamųjų lietuvių 
rei kalus ir jų teises, jog Vilniaus 
vyskupijos administratorius Tumą iš
trėmė iš Vilniaus; taip pat ir į jo vie
tų atėjusį kun. *F. Kemešį. Kai „Vil
ties" redaktoriaus padėjėju kunigai 
pastatė stud. Pr. Dovydaitį, tada 
Smetona, norėdamas tęsti „viltinin
kų" ideologijų, nuo 1914 m. ėmė 
leisti „Vairą".

Prieš D. Karų reikalai katalikų 
spaudos, kuriai visai vadovavo ir 

“redagavo (išskyrus „Viltį") kunigai, 
gana gerai stovėjo. Juk „Šaltinio" ir 
„Vienybės" buvo spausdinama pas
toviai po 7.500 egzempliorių. Anais 
laikais tai labai didelis tiražas. Kaip 
„Draugija" 1914 m. paduoda, metinis 
visos lietuvių spaudos egzempliorių 
skaičius jau siekdavo 2.32 mil. Sei
nai ir Kaunas buvo petidarę tikrieji 
katalikų spaudos centrai. Seinuose 
kun. Juozas Vailokaitis, Kaune — 
Jakštas, kun. Alekna, kun. Kaz. Pal
tarokas sugebėjo tai spaudai duoti 
tvirta ekonominį bei redakcinį 
pagrindą.

Čia turime užakcentuoti tuos gau
sius kunigų bendradarbių kadrus, ku
rie atsirado ypač Suvalkų krašte. Su
valkų krašto ūkininkas pasidarė 
tikrasis Lietuvos inteligentų,, pirmo
je eilėje kunigų, gaminimo pionie- 
ri us. Negalima to išaiškinti vien tik 
ta aplinkybe, kad šeimoje kunigo 
buvimas daug naudingesnis, ypač 
kiek tat liečia likusiems broliams ir 
seserims dalių išmokėjimų. Čia latai 
veikė ir toji religiškai-psichologinė 
nuotaika. Turėti kunigą iš savo šei
mos reikalavo geras tonas, ir toji 
šeima aplinkos buvo laikoma didelėje 
pagarboje. Tad ir darydavosi moti
nai idealu matyti savo sūnų Mišias 
prie altoriaus belaikantį. Tėvui, ži
noma, reikšdavo ir tas ekonominis 
momentas.

Tad ir davė Suvalkų kraštas, ypač 
Zanavykai, daug kunigų. Juk Griš-

Vladas šlaitas

^Z^AKARAS

VIEŠPATIES ROMUOSE

Apdulkėję, seni vitražai.
Saulė leidžias ir dega freskos. 
Tu tik vienas žinai, koks aš mažas 
Tavo rūmuose, Viešpatie. ' ! •

Vaikštau vienas akmens plytelėm 
Ir gyvenimą visą atmenu.
Ir liūdniausia atgailos psalmė 
Mane slegia, lyg sunkūs akmenys.

Pasjatysiu mažytę žvakę 
Ir, lyg vaškas, lėtai sutirpsiu. 
Saulė leidžias. Ir gęsta akys 
Išganytojo mirštančia------

Apdulkėję, seni vitražai. 
Saulė leidžias ir dega freskos. 
Tu tik vienas žinai, koks aš mažos 
Tavo rūmuose. Vietoatie.

kabudžio parapijoje, rodos, nebuvo 
ūkininko, iš kurio šeimos nebūtų 
išėję kunigo. Tiesa, ne vienas, skir
tas į kunigus, išėjo gydytoju (Šliū
pas, Basanavičius, Kudirka ...), ne 
vienas išėjo teisininku (Dubinskas, 
Noreika ...), kultūrininkų-mokytojų 
(Kriaučiūnas, Krėvė-Mickevičius, • Gi
ra ...) ir 11.

Dr. J. Stakauskas savo medžiagin- 
g'oje monografijoj apie lietuvių kal
bos kelių į Lietuvos kunigų semina
rijas yra faktais nurodęs, kaip jau 
„Aušros" laikais, net dar, rodos, prieš 
ją, Seinų kunigų seminarijoje ėmė 
reikštis tautinės sąmonės ženklai. 
Nors vadovybės vedamoji linija bu
vo perdėm lenkiška, išskyrus vienin
telį rektorių, lietuviai klierikai čia 
per būrelius tautiškai susipras- 
davo ir stipriai domėdavosi lietuviš
kais leidiniais.

Čia jie subręsdavo į tikrus kovoto
jus už lietuvybę. Bet iki paL D. Ka
ro Seinų klierikams vis tekdavo ko
voti su ta lenkiškąją linija. Ir didelę 
dalį savo energijos klierikai turėdavo 

paaukoti tai kovai su lenkiška 
seminarijos dvasia. Ją rodė, žinoma, 
ne tik vadovybė, bet ir pietinių, t. y. 
lenkiškųjų^ vyskupijos sričių kunigai.

Tik nuostatu, kad Putino indivi
dualistui ir pasyviam Vasariui kova 
už lietuvybę ir tautiniai idealai, ku
rie taip stipriai reiškėsi seminarijoj, 
visai neegzistuoja. Seinų seminarija 
yra išleidusi stiprius kadrus lietuvių 
kunigų. Buvo tokių veikėjų, kaip, 
pvz., kun. J. Laukaitis, prieš D. Karą 
buvus Dūmos atstovas. Bet vis tik 
Suvalkų kr. nedavė tokių šulų, kaip 
Maironis, Jakštas, Vaižgantas. Bet jis 
davė tą pilkąjį kunigą, kuris at
gimimo laiku daug nudirbo: jis rinko 
veiklai labai reikalingus pinigus, jis 
platino knygas, jis uoliai bendradar
biavo spaudoje.

Mažiausiai lietuvybė galėjo reikštis 
labai konservatizme paskendu
sioje Vilniaus kunigų seminarijoje, 
kur milžiniškoje vyskupijoje lietu
vių plotų tebuvo vos kraščiukas.

Kalbant apie Vilniaus krašto len
kėjimą ar jo girdėjimą, ryšium su 
tame procese pasireiškusiu neigiamu 
kunigų vaidmeniu, užmirštama at
kreipti dėmesį į vieną aplinkybę. 
Čia lietuvio kunigo vaidmuo tegalėjo 
būti daug mažesnis, nes lietuvių ku
nigų buvo labai nedaug. Vilniaus 
krašto kaimas daug tamsesn-s, kul
tūriškai atsilikęs, skurdesnis bei eko
nomiškai silpniau stovįs. Todėl ten ir 
lietuviu sodyba, neišsiskirdrma iš 
aplinkos, skurdžiai laikėsi. Todėl 
ten tas lietuvių kaimas tėra daug 
mažiau išleidęs lietuvių kunigų, 
negu, palyginti, Suvalkų kr. kaimas. 
Jeigu čia būta lietuvių kunipų net 
pertekliaus, kurio patekdavo ir 
į mozūriškąsias vyskupijos dalis, tai 
Vilniaus krašte buvo atvirkščiai.

Jeigu patyrinėti atskiras lietuviškas 
parapijas, net Švenčionių apskrityje, 
ir palyginti jas su Suvalkų krašto 
parapijomis, tam tikroms dešimtims 
metų prieš Didįjį karą, tai skirtumas 
būtų begalinis. Tikslių duomenų, de
ja, neturiu ir negaliu operuoti skai
čiais. Šitas klausimas yra vertas gi
lesnio mokslinio susidomėjimo, kad 
būtų galima padarytį palyginimų 
įvairioms parapijoms.

Jeigu Vilniaus kraštas, resp. Vil
niaus vyskupija, būtų davę daugiau 
lietuviškai orientuotų, t. y. kunigų 
iš lietuvių šeimų, tai tikrai būtų buvę 
daug labiau užbėgta 'enkėjimo pro
cesui už akių. O iš tikrųjų, galima 
sakyti, nuo Jogailos laikų, pagal se
ną tradicijų, vyko tas pats procesas, 
kad Vilniaus krašte vis dar, be vie
tinio nelietuviško prieauglio, atvyk
davo kunigų iš Lenkijos.

Kun. Silvestras Gimžauskas buvo 
pirmoji ir reta kregždė Vilniaus ku
nigų seminarijoje, su kurios pasiro
dymu nedaug kitų pavasariui teat- 
lėkė. Jei Suvalikų krašto kunigų su
sipratimas buvo m a s i n is, tai Vil
niaus vyskupijoje tik sporadinis.

Vidurio liniją užėmė Kaunas, kur 
seminarijoje jau apie 1887 metus ži
nomi lietuvybės ženklai. Čia klierikų 
lietuvybei reikštis buvo sąlygų, nes 
profesūroje buvo lietuvių. Homileti
ka buvo dėstoma lietuvių kalta. Pa- 
' iliau rektoriumi tapo Maironis.

Lietuviams kunigams atsirado du 
frontai. Iš vienos pusės buvo kova 
su lenkomanija. Lietuvišką nusista
tymą juo labiau buvo sunku kartais 
pareikšti, nes ir dvasinėje vadovybėje 
vis dar reiškėsi lenkiškų tenden

cijų. Iš kitos pusės reikėjo kovoti 
prieš „cicilikus“, ne tik ryšium sa 
socialinio klausimo sprendimu, bet 
reikėjo spirtis su bandymais griau
ti katalikiškąją liaudies pasaulėžiū
rą.

K,aip kunigų seminarijos duodavo, 
katalikiškai-vakarietišką kultūrą ir 
pasaulėžiūrą, taip rusų universitetai 
įdiegdavo rylieiškas nihilistiškai- 
marksistines sąvokas. Tad ir atsirado 
du frontai. Bet štai fronte kunigų, 
kurie nuo Giedraičio ir Valančiaus 
laikų buvo įpratinę visuomenę maty
ti kunigus priekyje kiekvieno visuo
meninio ir kultūrinio darbo, atsirado 
naujas žymus veiksnys.

Salia graždankos atmetimo, knyr 
gnešių organizavimo, uolaus spaudos 
darbo ir t. t, vienas iš didžiųjų Lie
tuvos dvasininkų nuopelnų yra pat 
saulininkų šviesuolių katalikų išau
klėjimas. Kunigai anksčiau dažnai ter 

.buvo baigę tik keturias klases gimt 
nazijos ir seminarijos mokslus. Tad 
kartais dėl bendro mokslinio pasiruo
šimo stokos visuomeniniame darbe 
lydėdavo juos nesėkmė, ypač kai jie 
susidurda. o su universitetus baigų; 
siais pasaulininkais. Dabar atsiradę 
katalikų pasaulininkų su a u k š tuo
ju m o k s 1 u.

Netegalime čia duoti genezės, kaip 
buvo organizuojami, pradedant Frir 
bourgo „Rūta", Louvaino „Lietuva", 
pasaullninkai studentai; kaip gimė 
ateitininkai, iš kurių rekrūtavosi gau
sūs katalikų veikėjų būriai. Visuos® 
tuose darbuose kunigų vaidmuo bu- - 
vo lemiantis. Anksčiau, tur būt, kiek
vienas pasaulininkas inteligentas 
buvo kunigo pinigais ėjęs mokslą. 
Bet ir Nepriklausomoje Lietuvoje ku
nigai rėmė ir skatino jaunimo moksli-, 
nimąsi visais galimais būdais.

Tad pamažu, rodos, visose 
mokslų srityse, net tose, kur anks
čiau gana sėkmingai reiškėsi kuni
gai, atsirado pasaulininkai katalikai, 
ateitininkai. Jeigu peržvelgtume at
skiras mokslo sritis pavardėmis, ras
tume imponuojančius skaičius. Ro; 
dos, galima taip teigti: kaip tautinių 
atgimimas be kunigų nebuvo įma
nomas, taip nepriklausomojoje Lietu: 
voje katalikybės viešasis pasireiški: 
mas be pasaulininkų inteligentų ka? 
tallkų būtų buvęs nesuprantamas.

Jeigu prieš Didįjį karą- katalikų 
spauda buvo tik kunigų tvarkoma, 
tai Nepriklausomojoje Lietuvoje pa
mažu plačiąją katalikų spaudžiau su
organizavo ne kunigai. Turiu galvoje 
„XX amžių", „Naująją Romuvą", „Žit 
dinį" ir eilę kitų katalikiškų laikraš- 
ėių. Įdomiai čia gali būti padaryti ly
ginimai su Jakšto prieškarine „Drau
gija", kuri yra tikrasis ano. meto in
telektualinio lygio veidrodis. „Drau
gijoj" rašė daugumas kunigų. Ten 
figūruoja rimti straipsniai ir tokių 
plačiau nepagarsėjusių kunigų: Mar
ma, Seižys, Sjmaštys (Margalis), S, 
šultė, Balvočius (Gerutis), B. Sužie
dėlis ir daugybė kitų. „Židinyje" ku
nigų bendradarbių labai nedaug, 
o rašo beveik vieni pasaulininkai, 
pirmoje eilėje katalikai. (Aš čia te
turiu galvoje tik tuos 153 numerius 
„Draugijos", neminėdamas kun. Raš
tuoto „Draugijos", pasidariusios Kau
no Kurijos oficiozu.)

Moksle seniau turėtąsias pozicijas 
kunigai užleido savo išaugintiems pa* 
saulininkams. Žinoma, aš čia neliečia 
teologijos mokslų, pradedant monu- 
mentaliniu arkivyskupo J. S. Skvi
recko Sv. Rašto vertimu ir baigiant 
teologinėmis studijomis žurnale „So* 
ter". Turiu galvoje pasaulinius moks
lus.

Nematyti nė tokio senojo enciklo- 
pedizmo a la Jakšto ir Bučio tipo 
kunigų. Bet tai yra juk normalu*
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• feiškinys, kad, i mokslą ir visuome- 
- ginį gyvenimą įėjus katalikams pa-

taulininkams, kunigai grįžta į savo* 
. dvasinį pašaukimą, į religinę sritį.

Tačiau joje jie turėtų kūrybiškiau 
pasireikšti.

Jeigu moksle kunigų vaidmuo ne- 
' bėra toks ryškus, tai bent literatūroje 

jie ir toliau palaikė savo pozicijas. 
Kaip atgimimo literatūros priekyje 
stovėjo Maironis, taip Nepriklauso-

- mos Lietuvos lyrikos priekyje atsisto- 
-jo Putinas. Kaip kunigas Lindc-Dobi

las sukūrė romano užuomazgą prieš
• 1 Didįjį Karą „Blūdas", taip kitas 

buvęs kunigas parašė didžiausią lie
tuvių romaną „Altorių šešėly".

Turime baigti. Bet jokiu būdu ne
galime padėti taško, nepriminę tų

- kunigų poetų nuopelnų tautiniame 
' lietuvių atgimime. Jeigu Lietuvos so

cialistai nori sau prisiskirti lietuvių 
Atgimime didelį vaidmenį, tai reikia 
atsiminti, jog jų klasių kovos šūkis

- tegalėjo būti tik labai siaurai supras-
• tas, nes Lietuvoje juk nebuvo tikros
- jcamor.ės darbininkų, o kaime dar 

reiškėsi patriarchaliniai santykiai.
Atrodo, kad daug svarbiau lietuvių 

pradedančiai mokytis, lavintis ir iš
grūsti visuomenei ar raudžiai kartais 
buvo ne tai, kas buvo perteikiama 
sunkiu stiliumi publicistikoje, bet kas 
lengva poeto plunksna buvo surašo
ma poezijoje. Juk Vienožinskis su sa
vo „Kur prapuolė tas kelelis?' tapo 
liaudžiai labai pažįstamas. Jo sakmė 
„Ožys ir vilkas" pamokomai parodė 
lietuvių atsparumą. Dar labiau reikia 
tai akcentuoti tariant Maironio vardą.

Žmonės kartais dar skaityti nemo
kėjo, o jau dainavo „Jau slavai su
kilo", „Nebeužtvengsi upės bėgimo", 
„Einą garsas nuo rubežiaūš"; ar „Kur 
bėga Šešupė". Tos poezijos reikšmė 
buvo didesnė, negu greitomis atrodo.

- Atbundančiam lietuviui „Pavasario 
taisai", „Jaunoji Lietuva", „Per 
Skausmus į garbę", „Raseinių Magdė", 
„Kame išganymas" pasidarė svarbus 
jo dvasios lobis, juo labiau, kad tau
tinio atgimimo metu buvo labai 
mėgstama poezija. Buvo kalama ir 
nevykusių patriotinių eilių. Bet „Auš
ra", apie kurios reikšmę kalbama kai
riojoje višūinenės dalyje, nėra, rodos, 
liaudžiai davusi nė vieno kūrinio, 
išskyrus Višteliausko „Op, op Nemu
nėli".

O tautinio atgimimo rašytojų tarpe 
bereikia užmiršti opozicinės nuotaikos 
prieš rusus ugdytojo Dėdės Atanazo. 
Jo beletristinių veikalų, perėjusių per 
„Apžvalgos" skiltis, susidarytu kele
tas storų tomų. Mūsų liaudyje buvo 
paplitęs ištisas romanas „Obrusite- 
liai",. labai aštri satyra prieš rusin
tojus, provoslavų valdininkus. Tokia, 
tiesą, literatūriškai neaukštos vertės 
proza, lygiai kaip ir Atanazo „Kandi
datas į kunigus”, nedaug pratusiai 
įkaityti liaudžiai darė daugiau įtakos, 
negu aukštos meninės vertės kūriniai.

Pagaliau didysis prozaikas Vaižgan
tas, lygiai, kaip ir kanauninkas M. 
Vaitkus ar kun. M. Gustaitis, priklau
so tai epochai. Jakštą pažįstame kaip 
publicistą. Bet ir jis, kaip poetas, 
rašė eilėraščių, ugdė rašytojus, pasi
reiškė kaip vienas iš žymiausių lite- 

. ratūros kritikų.
Palikome neapžvelgę Amerikos ku

nigų didelio vaidmens, pradedant 
Šliūpo antipodu Burba. Nebegalime 
sustoti nė ties kun. Miluku. įnešu
siu daug dinamikos į išeivių gyveni
mą, pasidariusiu uoliu literatūros ga
mintoju, mūsų išeivijos istorijos fak
tų rinkėju. Maža kam žinomas Kazi- 
mieriečių kun. Antanas Staniukyaas 
ar kun. Kaupas, išauginęs dienraštį 
»,Draugą". O kiek daug tektų minėti 

■ pavardžių iš „Susivienijmo Lietuvos

Trijų minučių vaidinimas trims 
asmenims.

Ligi šiol per senų daiktų varžyty
nes arba senienų krautuvėse dar vis 
galima užtikti tam tikrų specialių me
chaninių dėžučių, kurios prekyvietė
se,vos įmetus metalinį pinigėlį, pa
vaizduoja Snieguolės gyvenmą arba 
Ali Babos istorijas. Tuo būdu ir tau 
susidaro proga išgauti Šventosios Že
mės ir Egipto cikloramą, kuri ir su
daro, mūsų šio vaizdelio scenai foną. 
Todėl teikis, meldžiamasis, užgesinti 
šviesas, nes šiuo metu Palestinoje 
yra naktis, ir už stiklinės uždangos 
parodyk moterį su kūdikiu keliau
jančias ant asilės tolyn. Juodu pės
čias lydi senas vyras. Asilė vadinasi 
Hepzibah.

HEPZIBAH (dešimtąjį kartą): Aš 
jau taip išvargau.

MARIJA: Žinau, žinau.
HEPZIBAH: Aš taip norėčiau tave 

nunešti toli toli ir taip greitai, kaip
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tik galiu, tačiau viskas turi savo ri
bas, viskas turi savo ribas.

JUOZAPAS: Jei tu tiek daug ne
kalbėtum, galėtum būti pajėgesnė 
žioj kelionėj.

HEPZIBAH: Tai ne mano plau
čiai pervargo, bet mano kojos. Kal
bėdama ne taip pastebiu, kaip esu 
išvargusi.

MARIJA: Daryk viską, Hepzibah, 
ką tik gali ir tari geriausia esant, 
bet tik jokiu būdu nesustok vietoje. 
Aš vis tebegirdžiu užpakaly mūsų 
Erodo kareivius (Kulisų dešinėje su
žvanga ginklai).

HEPZIBAH: Na, gerai, gerai, pa
sistengsiu iš paskutiniųjų ir padary
siu visa, ką tik begaliu. (Tyla. Per 
cikloramą prašliaužia tigras). Jei mes 
nekalbėsime, tai aš turėsiu sustoti 
vietoje. Mes kalbėjome apie romėnus 
ir aptarėme visą polit'nę padėtį, ir aš 
turiu pakartotinai pažymėti, kad aš, 
kaip ir kiekvienas kitas galvojąs pa
daras, į tokią padėtį galiu žiūrėti tik 
neramiai, net labai ir labai neramiai. 
Mes kalbėjome taip pat ir apie mūsų 
sodžių, bet aš netikiu, kad apie jį 
būtų galima dar ką nors pasakyti. 
Ar aš neužmiršau kartais jums pa
pasakoti, kad iširo Isachbaro duk
ters sužieduotuvės?

MARIJA: Ne.
HEPZIBAH: Na, jei taip, tai vis 

dar tebėra apie ką šnekėti ir galvoti. 
Dar vis tebėra idėjų. Man rodos, aš 
galiu garbingai prisipažinti, kad su 
tomis visų rūšių idėjomis ir viso
kiausiomis mintimis aš jatčiuosi 
kaip namieje. Kaip namie, mūsų 
kieme, kur, pavyzdžiui, aš esu mūsų, 
mergaičių, intelektualių grupės ve
dėja. Pas mus užsimezga nepapras
tai įdomios religinėmis temomis dis
kusijos, įdomiausios, kokios tik be
gali būti. Ir nepaprastai pamokan
čios.

JUOZAPAS: (Kai vėl Judėjoje pa
sigirsta ginklų žvangėjimas; pro šalį 
srovena Eufratas): Ar tu negalėtum 
dar nors truputį pasistengti paspar
tinti savo žingsni?

HEPZIBAH: Aš visuomet sakau 
mergaitėms: mergaitės, sakau aš, net 
tikėjimo dalykuose iš mūsų laukia
ma, kad mes niekad nenustotume pro
to. Niekam nėrą reikalo, kaip kad 
senas priežodis sako, meškerės kab
liuką praryti su visu meškerykočiu. 
Na, paimkite* kad ir šituos vaikus, 
kuriuos dabar štai Erodas įsakė iš
žudyti. Tad kam jiems reikėjo gimti, 
jei jie jau tokie jauni turi mirti? 
Kas man gali tinkamai j šitą klau
simą atsakyti? Arba, kitaip tarus, 
kodėl, pavyzdžiui, mažas berniukas 
ant tavo rankų turi išsigelbėti, kai 
tuo tarpu kiti turi neišvengiamai 
žūti?

JUOZAPAS: Ar tai dėl to jau 
reikia sustoti vietoje?

HEPZIBAH: Jei aš sustojau, tai 
dėl to, kad daugiau nebegaliu. Pra
šau mane kaip reikiant suprasti! 
Sustojau ne todėl, kad abejočiau. 
Tiesos sakymas į akis dar nereiškia 
abejoti... Kas tai per triukšmas?

MARIJA: Prašau, būk gera: pas
kubėk, kiek tik gali, pasistenk iš pa
čių paskutiniųjų. Tas triukšmas, kurį 
tu girdi, yra Erodo karių. Mano kū
dikis turės žūti, jei tu. užuot skubė
jusi tolyn, ginčysiesi dėl tikėjimo. 
Aš prašau tave, Hepzibah, būk tokia 
gera ir išgelbėk jį, kol dar gali.

HEPZIBAH: Gali būti rami, aš pa
darysiu visa, ką tik galiu, ir aš ma
nau, kad man pasiseks kiek re’k>ant

Rymo Katalikų Amerikoje" organiza
cijos ir 1.1. Ir Lietuvą atstatant, pra
dedant finansavimą propagandinės 
veiklos Šveicarijoje, Amerikos kuni
gų nuopelnai yra patys didieji. Tik 
jie vis per menkai respektuojami. 
Idomion faktų švieson juos pastatė 
savo atsiminimuose kun. Dr. V. Bar- 
tuška. Apie Amerikos lietuvių kunigų 
veiklą tautinėje dirvoje reiktų kalbėti 
atskirai.

Pabaigti norėčiau 1895 metų „Tė
vynės Sargo" žodžiais, kurie išreiškia 
senosios mūsų kunigų kartos nusista
tymą tėvynės reikalų ir tautinio at
gimimo atžvilgiu. Tai yra truputį ne
vykusiai eilėmis suraštylos trys 
eilutės, bet teisingai pasakančios:

„Mylėk Viešpatį Dievą už visa 
labiaus, 

Artimą kaipo pats save, o 
Tėvynę už save daugiaus."

Tą tėvynės meilę sargininkai taip 
suprato: „Žmogus, kuris myli V. Die
vą, klauso Jo prisakymų, turi mylėti 
ir tėvynę..." Tad labai rimtas klau
simas, ar galėjo būti pilnutiniai 
patriotai tie, kurie, tik sau monopo
lizavę patriotizmą skelbė „visų šalių 
proletarai vienykitės". Ano meto ku
nigui atrodė: tikėjimas — tautos 
pagrindas. Kas ardo tikėjimą, tas 
griauna tautos pamatus, o tuo pačiu 
ir tautą. Todėl suprantama, kad su ta 
visuomenės dalimi buvo kovojama, 
kaip su pavojingu tautos priešu.

Tautiniame atgimime, kaip matome, 
kunigo vaidmuo yra gana didelis. Ši
to vaidmeris akivaizdoje įgyja pras
mės visos tos aukos, kurios kunigų 
buvo sudėtos kovoje su rusų prie
varta. Juk visada nusilenkimas 
prieš nieku nepateisintą brutalią prie
vartą, kuri užgauna prigimtąsias žmo
gaus teises, būtų iš tikrųjų šitos prie
vartos legalizavimas. Kunigai, negai
lėdami tų aukų, yra sėkmingai prieš 
tokią prievartą kovoje ir lemiamai 
prisideėję prie laimėjimo.

Žvelgiant iš tos artimos praeities į 
dabartį, reikia turėti vilties, kad tas 
didysis praeities kapitalas bus pa
naudotas ateičiai, bus pratęstos tos 
garbingos tradicijos, su tuo imponuo
jančiu veikimu,. kuriuo pasižymėjo 
senoji kunigų karta.

pasistūmėti į priekį. Antra vertus, 
aš turėjau galvoj visai ne tą-triukš- 
mą, kuris skambėjo mūsų užpakaly
je, bet tą, kurį išgirdome mūsų prie
šakyje. Savaime aišku, tau tavo vai
kas yra brangesnis už kitų, bet, teo
loginiais terminais kalbant, nėra jo
kio pagrindo tam, kad tu išneštum 
savo sveiką kailį į Egiptą, kai tuo 
tarpu kiti vaikai būtų išžudyti kar
dais, kaip tat sakoma daktaro Mar
tyno Liuterio vertime. Kai ateis Me
sijas, visa tai savaime paaiškės, bet 
ligi tol negi aš turiu liautis protavu
si? Taigi, pagal mano teoriją išeina, 
kad...

MARIJA: Hepzibah, mes tikrai 
būsime priversti tau užkirsti, jei tu 
taip dažnai sustosi vietoje. Hepzibah, 
ar tu neatsimeni, kaip tu tvarte pati 
atsiklaupei ant kelių? Ar tu jau ne- 
beatismeni daugiau mano kūdikio?

HEPZIBAH: Kaip? Ką tu sakai? 
Aišku, atsimenu!

MARIJA: Na, matai, Hepzibah!
HEPZIBAH: Leisk man nors vie

nai akimirkai sustoti vietoje ir ap
sižvalgyti. Ne, aš nebedrįs.u daugiau 
sustoti vietele. Kodėl aš tavęs nepa
žinau ankščiau! Tikrai, mieliausioji 
Valdove, tu turėjai griežčiau su ma
nimi šnekėti! Aš nė pati nežinojau, 
kad taip galėčiau bėgti į priekį — 
tai tikras malonumas! Geriausias Iš
ganytojau, ir kokia aš buvau asilė, 
kad vedžiau diskusijas dėl proto 
postulatų, kai tuo tarpu mano Išga
nytojui grėsė tikriausias pavojus! 
(Pro šalį praūžia piramidė). Ar jūs 
dar nematote miesto šviesų? Tai 
sfinksai, štai ten, dešinėje, Pone! 
Taip, 3655 prieš Kristaus gimimą.

^^cikia atnaujinti juoką, kaip at

gailotojų ženklą, o išvyti šalin pa
taikūnišką pamaldumo veidmainybę< 

Olandija Verrier.

Taip, taip, nuostabus pasaulis, jei 
jame viešpatauja tokia tvarka, kad 
Išganytojo gyvybė priklauso nuo 
asilo kojų. Na, bet je: jau taip yra, 
tai nieko nepadarysi. Tačiaus kodėl, 
brangioji Valdove, man to nesakei 
anksčiau?

JUOZAPAS: Aš galvojau, kad tu 
mus neši į priekį pati savo laisvu 
noru.

HEPZIBAH: O, atleisk man, Val
dove, atleisk, Viešpatie! Aš duodu 
savo galvą, kad dabar užpakalyje 
nebegirdėsite daugiau jokio kareivių 
triukšmo. Prašau, nesuk taip toli į 
šalį — štai čia, dešinėje, eina kelias, 
Valdove. Štai ten Nilas ir čia y ra kro
kodilų. Valdove, dabar t ai mes jau esa
me saugūs ir ištrūkę iš visų pavojų, 
ar aš galiu pastatyti vieną klausimą?

MARIJA: Be abejo, Hepzibah!
HEPZIBAH: Man vis neaišku, kaip 

ten yra su tuo tikėjimu ir protu. 
Valdove. As taip baisiai norėčiau tai 
mūsų intelektualių grupei perduoti, 
ką tu apie tai galvoji...

MARIJA: Mano mieloji Hepzibah, 
gal būt kada nors vėliau. Tačiau de
bar, šiuo momentu, daryk tik tai, ką 
ir aš daržu, — nešk savo Viešpatį 
toliau!

(Dar daugiau piramidžių pralek a 
pro šąli; Memnona dainuoja, Nilas 
svajingai šnera tolyn, ir užeiga lai- 
yrvnftJ'
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m o sų šviesuliai

Asmuo, kurio pastangomis pralenkėme Europa
PAVELYTŲ PROF. M. KRUPAVIČIAUS 60 METŲ AMŽIAUS SUKAKTUVIŲ PROGA

Daug rūpesčių slegia dabar (vai
rias Europos šalis. Nepaskutinėje 
tarp jų vietoje stovi ir žemės re
forma. Mums, lietuviams, skaitant 
apie reformos rūpesčius jų spaudo 
je ar girdint kalbant, nejučiomis 
kyla šypsena. Juk mūsų tėvynėje ji 
jau seniai padaryta. Vadinasi, mes 
čia pralenkėme Europą. Ir tai ypač 
vieno asmens pastangomis. Tasai 
asmuo-tai kunigas MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS. Praėjusiais metais 
sukako jam, 60 metų. Deja," N. Gy
venimas" buvo tuomet dar negimęs, 
negalėjo tad tosios sukakties pro
ga prisiminti šiojo stambaus mūsų 
padangės šviesulio. Tenka dabar 
nors pavėluotai žvilgterėti į vieną 
kitą jojo spinduli.

1. Jojo pavardę teko man pirmą 
kartą išgirsti 1911 m. Buvau baigęs 
keletą Mariampolės gimnazijos kla
sių. Ryžausi toliau tęsti mokslą te-
nai, f kur traukė širdis: kunigų se
minarijoje Seinuose. Prieš išvyk
damas, nuėjau atsisveikinti ateiti
ninkų vadą, už mane kiek vyresnį 
mokinį, garbinos atminties Vytautą 
Endziulaitį. Jisai, palinkėjęs geros 
kloties naujoje vietoje, pridūrė: — 
Rasi tenai puikių vyrukų. Ypač 
įsižiūrėk į Krupavičių. — Kas tasai 
Krupavičius, jis man nepaaiškino, o 
aš jo neklausiau, žinodamas pats 
■epoilgo jį pamatysiąs.

Vos atvykęs į Seinus, paprašiau 
vieną iš seniau pažįstamą vyresnį 
draugą parodyti man Krupavičių. 
Nustebau jį išvydęs. Atrodė profe
sorius, o ne klierikas. Ką gi? — Ke
letą metų už mane amžių vyresnis, 
keliais kursais aukštesnis. Ir rim
tas, be galo rimtas. Ne taip, kaip 
daugumas mes, keliolikos metų jau
nuoliai. Nedrąsu man buvo ne .prie 
jo prieiti, nei su juo susipažinti. 
Kai po kiek laiko teko per bendrą 
pasivaikščiojimą su juo pasikalbėti, 
pamačiau, kad aš tiek išsilavinimu, 
tiek apsiskaitymu- prieš jį tik vai
kas. Tą pat jautė daugumas tojo 
meto klierikų, ir Krupavičių savai
me laikėme lyg kokiu vyresniuoju 
vadu. Jo žodis būdavo lemiamas.

Nors taisiais laikais Seinų semi
narijos pirmutiniuose trijuose kur
suose buvo po kelias savaitėje lie
tuvių kalbos pamokas, bet naudos 
iš to maža teturėjome. Viena, trūko 
vadovėlių, antra, profesorius buvo 
menkokas. Teko tad patiems pri
vačiai ir slaptai (nes viešai buvo 
uždrausta), lopyti šiąją spragą. Pa
galbos teikė vyresnieji draugai. Čia 
itin reiškėsi plieninė Krupavičiaus 
valia. Jis spirte spyrė kiekvieną ra
šyti, ir tai ko daugiausia. Savo 
griežtumu ne vieną kartais ir ligi 
ašarų privarydavo. Bet rašėme kas 
ką sugebėdami ir įstengdami: kas 
eįlių — eilių, kas vaizdelių — vaiz
delių, kiti — įvairių straipsniukų, 
pamokslų ir net korespondenčių. 
Tieji rašiniai būdavo knygyno pa
talpose peržiūrimi, išnagrinėjimai ir 
tinkami paskiriami spaudai. Žino
ma, nuo tojo rašymo kiek nuken
tėdavo mokymasis, nes visam kam 
nepakakdavo laiko, bet naudos iš jo 
buvo keleriopos. Viena, patys ra
šantieji verčiami būdavo geriau pa
žinti savo kalbą, įprasti jąja reikšti 
mintis ir jausmus, antra, plačiau 

apsiskaityti, pagilinti žinias, trečia, 
tojo meto katalikų laikraščiai, ypač 
„Ateitis“, „Šaltinis“, „Vadovas“, 
„Draugija", gaudavo nemaža me
džiagos. Paties M. Krupavičiaus 
straipsnių nuolat būdavo viename 
ar kitame minėtųjų laikraščių. Be 
to, tuomet bendradarbi? vo jis „šal
tinio" redakcijos pradėtajame leisti 
„Žmonių Knygyne“, rašydamas 
mokslo populiarizacijos veikalų ir, 
regis, bene ėmė gilintis j socialinius 
klausimus bei studijuoti garsiąsias 
pop. Leono XIII enciklikas. Po po
ros metų pasiųsta jis, kaip itin ga
bus, j Petžapilio akademiją. Likę 
be jo, darbe neatlyžome. Bet nepo- 
ilgo prasidėjo Didysis karas, ir vis
kas virto kitaip.

2. Vėl su kun. M. Krupavičium 
arčiau susidurti teko man 1916 m. 
{stojęs Į Petrapilio akademiją, ra
dau jj jau paskutiniame josios kur

VIENOS PRANCŪZIŠKOS iwLuJms
Aš buvau viena iš žosistų federa

cijos vadovių.
Regioniniame vadovių suvažiavime, 

kuris buvo 1945 liepos mėnesį, aš 
kartu su daugumu savo draugių

Staiga aš savo nuomonę pakeičiau: 
— Palauk, ne. Rytoj yra Žolinė, 

įsipareigojau dar bent metus laiko mūsų parapijos šventė: kartą aš ga- 
atsidėti visiškai darbo klasės tarny- ]lu nueiti lr j parapijos bažnyčią. Aš 
tai- eisiu į Notre Dame 8 vai.

Aš turiu prisipažinti, kad šis įsi
pareigojimas man daug kaštavo, ir 
aš jį prisiėmiau tik po ilgų svyravi
mų. Po keleto savaičių man sukako 
25-ri metai. Man labai rūpėjo mano 
ateitis. Aš buvau įsitikinusi, kad 
mano pašaukimas yra moterystėje, 
o tačiau nieko nebuvo matyti hori
zonte.

Pasilikti federacijos vadove reiškė 
paskęsti žosistų gyvenime, atiduoti 
jam savo širdį ir savo visą laiką, 
neturėti jokios progos. pasvajoti apie 
ką kita ir truputį išeiti ...

O aš jaučiausi malonės stumiama 
jei ką nors veikti, tai jau iš visos 
širdies.

Posėdžių metu federacijos kape
lionas daug kalbėjo apie Šv. Merge
lę Mariją, ir tuo būdu aš geriau 
supratau, kokią vietą ji užima vi
same mūsų gyvenime. Ęrisimindama 
savo įsipareigojimą, aš jį pavedžiau 
Marijai, ją prašydama mainais tru
putį pasirūpinti mano ateitimi ir per 
šiuos metus daryti su manim tai, ko 
Dievas iš manęs nori.

Iš to suvažiavimo aš grįžau namo 
vėl giedri, laiminga ir visiškai rami.

Tai buvo liepos pabaigoje.
Rugpjūčio 14 dieną aš su mama 

turėjau porai dienų išvažiuoti į 
kaimą. Ši kelionė mūsų buvo jau 
seniai nuspręsta. Bet štai rugplūčio 
14 d. dėl visai netikėtų priežasčių 
mūsų kelionė negalėjo įvykti; Žolinę, 
galvojau, teks tuo būdu praleisti 
mieste.

Vakare mama mane paklausė: -
— I kurias mišias tu-eisi rytoj? 

Kaip paprastai, 7 vai, koplyčioje, “ JeunMri du Cur* de eaaapagne.

se. Akademijoje studijuoją lietuviai 
kunigai ir klierikai buvo susibūrę 
j „Ateitininkų Draugovę“. Jai va
dovavo tuomet kun. M. Krupavičius.

Karas buvo atbloškęs į Rusijos 
gelmes dešimtis tūkstančių mūsų 
tautiečių. Jų dvasinius bei kultūri
nius reikalus aprūpinant, nemažos 
pagalbos teikė akademijos studen
tai. Laikraščiai, kaip „Vadas", 
„Ateities Spinduliai", daugiausia jų 
pastangomis laikėsi. Trūkstant 
tremtiniams maldaknygių, irgi su
žiurta ( juos. Pirmininko karštai 
paskatinti „A. Draugovės“ nariai 
ryžosi ją pagaminti. Darbas laukė 
nemažas. Negalima buvo lemtai pa
sinaudoti nė viena ligi tol būtąja, 
nes tiek kalba buvo labai negryna, 
tiek turinys nevisai tinkamas. Rei
kėjo daug ką pagrindinai perdirbti, 
daug ką iš kitų kalbų išversti. Ypač 
sunku, buvo su giesmėmis. Nauja-

.Čia jo kalba apie koplyčia, kuri 
yra visiškai prie namų, o j parapijos 
bažnyčią tėra vos 10 minučių kelio.

Rugpiūčio 15 d. aš nukreipiau savo 
žingsnius per savivaldybės parką J

■įžiūrėk, aš tau aptarsiu krikščio
nišką tautą pasinaudodamas jos 
priešingybe. Krikščioniškos tautos 
priešingybė yra nuliūdusi tauta, yra 
senių tauta. Tu sakysi, kad ši de
finicija yra nelabai teologiška. Su
tinku. Bet ji duoda progos susi
mąstyti ponams, kurie nuobodžiauja 
sekmadienį bažnyčioje. Taip, jie 
nuobodžiauja, bet tu nenorėk, kad 
per pusvalandį savaitėje Bažnyčia 
juos išmokytų džiaugsmo!

Atmętes džiaugsmą pasaulis ap
temsta. Jis prarado vaikystės dva
sią, kurią išlaikyti yra įpareigota 
Bažnyčia. Si džiaugsmo dalintoja 
turėjo išplėšti iš Adomo širdies vie
nišumo nuotaiką. Pasaulis miršta Iš 
nevilties, atsisakęs savyje, tarp tie
kos menkysčių, matyti „Dievo sū
nų“. Pasaulį, kaip koks vėžys ėda 
nuobodulys, kuris yra „nelaiku gi
musi neviltis“. Nėra abejonės, kad 
ši biauri nevilties forma, yra suge
dusios krikščionybės raugas.

Bernanos

sis darbas teko beveik išimtim®
mums pirmutinių dviejų kursų stigs 
dentams. Juk, viena, mūsų buvo 
kiek daugiau negu vyresniųjų 
antra, mums dar nereikėjo mokslo 
laipsniams ruoštis, tad laikyta mui 
laisvesniais negu kitus. Bet sąlygai
dirbti buvo pusėtinai sunkios. Mok8» 
lo metai buvo sutrumpinti, norg 
programa pialikta ta pati. Tad ertu
viskas pakniobstomis. Be to, V 
maistas dėl karo buvo gerokai 
besėjęs. Todėl kaip iš karto noras 
mis stvėfėmes tosios maldaknyge* 
taip greitai atkandome dantį. Atras 
dė, kad vis tiek nieko neišeis, joMO 
būdu neįstengsime. Ne vienas ĮJB 
pas pirmininką atsisakyti. Bet o® 
vėl pasireiškė plieninė jojo valiai 
Kas nutarta, kas visuomenei reikaai 
linga, tai ir turi būti (vykdyta, St 
vykdėme, sukandę dantis, laisvalal* 
kio, miego nutraukdami, ne kar» 
kilus nekantrumo mirksniui, Sti 
pirmininku išsibardami. Tačiau pas 
baigos jis nesulaukė. Sveikatos su» 
metimais, dar mokslo metams tas 
beeinant, išvyko jis iš akademijoj 
Pabaigėme kitų vadovaujami. B0 
jeigu ne M. Krupavičiaus plienini 
valia, taip pat geležinė logika bei 
ugninė iškalba, tikrai to būtume 
nepadarę. b. Ą

8 vai. mišias. Čia aš susitikau Joną, 
buvusį mūsų kvartalo žosistą, ką tut 
grįžusį iš nelaimės, kuris tuoj priėjo 
prie manęs ir pasiprašė mane per 
lydėti. Man buvo aišku, ko jis" ieško, 
iš jo visos laikysenos per tą keletą 
savaičių nuo jo sugrįžimo. Tačiatj 
aš žinojau, kad jis linko prie kilof 
mergaitės.

Mano maldos per mišias buvo trte 
pūtį išsiblaškiusios, tačiau vis 
karštos. Aš negaišau po mišių są 
padėkos maldomis. Prie išėjimo Jonaj 
manęs jau laukė.

Savivaldybės sode Jis padarė mą* 
savo pareiškimą ir prašė leisti hfflp 
kytis.

Aš su atsakymu susilaikiau S 
teigiamai jam atsakiau po savaitO* 
Ir kai aš jį paklausiau, kodėl jis aj®# 
mane mąstė, jis man nesvyruodamas 
pasakė:

— Aš prašiau ženklo Iš Mergelė! 
Marijos, — sakė jis. — Žolinės 
vakarėse aš jai pasakiau: ,.Kad S 
Teresė, kurią aš noriu vesti ateiti) 
rytoj į 8 vai. mišias ir kad aš ją 
galėčiau susitikti“. Ir kai Sv. Merge
lė viską taip sutvarkė, man neliko 
abejonės, kad mes esame skirti 
vienas kitam.

Kaip aš negaliu įžvelgti Siamo 
aplinkybių susibėgime Sv. Mergelė* 
Marijos atsakymo •( mano ano ves 
karo maldą suvažiavime? Tai ji sW> 
kliudė mudviejų su mama suprojek* 
tuotą išvažiavimą, ji įsikišo, kad d 
pakeisčiau mišių valandą ir vie t*

Nuo to laiko praėjo jau metai 18> 
ko. Dabar mudu su Jonu sukūrėm® 
šeimos židinį. Aš išlaikiau savo Žodį 
metus laiko išbūdama darbo klasei 
tarnyboje. Aš jaučiu, kad tas darbą* 
nenutruks. Mes manome, kad dėl M 
ir Šv. Mergelė Marija įsiterpė į mlp 
sų gyvenimą. Nuo dabar mudu abt* 
du tam darbui atsidavėme. Jam skfW 
sime visą mūsų gyvenimą. •

Aš pasitikiu ateitfmL
Ji .L* Croix" 1946 rugpiūčio
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Faiimos paslaptis ir pasaulio istorinė misija. Vertė Vytautas Staugaitis
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Taip. Aš pradėjau Angelo maldą 

ir paskui paskendau mintyse.
— Negirdėjai, kaip Jacintą tave šau

kė? —
— Ne, aš nieko negirdėjau.
*** Eik šen, einame pas ją, ji verkia, 

nes mano, kad tu paklydai. —
Taip mes nuėjome. Bet po poros mi

nučių jis vėl norėjo grįžti į savo anksty
vesnę vietą; jis norėjo vienas būti, kad, 
kaip pats sakė, padarytų Viešpačiui šią 
auką. z

Ar nesudaro įspūdžio, kad čia būta 
Įžvalgios sielos, kuri, jėga ištraukta iš 
savo mąstymų, dabar jautė norą vėl ten 
grįžti? -

Tačiau jis buvo toks silpnas, jog nega
lėjo sukalbėti viso rožančiaus; nuliūdęs 
jis prisipažino motinai, kad jis daugiau 
negali sukalbėti, kaip pusę rožančiaus. 
Gera moteris stengėsi jį nuraminti, aiš
kindama, kad pakanka žodžius dvasia 
sukalbėti, jei jis jų neįstengia burna 
išsakyti, — tai Madona lygiai mielai 
priims. .

Kartais jis karčiai skųsdavosi, kad ne
gali taip tobulai melstis, kaip kiti lai- 

,vingesnieji, — tai jam buvo ypač skau
du.

Nežiūrėdamas blogos savo sveikatos, 
jis eidavo pasivaikščioti ir kartais šiaip 
taip nuslinkdavo iki Cova da Irijos. 
Malonus vietos vaizdas vėl atgaivinda
vo atsiminimus apie Panelę Švenčiau
sią, ir jis nuolatos sakydavo, kad di
džiausias jo troškimas esąs — kiek ga
lint greičiau nueiti pas Madoną.

Jeigu kas tvirtindavo, kad jis pasveiks, 
jo atsakymas visuomet skambėdavo —■_ 
„ne“, ir niekas negalėdavo nepajusti to 
gilaus įspūdžio, kurį sudarydavo vaiko 
veido išraiška ir tonas, kai jis tardavo 
tą „ne“. Vieną dieną jo krikšto motina 
prie jo akių padarė įžadą, kad, jei jis 
pasveiks, paaukos Madonai tiek kviečių, 
kiek sveria jo kūnas; tuomet Pranciškus 
pareiškė, kad toks pasižadėjimas esąs 
visai nereikalingas, nes jis juk vis tiek 
nepasveiksiąs.

Nepaisant vaiko amžiaus ir menko iš
silavinimo, jo sąžinė buvo labai jautri. 
Kai jam kartą pasakė, kad turįs ganyti 
avis pakraščiais pievų, priklausančių jo 
krikštamotei, kuri tikrai nieko prieš tai 
neturėtų, jis nesidavė tuo įtikinamas, kol 
gavo jos įsakmų leidimą, šiaip bijojo pa
daryti vagystę.

1919 metų gale berniuko padėtis žy
miai pablogėjo. Jį paguldė lovon. Jacin
tą išbūdavo su juo visą dieną. Kartą 
skubiai buvo atvesta Lucija; kai ji įėjo, 
Jacintą jai pranešė:

— Mus aplankė Madona ir pasakė, 
kad ji greit ateisianti pasiimti į dangų 
Pranciškaus. Mane ji paklausė, ar aš 
dar norinti atversti nusidėjėlių. Aš at- 
takiau: taip. Tuomet ji pasakė, kad aš 
pateksiu į ligoninę, kur turėsiu daug 
kentėti, tačiau aš turinti viską kantriai 
iškęsti už nusidėjėlių atsivertimą, kaip 
atpildą už įžeidinėjimus, daromus Nesu
teptąją! Marijos Širdžiai, ir dėl Jėzaus 
hieilėe. Aš jos paklausiau, jir tu kartu

su manim eisi. Ji atsakė: ne. Todėl man 
taip gaila! Ji pasakė, kad motina mane 
palydės, tačiau paskui aš pasiliksiu visai 
viena . . .

Susimąsčius ji nutilo, paskum kalbėjo 
toliau:

— O jeigu tu su jnanim ten vyktum? 
. • . Kas žino, gal ligoninė yra visai 
tamsus namas, kur nieko nematyti, ir aš 
ten turėsiu likti viena ir tiek daug ken
tėti! Tačiau nieko: aš kentėsiu, nes my
liu Išganytoją; tai bus atpildas už už
gauliojimus, daromus Nesuteptąją! Ma
rijos Širdžiai, už atsivertimą nusidėjėlių 
ir už šventąjį Tėvą! . . .

Pranciškaus karščiausias noras buvo 
ir toliau guosti Išganytoją ir Jo Šven
čiausiąją Motiną.

Kai vieną dieną įžengė į jo kamba
rėlį Lucija su Jacintą, jis tarė:

— Kalbėkit šiandien mažiau, nes man 
labai skauda galvą.

— Neužmiršk savo skausmus paaukoti 
už nusidėjėlius, — įspėjo Jacintą.

— Žinoma; tačiau pirmiausia aš juos 
aukoju paguosti Išganytojui ir Madonai, 
paskui už nusidėjėlių atsivertimą ir už 
šventąjį Tėvą.

Kiek vėliau, kai jau stovėjo ant am
žinybės slenksčio, sakė Lucija!:

— Klausyk: man labai bloga. Neilgai 
trukus aš eisiu į dangų.

Tai įsidėmėk: nepamiršk tenai melstis 
už nusidėjėlius ir už Šventąjį Tėvą; 
taip pat už Jacintą ir už mane.

— Taip, - aš melsiuosi už visus. Bet 
klausyk: geriau, jeigu tu tai Jacintai pa
sakysi, nes aš bijau, kad viską pamir
šiu, kai pamatysiu Išganytoją; o aš no
riu pirmiausia Jį paguosti.

Šventa Pranciškaus mirtis.
Balandžio 2-rą dieną ligonio savijauta 

rodė esant tikslu pakviesti kunigą, kad 
jis išklausytų berniuką išpažinties. Jis 
dar nebuvo priėmęs pirmosios šv. ko
munijos ir bijojo mirti prieš tai ne- 
priėmęs Išganytojo; šitoji mintis, kaip 
jis motinai prisipažino, buvo jam labai 
skaudi. .

Tačiau perleiskime žodį Lucijai, kuri 
geriau už visus kitus žinojo šios angeliš
kai tyros sielos paslaptis.

„Iš pat anksto ryto atėjo sesuo Te
resė manęs pakviesti:

— Ateik greičiau, Pranukui ^labai blo
ga, — jis turi tau kažką pasakyti! —

Aš greitai apsitaisiau ir nuėjau pas 
jį. Jis paprašė motiną ir seseris išeiti 
iš kambario, nes tai esanti paslaptis, ku
rią jis man norįs pasakyti. Kai tos išė
jo, jis man tarė:

— Šiandien aš turiu eiti išpažinties, 
kad galėčiau priimti šv. komuniją, pas
kui aš mirsiu. Tu privalai man pasa
kyti, ar tu žinai mano nuodėmių, paskui 
eik ir paklausk taip pat Jacintą.

— Tu kartais neklausydavai motinos, 
kai ji tau liepdavo namie likti, ir išbėg
davai manęs aplankyti arba pasislėpti.

— Tai tiesa, taip aš esu padaręs. Eik 
dabar pas Jacintą ir paklausk, ar ji dan- 
giau neprisimena.

Jacintą truputį pagalvojo ir atsakė:
— Pasakyk jam, kad, prieš pasiro

dant Madonai, jis vieną kartą pavogė iš 
tetos pusę franko, norėdamas nusipirkti 
lūpinę armonikėlę, ir kad kartu veikė, 
kai Aliustrelio vaikai mėtė akmenimis 
į Boleiros kaimo vaikus.

Kai jam pranešiau, ką pasakė sesuo, 
jis patekėjo:

— Šitai aš jau išpažinau, bet aš tai 
dar kartą išpažinsiu. Kas žino, ar aš ne
su dėl šių nuodėmių kaltas, kad Išgany
tojas toks nuliūdęs yra. Jeigu aš ir ne
turėčiau mirti, aš niekuomet'to daugiau 
nedaryčiau. Dabar man to taip gaila, — 
ir, sudėjęs rankas, ėmė melstis: — 0 
mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, 
apsaugok mus nuo pragaro ugnies ir vesk 
visas sielas į dangų, ypač tas, kurios pa
galbos yra daugiausia reikalingos.

0 paskum:
— Klausyk: prašyk tu taip pat Išgany

toją, kad jis man atleistų mano kaltes.
— Taip, aš jį prašysiu, bet, jeigu jos 

tau jau nebūtų atleistos, Madona prieš 
porą dienų nebūtų Jacintai pasakiusi, 
kad ji greit ateisianti tavęs pasiimti į 
dangų. Aš dabar einu šv. Mišių klausy
ti ir ten melsiuosi už tave prie pasi
slėpusio Jėzaus.

Klausyk: prašyk jį, kad klebonas man 
atneštų .šv. komuniją ... —

Sugrįžusi radau Jacintą sėdinčią šalia 
ligonio lovos. Pranciškus, vos mane pa
matęs, paklausė:

— Ar prašei pasislėpusi Jėzą, kad 
klebonas man atneštų švl komuniją? —

— Taip, aš jį prašiau.
— Danguje tuomet aš taip pat už'ta

ve melsiuosi.
Aš jį palikau, norėdama atlikti savo 

pareigą, būtent: turėjau dirbti prie na
mų ruošos ir mokytis. Vakare vėl pas jį 
atėjusi, radau jį spinduliuojantį iš dži
augsmo: jis buvo atlikęs išpažintį, ir ku
nigas prižadėjo jam sekantį rytą atnešti 
šv. komuniją.

Jis nenorėjo nieko valgyti, o kai ku
nigas įžengė su Švenčiausiuoju, berniu
kas norėjo lovoje atsikelti ir, dar kartą 
atlikęs Išpažintį, Viešpaties Kūną pri
imti su didžiausia pagarba. Dėl nepa
prastai didelio silpnumo betgi tai jam 
nebuvo leista.

Kai jis priėmė šv. komuniją „su dide
liu dvasios aiškumu ir pamaldumu“, sa
vo džiaugsmo jis negalėjo paslėpti. Vos 
tik kunigas paliko namus, jis motiną 
paklausė, ar negalėtų Išganytoją dar 
kartą priimti.

Sesutei tarė:
— Šiandien aš esu laimingesnis už ta

ve, nes aš savo širdyje turiu pasislėpusį 
Jėzų.

Kai dienos būvyje jį aplankė krikšta
motė, ją prašė jį palaiminti ir atleisti, 
jeigu jai kartais nemalonumų būtų pa
daręs. _ \

Luciją ir Jacintą, kurios pas jį išbu
vo beveik visą dieną, jisai prašė už jį 
sukalbėti rožančių, nes jis pats jau ne
galėjo. Tuomet joms tarė:

— Dabar aš eisiu į rojų, bet ten ai 
labai prašysiu Jėzų ir Panelę Švenčiau
siąją, kad ir jus kaip galėdama greičiau 

. priimtų.
Atėjus nakčiai, mergaitės su juo at

sisveikino:
— Dievo valia, Pranuk! . . . Jeigu ta 

šią naktį pateksi į rojų, tai nepamiršk 
manęs: supratai?

— Aš tavęs nepamiršiu, ne. Gali būti 
rami.

—•* Tuomet iki pasimatymo danguje!
— Danguje ...
Rytojaus diena buvo penktadienis, ba

landžio 4-ji. Apie šeštą valandą ryto 
mirštantysis tarė motinai:

— Žiūrėk, inaimit, kokia graži šviesa 
prie durų! . . -.

Po keleto akimirkų:
— Dabar jos jau nebematau . . .
Angeliškas šypsnis nuskaidrino jo 

bruožus, ir jis švelniai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu — be agonijos, be jokio de
javimo.

„Šypsantis mirti yra Marijos myli
mųjų privilegija“.

Jis neturėjo nė pilnų vienuolikos me
tu, kai galėjo nuvykti į amžinąją tė
vynę.

Jacintos paskutinės gyvenimo dienos
Brolio mirtis Jacintą giliai nuliūdino. 

Prieš apleidžiant tam žemę, ji perdavė 
savo prašymus:

— Pasveikink mano vardu daug, daug 
kartų Išganytoją ir Dievo Motiną. Pa
sakyk jiems, kad aš kentėsiu, kiek tik 
jie norės, kad būtų galima atversti nu
sidėjėlius ir atlyginti už užgauliojimus* 
kuriuos padaro žmonės Nesuteptąją! 
Marijos Širdžiai.

Dažnai atrasdavo mažutę susimąsčiu
sią. Kai ją paklausdavo, apie ką ji gal
voja, toji atsakydavo:

— Apie Pranuką! Kaip aš dabar no
rėčiau jį pamatytiI — ir jos akyse pasi
rodydavo ašaros.

Jai teko jį veikiai pamatyti, bet prie! 
tai ji turėjo dar atlikti kietą bandymų 
kelią. _

Tuoj po Pranciškaus mirties, kaip iš
dava „ispaninės ligos“, pasirodė pūlinga
sis krūtinės plėvės uždegimas, lydimas 
įvairių komplikacijų. Gydytojo įsakymu 
ji buvo nuvežta į vila Nova de Ouremo 
ligoninę, kurioje buvo gydoma nuo 1919 
m. liepos iki rugsėjo mėnesio. Tačiau 
tasai gydymas nedaug gero tedavė.

b. (L

Vokietijos kataliku 
organizacijos dabar

Karui pasibaigus, Katalikų Bažny
čia Vokietijoj atgavo laisvę ir ga
limybę jaunimą auklėti Tuomet iš
kilo klausimas, pagal kurį principą 
vėl organizuoti jaunimą: parapinį 
(Pfarrjugend), sąjunginį (Būnde) ar 
profesinį (beruflicher Verein). Mat, 
už parapinį principą kalba parapi
jos, kaip šeimos pajutimas, nacių ir 
karo meto patyrimas, jaunimo ir va
dų jėgų vieningumas. . C

Dabar Vakarų Vokietijos (žemut. 
Reino, Kolno) vyskupų leistas veikti 
ir sąjunginėms jaunimo organizaci
joms. Aukštutinio gi Reino vyskupų 
pasisakyta už parapinį jaunimą, 
pvz., Freiburgo. Pietų Vokietijoj 
(Bavarijoj) leidžiamos ir vienos, ir 
kitos. Taip pasisakė katalikų jauni
mo vadų suvažiavimas vasarą Kūh- 
reinhause. Kitų vadų kalbama, kad 
reikia leistį pačiam gyvenimui pa
sireikšti (Dr. Steber) todė‘ visas 
jaunimo organizacijas turėtų jungti 
tik bendra katalikybės dvasia, todėl 
visas turėtų apimti viena centrinė 
— Deutsche Katholische Jugend 
(Monsign. Wolker). Rusų gi zonoj 
katalikų jaunimo organizacijos yrą 
oficialiai uždraustos.
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Iš sąjunginių organizacijų pažy
mėtinos šios:

ND-Neudeutschland, įs
teigta po Didž. Karo ir vadovaujama 
tėvų jėzuitų ir šiaip kunigų. Ji api
ma visas jaunuolio gyvenimo sritis. 
Rugpjūčio mėnesį turėjo Niederal- 
fingeno pilyje suvažiavimą, kur da
lyvavo 450 , atstovų iš Pietų Vokieti
jos, Westfalijos, net iš Berlyno. Da
bar ji turi apie 6.000 narių.

MC-Marijos Sodalicija, 
ypač praplitusi Pietų Vokietijoje. Ji 
jungia atskiromis grupėmis mokslą 
einančius jaunuolius ir mergaites, 
pasiryžusius siekti katalikiškos gy
venimo tobulybės ir pilnatvės. Ji 
davė daug vadų visoms katalikų 
organizacijoms ir veikimo šakoms. 
Jos narių skaičius maždaug kaip 
ND. Pullache, prie Mūncheno, rug
pjūčio mėn. ji irgi turėjo suvažiavi
mą su 100 atstovų.

Quickborn — tai Silezijos kle
bono įsteigta sąjunga, kuri kelia re
liginį jaunimo įsisąmoninimą, norą 
keliauti, dainuoti ir giedoti. Ji ir 
prieš nacių laikus nebuvo didelė.

Kolping-Familien — dar
bininkų ir gizelių gana uždaros 
bendruomenės su savo namais, dirb
tuvėmis, bendra malda, dažnai ir 
bendru gyvenimu. Tai gyvenimo eg
zaminą išlaikiusi sąjunga. Nacių 
metu iki 80.000 jos narių veikė to
liau slapta. Pagal susitarimą su ki
tomis jaunimo sąjungomis, jon pri
imami jaunuoliai tik. nuo 18 metų 
amžiaus; dabar tai viena iš stipriau
sių organizacijų. Per šių metų I 
pusfn. ji paaugo 30.000 narių ir da
bar turi netoli 110.000 narių.

Šiaip dar pažymėtina Schon- 
s t a d t — Marijos garbintojų srovė, 
tėvų paludinų vedama panaši į mū
šų buv. „Maldos Ana'*alavimą”; be 
to, St. Georgspfadfinder — katalikų 
skautai ir apie laikraštį „Schar“, 
Bielefelde leidžiamą, besigrupuojąs 
jaunimas.

Kaip ir pereinamojoje stadijoje į 
sąjungines organizacijas yra Jung- 
manner ar Jungen Mann- 
s c h a f t, kurių grupės apima su
brendusius jaunuolius ir vyrus. Bent 
Mūnchene jie yra stiprūs; taip pat ir 
studentai savo suvažiavime Har- 
denhausene, prie Paderbomo, kur 
dalyvavo 150 atstovų iš 37 aukštųjų 
mokyklų, priėmė „Pagrindinį Vokie
tijos katalikų studentijos įstatymą“, 
kur ypač pabrėžiamas rimtas religi
nis bei mokslinis darbas ir vienybė. 
Taip pat Studentenverband 
„ Unitas “ - U V katalikų ir pro
testantų konfesijoms gavo leidimą 
veikti. Veikia Mūnchene Christlicher 
Hochschulring. Atrodo, kad katali
kai studentai iš Burschenschaftų 
pereis į pilnutines sąjungas.

Pfarrjugend parapinis jauni
mas — nėra tikra to žrdžio prasme 
organizacija, bet parapijos jaunimo 
ratelis, kuris stengias įtraukti į ka
talikų gyvenimą juo didesnį para
pijos skaičių. Dabar kai kur para
pinis jaunimas yra labai stiprus ir 
gražiai gyvuoja, pvz., Freiburge. Kai 
kur iki 14 metų jaunimas sudaro 
vieną grupę, o vyresnieji-kitą kuri 
dar skiriama į mokslus einančio ir 
dirbančiųjų sekcijas.

Koks jaunimo skaičius yra kata
likų organizacijose, galime spręsti 
iš amerikiečių pateiktos statistikos, 
pagal kurią š. m. I pusmetį ameri
kiečių zonoje iš 478.000 organizuoto 
jaunimo (iš 2 mil.) nuo 10 iki 18 
metų amžiaus religinėse orį— se buvo 
40% (soorto-31%). Vadinas, jei lai
kyti 75% iš jų katalikais, tai bus 
apie 150.000 organizuoto katalikų 
jaunimo amerikiečių zonoje. Gražus 
skaičius!

Pilnam vaizdui susidaryti turime 
prisiminti, kad. vokieč’ų jaunimas

K. V. Pikturna

( KONNERSREUTHO PASLAPTIS^

Visa Kristaus kančia Teresės vi
zijoje susideda iš 33 atskirų, į bcn- 
drą ir darnią visumą susiliejančių 
paveikslų. Po kiekvieno atskiro 
vaizdo, kuris trunka maždaug 15 mi
nučių, Teresė sukrinta ant pagalvės 
ir pereina į taip kleboųo kunigo Na- 
berio pavadintą „Kindliche Befan- 
genheit“ stovį (tai būsena, kurioje 
ji neišeina iš vaiko paprastumo for
mos). Tada ji dejuoja, nes jaučia 
skausmus visuose sąnariuose ir atsi
vėrusiose žaizdose. (Ekstazės metu ji 
nieko nemato, nieko negirdi, nieko 
nekalba, apskritai, pojūčiai išorės pa- 
jaudinimams visai nejautrūs yra). 
Šiaip ji visiškai atsidavusi Dievo va
liai ir pasiruošusi kęsti kančias, bet 
šitoje būsenoje dažnai išsitaria: „Aš 
negaliu, aš nenoriu...“ Tai yra žmo
giškosios prigimties spyrimasis ir 
bėgimas nuo kančių, ką pergyveno 
ir pats Išganytojas Alyvų darže, ka
da kalbėjo: „Tėve, jei galima, tepra- 
einie ta taurė pro mane.“ Ir tai ne
nuostabu, kad čia ji jaučia kunigo 
palaiminimo vaisių; vos tik ją pa
laimini, nors ji to vsai nemato, tuoj 
pat surinka: „Dabar Išganytojas man 
gera padarė. Jis yra toks geras,“ — 
ir vėl su džiaugsmu prisiima kan
čias. Apie tai gražiai rašo vysk. Dr. 
S. Waitzas: „Niekad savo gyvenime 
nebuvau taip akivaizdžiai pastebėjęs 
kunigiško palaiminimo galios, kaip 
čia, kada sunkiais jos kančios mo
mentais aš dažnai ją laimindavau ..“

Tos būsenos metu ji pasakoja, jei 
jos kas klausia, ką ji matė. Tik keis
ta, kad tuo metu ji kalba taip, lyg 
kokių penkerių metų vaikas, kuris 
dar jokių platesnių sąvokų neturi, 
skaičiuoti nemoka. Pvz., jei ji nori 
pasakyti, kad ten, buvo 3 žmonės, 
.tai sako: „Ten buvo vienas, ir dar 
vienas, ir dar vienas.“ Vizijoje ma
tytus žmones apibūdina valko išsi
reiškimais. Dėl to ir ta jos būsena 
vadinama „Kindliche Eingenom- 
menheit“. Nepaisant to, ji įstengia 
pakartoti žodžius, ištisus sakinius, 
girdėtus ekstazės metu. Kristaus lai
kais žydai kalbėjo aramajiškai. To
dėl ir Teresė, nors tos kalbos visai 

mėgsta keliauti į stebuklingąsias 
vietas. Taip Altenburgo šventovę, 
kur gyvena ir darbuojasi garsusis 
jaunimo vadas Msgnr. Ludwig 
Wolker su savo katalikų jaunimo 
centrine, per š. m. I pusmetį aplan
kė 22.000 maldininkų, iš kurių 7,235 
ten pernakvojo. Ten jaunimas daly
vavo 31 rekolekcijose bei susitelki
mo dienose. Panašiai yra jaunimo 
lankomos Schonstadto ir Wies šven
tovės. Daug jaunimo dalyvauja ir 
Forstenriedo b. Munch, uždarose re
kolekcijose.

Visam organizaciniam ir pastora
ciniam darbui vadovauja, diecezijų 
jaunimo vadybos, dekanatuose — 
jaunimo pastoracijos vadovas,-para- 
pijose-kuris iš dvasininkų.

Visgi vokiečių katalikų jaunimas, 
nors savo tautos nelaimės prislėgtas 
ir visokių trūkumų spaudžiamas, 
gražiai dirba ir organizuotai lavi- 
n»'-! 

nemokėdama ir jokio žodžio nesu
prasdama, pakartoja ištisus posa
kius aramajų kalba. Keisčiausia, kad 
ji jaučia net dialekto skirtumus. 
Vienaip ji ištaria Kaito, vyriausiojo 
kunigo, kurs kalbėjo klasikine ara
majų kalba, žodžius, ir vėl kitaip, 
sakysime, šv. Petro sakytuosius 
žodžius, kurie Teresei skamba visai 
taip pat, kaip galilėjiečiai kalbėjo 
anuo metu. Dr. Baneris, aramajų 
kalbos profesorius Halės universite
te, yra daug kartų pas Teresę buvęs 
ir jos kartojamus žodžius tyręs. Sa
vo tyrinėjimų išvadose pripažino, kad 
Teresės kartojami aramajų kalbos 
žodžiai ir sakiniai visai sutampa su 
Kristaus laikais vartota aramajų 
kalba. Prof. Wutzas, prof. Kittelis, 
žymūs senovės hebrajų ir aramajų 
kalbų profesoriai, taip pat ją stebėjo 
ir buvo nustebinti tos paprastos mer
ginos pajėgumo kartoti senovės ir 
jai nežinomos kalbos žodžius.

Bet Teresė ne vienas tik Kristaus 
kančios vizijas turi. Ji mato ir Iš
ganytojo triumfo momentus: Jo per- 
simainymą ant Taboro kalno. Jo iš 
numirusiųjų prisikėlimą, šventosios 
Dvasios atsiuntimą; -mato Arkangelo 
Gabrieliaus pareiškimą, trijų išmin
čių Betlejun ’atvykimą. Tuns įvai
rius regėjimus ekstazės metu turi 
pagal atskiras didesnes bažnytinių 
metų šventes. Tuos vaizdus regėda
ma, ji girdi kalbas (ir įstengia pa
kartoti), kurios buvo regimo mo
mento metu naudojamos. Pvz., re
gėdama šv. Laurencijaus ar šv. Jono 
kankinimus, ji girdi lotyniškai ar 
graikiškai kalbant; šv. Pranciškų Sa
lezietį ji girdi prancūziškai kalbant, 
šv. Antano šventėje mato to šventojo 
būdingesnius gyvenimo vaizdas ir 
girdi portugališkai. Įdomu ir tai, 
karį Sekminių šventėje, ekstazės pa
gauta, mato Šv. Dvasios atsiuntimą 
ir apaštalus girdi aramajiškai kal- 

.bančius. Bet kada į minią prakalba 
šv. Petras ir savo pamokslą sako iš 
visų kraštų Jeruzalėn susirinku
siems, Teresė jį girdi vokiškai kal
bant Bet juk tai irisai sutampa su 
Šv. Raštu, kur sakoma, kad dalyviai 
apaštalus girdėję jiems gimtąja kal
ba kalbančius.

Ta Teresės Neumanaitės turima 
kalbų dovana yra tiesiog nesupran
tamas dalykas. Tai jokia histenja 
ar fantazija neišaiškinamas fenome
nas. Jei Teresė visai teisingai pa
kartoja jai nemokamų ir niekad nie
kur negirdėtų kalbų žodžius, ir tai 
su profesorius stebinančiu tikslumu, 
tai jos matomi vaizdai, kurie yra 
neperskiriamai sujungti su tais žo
džiais, negali būti vien tik iš natū
ralinės, išorinės įtakos kilę. Ta jos 
kalbų dovana yra stiprus argumen
tas už jos vizijų antgamtiškumą.

Bet grįžkime atgal pas Teresėlę, 
kenčiančią Kristaus kančią Didįjį 
Penktadienį... Iš tos „Kindliche 
Eingenommenheit“ būsenos ji vėl 
staiga pakyla ir vėl patenka eksta
zėm Kristaus kančios vizijos Prasi
deda ketvirtadienio naktį ir trunka 
iki penktadienio 13 valandos. Mes 
bovome "as ją apie- pusę vienuo
liktos. Taria ji matė Kristų kryžių 
nešanti. Vienu momentu iš jos lai

kysenos buvo aiškiai matyti, kad 
kažkas baisu turėjo atsitikti. Po to 
sekusioj „vaiko paprastumo“ būse
noje pasakė, kad mačiusi Kristų pir
mą kartą po kryžiumi sukrįtusį. 
Apie vienuoliktą valandą Kristus pa
siekia Kalvarijos kalno viršūnę..« 
Po to čia kaltinas prie kryžiaus... 
Keista, kad, pergyvenant Kristaus 
nukryžiavimą, iš jos stigmų nebėga 
kraujas. Tik mėšlungis pradeda ją 
varginti, kūnas ima drebėti. Atrodo, 
kad ji iš paskutinių jėgų kovoja'su 
mirtimi. Jos krauju pakrovusios 
akys prasiveria. Iš jų sklinda gilus, 
tiesiog neišmatuojamas, bet ramus 
skausmas. Tai žvilgsnis, kuris, lyg 
besileidžianti vakaro saulė,, dar kai
tą apžvelgia nueitą kelią, suvokia' vi
są įvykių prasmę... Tai ne į šį pa
saulį žvelgiančios akys... Juk per 
visą ekstazės leiką šio pasaulio rea
lybės ji nesuvokia ... Tos akys ma
to kitą pasaulį, Kristaus kančių pa
saulį, Visatos atpirkimą, malonės 
brangumą. Gal būt, kad ji tada ma
to, kaip Išganytojas savo neišmatuo
jamą skausmą už visą pasaulį auko
ja Tėvui. Gal būt, ji tada girdi Iš
ganytojo žodžius: „Tėve, į Tavo ran
kas atiduodu savo sielą!“ Po to ji 
susmunka ant pagalvių: galva nus
vyra į dešinę, rankos susikryžiuoja 
ant krūtines... Marmuro baltumo 
sukruvintas veidas... Pamėlynavu
sios ir sustingusios lūpos ... Kvėpa
vimas' visai sustoja... Atrodo, lyg 
būtų mirusi... Nenuostabu, kad to-, 
kiu momentu esantieji pradeda 
verkti, puola ant kelių, o ir labiau
siai netikėjime užkietėję tampa to 
vaizdo giliai sujaudinti. Kopnersreu- 
thas jau daug, o daug žino keistų 
ir didelių atsivertimų...

Kristaus kančios regėjimas ir per
gyvenimas Teresę nepaprastai iška—■ 
muoja. Didįjį Penktadieni ji netenka 
apie 3 litrus kraujo, ir jos svoris 
nuo 110 svarų nukrinta iki 102. Šeš
tadienio rytą ji dar negali atsikelti 
iš 'lovos, todėl' Švenčiausiąjį klebo
nas atneša į namus. Komunija jai 
suteikia nepaprasto džiaugsmo ir 
laimės. Kasdien su didžiausiu ne
kantrumu laukia, kada pas ją ateis 
Išganytojas.

Po komunijos tuoj pat patenka Į 
nuostabią 15 minučių trunkančią bū
seną, kurią klebonas Naberis vadina 
„Zustand der gehobenen Ruhe“ — 
„pakeltos ramybės būseną". Toj bū
senoj jai grįžta išsekusios fizinės jė
gos, ji jaučia Išganytojo artumą ir 
nergyvena tiesiog antgamtinę laimę. 
Tokį Kristaus artumą jaučia apie 24 
vai., be to, vėl turi troškimą eiti 
prie komunijos. Tada turi visą eilę 
charismatinių dovanų: tuoj pat at
skiria tuos, kurie tą dieną yra priė
mę šv. komuniją; atskiria kunigus 
nuo šiaip pasaulininkų žmonių; ypač 
jautri yra šv. kryžiaus relikvijoms. 
Be jokio dvejojimo su visu tikslumu 
tuoj pat pasako, kokio šventojo re
likvijos kokiam relikvijoriuje yra. 
Tos rūšies bandymų buvo pravesta 
labai daug ir įvairių.

Kartą Tarnowo /vyskupas Liso- 
roskis ekstazės metu pridėjo prie šv. 
Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus relikvijų. 
Teresė N. nusišypsojo ir tarė: „Tai 
Mergaitės, kuri man nurodė, kaip 
aš Išganytojui gyventi privalau.“ At
skiria šventintus daiktus nuo neš
ventintų. Atsako į įvairius įvairiau
sius klausimus, kurie yra jai duoda
mi surašyti, nors . ji jų nė neskaito, 
visai net nepaliečia. Permato žmo
gaus sielą kiaurai ir kartais, jei tai 
Dievo Apvaizda laiko reikalingo, pa
sako esančiam slapčiausius jo dar
bus, mintis, nusiteikimus. Dėl tokių
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Šviesos ir tamsos prasme
įlielas Broli!

Vakaro sutemos jau gobė žemę, kai 
aš, didingo vienatvės jausmo gena
mas, nusileidau j seną kriptą, kur 
mudu abu, anais geraisiais laikais dar 
jauni studentai, taip dažnai šeštadie
nio popietėmis drauge leisdavome 
džiaugsmo kupinas save valandas.

Buvau vienų vienas. Didmiesčio 
triukšmas pasiliko toli toli. Tačiau' 
man vis niekaip nevyko sutelkti savo 
minčių — jos, lyg tie be tėvynės či
gonai, be tikslo visą laiką bastėsi po 
amžių naštos slegiamus skliatus.

Jos mažai valandžiukei stabtelėjo 
prie mielojo Rubenso Nuo Kryžiaus 
nuėmimo altoriaus. Ir man kažin ko
dėl pasirodė, kad ši brangi kopija su 
jvykių konstatuota visa eilė įdomių 
žymių konvertitų atsivertimų. Kai 
kam pasako net ir ateities dalykus, 
kupų ne vienas jau yra išsipildęs. 
(Visą eilę tokių faktų galima rasti 
minėtojo Friedricho v. Lamos lei
džiamuose Konnersreutho metraš
čiuose ar tai didelėj ir išsamioj ar
kivyskupo Teodorowiciaus studijoj: 
„Konnersreuth im Lichte der Mystik 
und Psychologic, Verlag Pustet, 
Salzburg, 1936 m., 534 puslapių. Tai 
ištisų trijų metų Teresės Neumannė- 
tės nuodugnaus tyrimo išdava.) Ži
noma, daug tokių dalykų artimo 
meilės ir takto motyvais nėra spau
doj paskelbti. Ji pažįsta ir įspėja 
kunigo pareigas metusius kunigus, 
netikinčiuosius. Vysk. Wutzas, be 
kitko, duoda tokį atsitikimą: „Vieną 
Jėzaus Širdies penktadienį (pirmąjį 
mėnesio penktadienį V. A.) štai ką 
pergyvenau: Ekstazės metu Teresė 
pradėjo nei iš šio, nei iš to labai 
skaudžiai dejuoti, blaškytis, lyg bai
sų skausmą būtų patyrusi, nors visa 
laikysena labai skyrėsi nuo įprastos 
jos laikysenos net didžiųjų skausmų 
metu. Klebonas paklausė ją, kas at
sitikę. Teresė paaiškino: „Dvi mote
rys pačios prisipažino, kad tai tikra 
tiesa esanti. O tokių įvykių Konners- 
reuthe pasitaiko gana daug. J dauge
lį tik iš įdomumo ar tai politiką lie
čiančius klausimus ji visai neatsako' 
arba tik primena, kad toks smalsu
mas nieko bendro su sielos išganymu 
neturi. Labai dažnai tai atsako žo
džiais: „Apie tai tu neprivalai 
klausti!"
e . »>• d. 

visu savo spalvingumu yra gyvesnė 
ir už patį didžiulį origanalą, rymantį 
Antverpeno katedroje.

Paskum mano mintys susidomėju
sios sustojo prie dviejų prie jo sto
vinčių didžiulių bronzinių šviestuvų 
— ir įsileido į nesiliaujančius dispu
tus, ar tai esama vėlyvojo gotikos 
meno, ar ne; ar jie patys gali būti dar 
kokį metrą kitą aukštesni, ar ne.

Galiausiai akys tiesiai stulpais 
pakilo iki pačio viršaus. Juk Tu žinai, 
kiek tos romaniškosios akmeninės 
gėlės su savo kvapsniu, kurio neįsten
gė užniaužti jokios laiko dulkės, ir 
tarytum besiruošiančiomis skristi tau
reliais, kada tik mes ten užsukda
vome, suteikdavo mums džiaugsmo.

Ir aš nejučiomis prisiminiau neži
nomą autorių, iš kurio rankų išėjo 
tas nemirtingas kūrinys. Ir kuris, kaip 
atrodė, į jas sukrovė pačius geriaus
ius savo gyvenimo metus ir išlašino 
visą savo sielą. Ir kiek vis dėlto, 
tiesą pasakius, tepasiekė tuo būdu 
maža — nes kas gi iš šios kriptos 
lankytojų įžvelgė, meilia akies gla
mone apglėbdamas, šitos sudvasintos 
architektūros paslėptą grožį? Tačiau 
jei kas jau kartą jos nepastebimą 
vertę nujaučia, tą ji apdovanoja gau
siau, negu visi viršum jos pastatytos 
bažnyčios turtai.

Tuo tarpu be galo tyli tarp šviesos 
ir nakties kova nepaliaudama ėjo to
liau. Ir šviesa vis tirpo, turėdama 
neišvengiamai savo vietą užleisti 
tamsai. Tuo tarpu netikėtai pro alto
riaus langą į vidų čiųžterėjo pasku
tinis besileidžiančios saulės spindulių 
pluoštas. Kaip keista: jam nė kiek 
nerūpi visas tas ornamentikos grožis, 
bet visai priešingai — jis padarė patį 
juokingiausią dalyką, kokis tik te
gali būti, būtent — ant grindų pažėrė 
trijų pirštų pločio spinduliuojančią drū- 
že. Kaip visa tai pažiūrėti atrodo kvaila 
ir be prasmiška: šviesa pasirenka dul
kes, visai nekreipdama dėmesio į gro
žį, didingumą ir reikšmę!

Stengiausi įsigalvoti ir suprasti to
kio reiškinio prasmę, norėdamas ap
rėpti visą jos platumą bet tuo tarpu 
užpakalyje manęs. atsivėrė durys. 
Kažkas įėjo į vidų, praėjo siaura vi
durine anga tiesiai pro šalį ir atsistojo 
kaip tik ten, kur ant grindų dulkėse 
žaidė spindulinga drūžė.

Dabar dingo ir tas spindulių liku
tis. Jį visą sugėrė žmogus, kuris atsi
stojo lygiai toj pačioj vietoj. Spindu
liai vėl pradėjo savo šokį naujoj vie
toj — tik šį kartą ant jo ilgo juodo 
sutanos skverno.

Išsyk man dėl to pasidarė net pikta. 
Bet paskum netikėtai šovė į galvą 
mintis: juk tai Tu ten stovėjai! Stovė
jai Tu ten — kunigas — stovėjai tarp 
tų ornamento puošnių vainikų viršuje 
ir grindų apačioje. Ir Tavo apdaro 
kraštai žėrėjo šviesa.

Aš mačiau, kaip Tavo pavidalas vis 
augo ir augo, nuo grindų kildamas į 
skliautą viršum galvos; mačiau, kaip 
jis vis kilo ir kilo, užimdamas erdvę 
tarp dangaus ir žemės, tarp to, kas 
yra idealu ir realu; tarp šviesos ir 
tamsos. Ir visur skleidėsi šviesa, kuri 
Tau — tarytum šviečianti patena — 
teikė tą nepaprastą spindėjimą, ap
gaubdama Tave visą kažkokia neiš
aiškinama orumo aureole.

Tai buvo šviesa, kuri pasirinko 
kaip tiktai Tave, kad savo šventu 
spindėjimu Tavo paskirtį pakeltų į 
protu nesuvokiamą aukštį. Šviesa, 
kuri atskleidžia visas Tavyje glūdin

čias spalvas. Iškeliančias Tave viršum 
kitų. Ir kuri sudaro visą Tavo didybę 
ir visą grožį — ir drauge yra Tavo 
likimas.

To spindėjimo apgobtas ir pasida
vęs jo polėkiui. Tu kyli tarytum su 
sparnais, prasimušdamas pro visokį 
laiko ir erdvės kiautą, į amžinybę, 
vienu sparnu siekdamas žemę, o kitu 
žvaigždes — juk Tu esi tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių.

Su kokiu malonumu, rodos, eičiau 
ir klausčiau priešais stovintį kunigą, 
ar ir jis, lygiai, kaip aš, junta .tą švie

F. B-us.

ŠISAI GYVENIMAS
Tokis jau kiekvieno žmogaus liki

mas, jog, pagyvenus kurį-ne-kurį 
laiką šiame pasaulyje, tenka visiems 
amžiams pereiti į kitą. Neišvengė jo 
nė tieji, kuriems Jėzus stebuklingu 
būdu grąžino sveikatą ar net gyvybę, 
kaip apie tai kalbama šio sekmadie
nio Evangelijoje. Juk ir toji mote
riškė, kurią jis išgydė nuo kraujo 
plūdimo, ir toji mergaitė, kurią pri
kėlė iš numirusių, vis tiek galų gale 
nuėjo bendru visų žmonių keliu. 
Skirtumas susidarė čia nebent tik 
tokis, jog viena jųdviejų kiek ilgiau 
pagyveno, o kita tarsi dusyk gyveno 
šiame pasaulyje, bet galutinai nė 
viena jųdviejų jame jau nebegyvena 
ir nebegyvens. Pamąstant apie tai, 
nejučiomis kyla klausimas, kokia 
yra šiojo žmogaus gyvenimo prasmė.

1. Visų pirma reikia pažymėti, kad 
šisai gyvenimas anaiptol nėra vy
riausiasis mūsų tikslas ir todėl di
džiausiasis gėris. Yra dalykų, daug 
vertingesnių už jį. Tai, būtent, tieji, 
kurie siejasi su Kūrėjo valios vyk
dymu. — Mylėsi Viešpatį, savo Die
vą, visa savo širdimi, visa savo siela, 
visa savo mitinu. Tai didžiausiasis ir 
pirmasis įsakymas — (Mt. 22, 37), 
sako Jėzus, o anaiptol ne — sten
gsiesi ko ilgiausisiai gyventi šiame pa
saulyje —. Jei Dievo valia reikalau
ja, privalu net šiojo gyvenimo išsi
žadėti. Ne veltui Jėzus pareiškia: — 
Kas pas mane ateina ir nelaiko ne
apykantoje ... savo gyvybės, tas ne
gali būti mano mokinys — (Lk. 14, 
26). — Kas norės išgelbėti savo gy
vybę, tas ją praras; kas gi prarastų 
savo gyvybę dėl manęs ir dėl evan
gelijos, tas' ją išgelbės — (Mk. 8, 35).

2. Pats nebūdamas vyriausiasis 
mūsų tikslas, šisai gyvenimas yra 
betgi tajam tikslui labai naudingas. 
Juk jis į jį pasiruošimo laikas. Ne 
be reikalo šv. Rašte dažnai vadina
mas jis darbo, sėjos, kovos, lenkty
nių metu, po kurio laukia mūsų am
žinybėje niekuomet nesiliaująs poil
sis, naudojimasis derliumi, taika, 
džiaugimasis dovanomis. Todėl jojo 
vertė ir reikšmė nemaža. Ypač kad 
už viską, ką tik padarysime šiame 
gyvenime, bus atlyginta ko teisin
giausiai. — Visi mes turime pasiro
dyti prieš Kristaus teismo sostą, kad 
kiekvienas atsiimtų, kaip kas, kūne 
būdamas, elgėsi, gera ar pikta — (2 
Kor. 5, 10), savo šv. Povilas. Gi Jė
zus pareiškia: — Žmogaus Sūnus ... 
atsilygins kiekvienam, žiūrėdamas jo 
darbų — (Mt. 16, 27). Net mažių ma
žiausieji veiksmai nebus pamiršti ar 
apleisti. — Kas bus davęs vienam 
šitų, mažiausiųjų atsigerti tik taurę 
šalto vandens mokinio vardu, iš‘tik
rųjų, sakau jums, nepraras savo už
mokesčio — (Mt. 10, 42), kalba Išga
nytojas.

3. Taip dalykams esant, reikia 
rimtai žiūrėti -į šįjį gyvenimą ir ne 

sos prasmę. Ar jis ją jaučia, ar jis 
žino ką ir suvokia apie tą nepaprastą, 
gali sakyti, vienintelę vietą, tenkan
čią jam tarp ornamentų vainiko ir 
žemės? Ir ar tas žinojimas jam sutei
kia tiek jėgos, kad jis įstengia užimti 
visą erdvę tarp grindų ir didingų 
kriptos skliautų?

Kaip norėjau prie jo prieiti- ir to jį 
paklausti. Tačiau vos išvydau jo vei
dą, man perėjo bet koks noras klau-ti 
— nebeturėjau drąsos . . .

Bet apie tai prarašyriu Tau kitą 
kartą. o 

tik neleisti jo veltui, bet stengtis kie
kvieną jo mirksnį panaudoti tam, 
kam jis skirtas, būtent: ruoštis į am
žinybę. Leidžiama jis veltui, kai arba 
nieko neveikiama, tinginiaujama; ar
ba kai, kas dar niekiau, elgiamasi 
priešingai Dievo valiai. Didelės baus
mės laukia už tai amžinybėje. Žino
mas juk Jėzaus palyginimas, ką nu
sipelnė tasai tarnas, kuris nepadau
gino gautojo iš šeimininko turto. Bū
tent, šeimininkas jam tarė: — Nedo
rasis tarne ir tinginy!... Tau reikėjo 
pavesti mano pinigus pinigų maini- 
ninkams, ir sugrįžęs aš juk būčiau 
gavęs, kas mano, su palūkanomis. 
Taigi... nenaudingą tarną išmeskite 
laukan į tamsybes; ten bus verksmo 
ir dantų griežimo — (Mt. 25, 26-30). 
Jeigu taip skaudžiai buvo nubaustas 
tarnas, kuris vis tik gautojo turto 
neišeikvojo ir nepanaudojo piktam, 
tai k’ą besakyti apie tuosius, kurie ir 
taip padaro? Ne veltui sako šv. Po
vilas: — Baisu yra patekti į gyvojo 
Dievo rankas — (Zd. 10, 31). — Tai
gi —, įspėja jis: — žiūrėkite, broFai, 
kaip atsargiai turite elgtis; ne kaip 
neišmintingi, bet kaip išmintingi, ge
rai naudokitės laiku, nes dienos pik
tos — (Ef. 5, 16).

Panaudoti ruoštis į amžinybę tinka 
viskas, kas tik šiame gyvenime 
įvyksta: lengva ar sunku, malonu ar 
nemalonu, džiaugsminga ar skaudu. 
— Mylintiesiems Dievą, visi dalykai 
išeina į gera — (Rm. 8, 28), sako šv. 
Povilas. Ir reikia pažymėti, kad vi
sokie nesisekimai, vargai, nelaimės, 
skausmai net labiau naudingi šiam 
tikslui negu pasisekimai, malonumai, 
džiaugsmai. Mat, viskam gerai klo
jantis, žmogus nejučiomis ima nėr 
daug savimi pasitikėti, būti išdidus, 
per stipriai prisirišti prie šiojo gyve
nimo, o užmiršti busimąjį, nepaisyti 
nei laukiančiojo teismo, nei Teisėjo. 
Gi, patiriant visokių sunkumų, var
gų, kentėjimų, ne tik tai visa taip 
lengvai neatsitinka, bet, priešingai, 
kiekviename žingsnyje turi žmogus 
paskatinimo būti nuolankus, ati
traukti savo širdį nuo šio pilno de
javimų pasaulio ir kelti ją į kitą ne- 
palyginti geresnį, laimingesnį. Be to, 
kantriai pakeliamieji kentėjimai yrą 
gausi nuopelnų versmė amžinybei.

— Savo begaliniu gerumu Dievas 
taip viską sutvarkė, savo šv. Augus-, 
tinas, jog šiame laikiniame ir trum
pame gyvenime paskyrė mums dar
bus, vargus ir kovas, gi kitame, am
žinajame, atlyginimą, vainikus ir 
džiaugsmus —. Tik, žinoma, reikia 
naudoti šįjį gyvenimą pagal Kūrėjo 
mintis ir norą. Ypač gi būti tinkamai 
kantriems sunkumuose, varguose bei 
skausmuose, kurių niekuomet pe- 
trūksta. — Jums reikia kantrybes —, 
primena šv. Povilas: — kad, daryda
mi Dievo valią, gautumėte, kas pa
žadėta — (Žd. 10, 36). ___
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SKRAJOJANTI SMUKLĖ □.«. c—
SMUKLĖ ĮGAUNA SPARNUS

Pranašas ir vyno lašeli uždraudė 
varguoliui

ir visa, kas tik vynu kvepia.
Nesistebėkit dėl to, pasaulis juk 

apskritas”...

S
Mr. Pumpas, vis tebestovėjo prieš 

savo namus, išvalytas ir užtaisytas 
šautuvas gulėjo ant stalo, o baltas 
smuklės skydas su mėlynu laivu 
siūbavo šen ir ten viršum jo galvos. 
Pergamentiniuose Pumpo bruožuose 
buvo išrašyta nauja problema. Jis 
rankoje laikė du laiškus, k^rie buvo 
vienas nuo kito visai skirtingi, o 
betgi lietė tą patį objektą.

Pirmasis laiškas buvo šitoks:
Mielas Pumpai!
... Jūs mane suprasite, kad aš esu 

priversta laikytis giminystės ryšių: 
juk lordas Ivywoodas yra, taip sa
kant, mano pusbrolis, ir dėl šitų bei 
dėl kitų priežasčių ma>lo vargšė sena 
mama numirtų, jeigu aš jį įžeisčiau. 
Jūs žinote, kokia -silpna yra" jos šir
dis — juk Jūs viską žinote apie mū
sų šeimą. Aš Jums dabar rašau, no
rėdama Jūs perspėti, jog kažkas yra 
ruošiama prieš Jūsų mylimą seną 
svetainę. Aš nežinau, kas iš mūsų 
šalies pasidarys! Prieš mėnesį laiko 
aš mačiau seną keistuolį su žaliu 
skėčiu pajūryje, kuris taip beprotiš
kai tauškė, kad Jūs per ištisą savo 
gyvenimą nebūsite nieko panašaus 
girdėjęs. Prieš tris savaites aš jį vėl 
girdėjau Etinėje Draugijoje ar kaip 
jie ten vadinasi skaitant paskaitą, 
žinoma, už gerą atlyginimą. Aš kas
dien buvoju pas Ivywoodą — dėl 
mamos aš ten turiu vaikščioti — ir 
šis pamišėlis buvo jau ir čia, — su 
fraku — ir kalbėjo žmonėms, kurie, 
man atrodė, turi daugiau smagenų, 
negu jis.

Lordas Ivywoodas yra visiškai pa
sidavęs jo įtakai ir jį laiko didžiau
siu pranašu, kokį tik kada nors pa
saulis yra matęs. Lordas Ivywoodas 
nėra joks neišmanėlis, tačiau nieko 
negalima padaryti, tenka juo tik ste
bėtis. Aš visa tai Jums, Mr. Pumpai, 
sakau, nes aš manau, kad šis yra 
paskutinis mano garbingas laiškas 
iš tų, kuriuos aš dar savo gyvenime 
parašysiu. Jis taps dideliu valstybės 
vyru Anglijoje, ir visi „Senieji Lai
vai" gaus eiti į dugną. Jei Jums 
teks kada nors mane matyti daly
vaujant jo darbuose, tikiuosi. Jūs 
nepalaikysite tai man blogu.

Tą aną, kurį mudu abu pažįstava 
Ir kurio aš niekad daugiau nepama
tysiu, aš perleidžiu jį visiškai Jūsų 
globai bei draugystei. Tai yra gal 
geriausia, ką aš Jums galiu pasiū
lyti. Joana Brett.

Sis laiškas jam atrodė keliąs dau
giau nerimo negu skausmo. O antra
sis laiškas sukėlė jam skausmą ir 
išplėtė nerimą. Jis šitaip skambėjo:

Gerbiamasis Pone,
Yra padaryta žygių, kad Karalinės 

Komisijos Alkoholio Priežiūros Vyk
domasis Skyrius atkreiptų savo dė
mesį į tai, kad Jūs nesilaikote vie
šųjų pasilinksminimo vietų taisyklių 
5 A paragrafo. Dėl to Jūs esate lie
čiamas .47 C paragrafo minėtoms 
taisyklėms vykdyti priedo. Jūs esate 
nusikaltęs 'nesilaikydamas potvarkių 
ir prasižengęs šitiems nuostatams:

1. Paragrafui 237, pagal kurį netu
ri teisės piešto skydo iškabinti tie 
namai, kurie moka mažiau kaip 400 
svariu metinių valst. mokesčių.

2. Paragrafui 113 D, pagal kurį 
jokie alkoholiniai gėrimai negali bū
ti viešai pardavinėjam nei smuklė
se, nei viešbučiuose, nei nakvynės 
namno<-<>. iicir-vrus parodžius gydy

tojo pažymėjimą, išdu'.tą gydytojo, 
turinčio teisę praktikuoti valstybės 
viduje ir išlaikiusio egzaminus prie 
Medicinos Egzaminų Komisijos; ir 
išimties keliu „Clavidge Hotel“ ir 
„Kriterion-Bar“, kur yra visai kitos 
aplinkybės.

Jūs esate . prasižengęs aukščiau 
minėtiems nuostatams, dėl to šiuo 
iries ir siunčiame Junr šitą įspėji
mą: jeigu Jūs ir toliau prasilenksite 
su nuostatais, Jums bus pritaikytos 
įstatymo pramatytosios priemonės.

Ivywoodas, Pirmininkas 
Levysonas, Sekretorius.

Pumpas atsisėdo ant stalo, kuris 
stovėjo prieš namą, ir pradėjo švil
pauti. Dėl to savo švilpimo kartu su 
savo mažomis žandenomis jis aki
mirką buvo panašus į berną. Tačiau 
iš lengvo vėl jam grįžo nuosavas jo 
gyvenimas bei paprasta jo veido iš
raiška, ir savo rudomis šiltomis aki
mis jis stebėjo šaltą pilką jūrą. Ta
čiau ne ką jūra jam bylojo. Jis ga
lėjo šokti į jūrą, ir tai Pumpui būtų 
buvę geriau, kaip pagaliau atsiskirti 
nuo savo „Senojo Laivo“. Ir Anglija 
galėjo jūroje nuskęsti, ir tai būtų 
buvę jai geriau, negu netekti tokių 
svetainių, kaip „Senasis laivas“. Ta
čiau tai nebuvo jokia rimta išeitis, 
ir Mr. Pumpas galėjo dar savo jaus
mo prasmę suvokti, kuri reiškė, kad 
jūra tuo atveju būtų jį taip pat iš
vertus, kaip ji yra iš šaknų išvertusi 
jo obelis. Jūra neveikė raminamai: 
tačiau kažkas pasirodė kopose, kas 
pertraukė jo liūdnas mintis, ir tas 
šešėlis artėdamas vis labiau įgavo 
žmonišką išvaizdą. Mr. Pumpas su
rikęs pašoko aukštyn. Miglota ryto 

^šviesa krito ant vyro plaukų, kurie 
atrodė raudoni.

Buvusis įtakos karalius lėtu žings
niu, lyg ir atsitiktinai, ėjo per pajū
rio slėnį „Senojo Laivo“ linkui. JIS 
buvo motorinės valties nuo karo 
laivo į krantą iškeltas, o pats karo 
laivas slėpėsi už horizonto linijos. 
Jis buvo apsivilkęs labai ryškia uni
forma: žalia, su sidabriniais pagra
žinimais, kurią jis pats savo laivynui 
buvo išgalvojęs. Tada ji buvo dažnai 
visur sutinkama, o dabar ji iš viso 
liovėsi egzistavusi. Jis turėjo prie 
šono tiesų kardą, kurio pagal kapi
tuliacijos sąlygas neprivalėjo ati
duoti. Tačiau šalia to kardo ir tos 
uniformos čia dar visada nesiliovė 
buvęs didelis, truputį laukinis vyras, 
su nesušukuotais raudonais plaukais, 
kurio nelaimė buvo ta, kad jis nors 
ir turėjo gerą išminti, tačiau jo kūno 
pajėgos ir jo aistros buvo truputį 
per didelės, palyginus su jo protu.

Su triukšmu jis drėbė savo kūno 
svorį ant kėdės prieš smuklę pir
miau negu šeimininkas suspėjo iš
reikšti savo džiaugsmą ir nuostabą. 
Pirmieji jo žodžiai buvo:

— Ar turi romo? — ir paskui, ka
dangi jautė, kad jo reikalavimas yra 
reikalingas pagrindimo, pridūrė: — 
Man atrodo, kad šiuo vakaru pra
dedant aš daugiau nebeisiu į jūrą, 
dėl to man reikia romo. —

Humprei Pumpas turėjo gabumų 
draugystei ir savo seną bičiulį su
prato. Žodžio netaręs jis nuėjo į na
mus ir grįžo porą daiktų ramiai ko
jomis prieš save stumdamas ar ris
damas, lyg kad būtų kamuolį žaidęs 
iš karto dviem sviediniais, kurie ga
na smagiai riedėjo. Vienas tai buvo 
boselis romo, o antras-didelis kietas 
ritinys sūrio. Tarp tūkstančio savo 
sugebėjimų Mr. Pumpas galėjo bosą

Kai šito lyriško burblenimo pas
kutinis aidas, nuskambėjęs pro obe
lis, staigiu baltu keliu, kartumu juo 
pačiu dingo miško tankumoje, ka
pitonas Dalroy vėl atsisėdo į savo 
kėdę ir maloniai linkterėjo lordui, 
kuris stovėjo vejoje su savo šalta 
išraiška, bet truputį suspaustomis 
lūpomis. Už jo buvo juodplaukis jau
nas vyras su ryšuliu spaudinių ran
koje; atrodė, kad tai bus jo sekre
torius S. Levysonas. Gatvėje stovėjo 
kartu trise vyrai, kurie Pumpui iš
rodė kaip trijų veiksmų farsas. Pir
masis buvo policijos inspektorius 
uniformoje, antrasis-darbininkas su 
odine prijuoste, kokias mėgsta dėvė
ti mūrininkai, trečiasis buvo senas 
ponas su raudona feska, bet šiaip 
apsjvilkęs naujos mados anglišku 
kostiumu, su kuriuo jis nelabai lais
vai judėjo. Atrodė, kad jis policinin
kui ir mūrininkui kažin ką aiškino, 
bet šie rodėsi, lyg kad negalėtų il
giau iš juoko ištverti.'

— Sena gera daina, mielas lorde, 
— tarė Dalroy su linksmu pasiten
kinimu. — Aš jums dar vieną pa
dainuosiu, — ir jis jau pradėjo save 
gerklę valyti.

— Mr. Pumpai, — tarė Ivywoodas 
savo skambiu gražiu balsu, — aš 
ateinu pas jus asmeniškai jau vien 
tik dėl to, kad jums parodyčiau, jog 
į jus ypatingai atsižvelgta. Pagal tai, 
kada jūsų smuklė yra pastatyta, ją . 
liečia 1909 metų įstatymas; tada dar 
buvo gyvas mano prosenelis, tada, 
man atrodo, ji vadinosi kitaip, o.

— Jūsų šviesybe, — pertraukė jį 
Pumpas, — valdydamas savo blogą 
nuotaiką, —- aš bevelyčiau turėti rei
kalą su jūsų proseneliu, ir dėl.manęs 
jis būtų galėjęs vesti šimtą negrių, 
o ne tiktai vieną, negu matyti ką 
nors, iš jo giminės atimant if vargšų 
žmonių duoną..

— Įstatymas yra išleistas vargšų 
naudai, — tęsė lordas Ivywoodas to
liau, — ir jo palaima palengva išeis 
visiems piliečiams į gerą. — Jis va
landėlei atsisuko į tamsiaplaukį se
kretorių ir tarė:

— Ar turite antrąjį pranešimą? — 
ir kaip atsakymą iš jo paėmė sulenk
tą lapą.

— Čia yra viskas išsamiai pasa
kyta, — tarė lordas Ivywoodas, už- 
sidėdamas savo senos mados aki
nius. — Galutinis įstatymo tikslas 
yra apsaugoti žemesniųjų gyventojų 
klasių santaupas. Trečiajame para
grafe yra pasakyta: Mes pabrėždami 
nurodome reikalingumą,, kad pražū
tingas alkoholis virstų neteisėtu 
dalyku, išskiriant tas vietas, kurios 
valdžios yra paskirtos dėl ypatingų 
politinių ar kitokių priežasčių. To- • 
liau: iškabinimas smuklės skydjįj 
kaip viliojantis ir demoralizuojantis 
dalykas, yra griežtai uždraustas, iš
skiriant visai ypatingas išimtis. Pra- 
šalinimas šitų pagundų, mūsų ma
nymu, daug prisidės prie to,, kad 
sunki darbininkų klasės ūkinė būk
lė būtų pagerinta. Tai, aš manau, 
pakankamai atsako į tokius priekaiš
tus, kokius Mr. Pumpas čia padarė, 
kad, esą, šios neišvengiamos priemo
nės socialinei reformai būtų kam nors 
prievartos priemonės. Mr. Pumpas, 
savo ankstesnių įsitikinimų vedamas, 
dar g'ali kurį laiką į tai žiūrėti kaip 
į jam asmeniškai daromą prievartą, 
tačiau, — . ir čia lordo balsas įgavo 
pakeltą oratorišką toną, — ar reikia ■ 
mums dar geresnio įrodymo prieš 
tą snaudžiantį nuodų pavojų, ku
riuos mes smerkiame; ar reikia mums 
geresnio pavyzdžio apie pilietinių

atidaryti be specialaus įrankio. Jis 
tuoj pradėjo ieškoti savo kišenėse 
kokio daiktę, su kurio pagalba būtų 
galėjęs šį klausimą išspręsti, kai jo 
draugas pakilo stačias kaip strėlė, 
tarsi iš miego pabudęs, ir šiame 
krašte neįprastai ryškia kalba pra
dėjo byloti:

— Ačiū tau, Pumpai, ačiū tau tūks
tantį kartų! Tačiau aš manau, kad 
aš šiandien negersiu. Dabar, kai aš 
matau, kad aš turiu ko gerti, man 
atrodo, kad aš negaliu. Tačiau aš 
noriu žinoti, — ir čia jis savo galin
ga kumščia taip stipriai kirto į sta
leli. jog viena jo koja sulinko 
ir beveik nupuolė, — aš norėčiau ži
noti, ar jūsų Anglijoje nėra atsitikę 
kas nors, kas išsyk dvelkia nesąmo
ne? —

— Mat, — tarė Pumpas susimąs
tęs ir sukdamas laiškus tarp pirštų, 
— ką tu laikai nesąmone?

— Nesąmone aš vadinu tai, — 
burbleno Patrikas Dalroy, — jeigu 
įrišama krūvon Koranas su Švent
raščiu. Nesąmone aš vadinu tai, jei 
koks pamišėlis išdrįsta pasiūlyti ant. 
šv. Povilo katedros pakabinti pus
mėnulį. Žinoma, turkai dabar yra 
mūsų sąjungininkai, bet jie tokie yra 
buvę ir anksčiau: ir h’ekas anksčiau 
su jais mainų taip nevykusiai yra ne
daręs, kaip dabar.

— Lordas Ivywoodas yra labai 
uolus, — tarė Pumpas su prilaikomu 
vidiniu pasitenkinimu, — neseniai 
gėlių parodoje jis pareiškė, kad jo 
manymu jau yra atėjęs laikas krikš
čionybei su islamu susijungti.

— Ir tai, tur būt, vadinsis krisla- 
mu, — tarė airis su paaštrėjusiais 
akių kampais. Jis žiūrėjo už smuklės 
į pilkai purpurinį mišką, į kurį že
myn vijosi staigus kelias ir jame 
dingo; tai atrodė kaip pradžia kokio 
nuotykio ir kaip pats nuotykis.

— Bet tu perdedi, — pertraukė .jį 
Pumpas, valydamas'savo šautuvą to
liau. — Su tuo pusmėnuliu ant šv. 
Povilo, tiksliai paėmus, buvo ne taip. 
Moolė pasiūlė tik savotišką, žinotum, 
simbolinį kryžiaus ir pusmėnulio su
jungimą ... —

— Aš manau, kad dabar ateina 
sunkūs laikai, — tarė Dalroy, gra
sindamas savo galinga raudona ran
ka, — ši yra paskutinė smuklė pa
krantėje; greitai ji bus paskutinė 
visoje Anglijoje. Ar tu atsimeni 
„Turko Galvą“?

— Gerai atsimenu, — tarė šeimi
ninkas, — mano teta buvo ten kaip 
tik tada, kai smuklininkas savo mo
tiną pakabino, — daili vieta.

— Aš ten buvau praeidamas, jau 
jos nėra, — tarė Dalroy.

— Sudegė? — paklausė Pumpas, 
liovęs valyti šautuvą.

— Ne, — atsakė Dalroy, — nu
plauta su limonadu. Atėmė pilstymo 
teisę, ar kaip ten ji vadinasi. Apie 
tai daina yra, jei nori, aš ją padai
nuosiu.

Ir su nuostabiai šviežiu gyvastin
gumu perkūno balsu jis ėmė traukti 
melodiją dainos, jo paties išrastos, 
iki Pumpas tyliu švilptelėjimu jį 
pertraukė:

— Ten ateina lordas. O tas jaunas 
su apuoko akimis, man atrodo, yra 
komisijos narys ar kas panašu.

— Gali ateiti, jei nori, — atsakė 
Dalroy, tęsdamas savo dainavimą 
toliau, kuris buvo panašus į žemės 
drebėjimą:
„Ir Turko Galva stovi aukštyn gal

va,
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dorybių smukimų, kaip faktas, kad 
geri ir garbingi vyrai, su tikrai pa
grįstomis pažiūromis, tokių vietų, 
kaip ši, artumoje tampa visai ne
jautrūs, atbukę ir nesocialūs ar tai 
vyno garų, ar tai miglotų praeities 
subtilybių taip apgaruoti, kad jie 
tariasi pasaulyje esą tik vieni ir 
juokiasi iš ilgų vargšės liaudies mir
ties konvulsijų? —

Kapitonas Dalroy kalbos metu at
viromis savo mėlynomis akimis iš
matavo Ivywoodą ir dabar prabilo 
daug ramiau, negu jis paprastai ge
bėdavo prabilti:

— Atsiprašau, kad valandėlei jus 
sukliudysiu. Jūsų labai vertingame 
paaiškinime buvo vienas dalykas, 
kuris man nėra visiškai paaiškėjęs. 
Jeigu aš jus gerai supratau, jūs sa
kėte: Nors smuklių skydai yra už
drausti, tačiau jeigu kur nors koks 
išsiliks, tai čia bus išlikusi teisė 
pardavinėti svaiguosius gėrimus. Ki
tais žodžiais tariant: jeigu koks 
anglas rastų Anglijoje smuklę arba 
bent smuklės skydą, tai, einant jū
sų maloniu leidimu, kol ten yra 
skydas, ten tikrai yra įstatymų leista 
smuklė?

Lordas Ivywoodas turėjo nuosta
bią .susivaldymo dovaną, kuri ir 
valstybinėje karjeroje buvo jam la
bai pasitarnavusi. Jis negaišo laiko 
apie tai aiškintis su kapitonu, jis 
trumpai davė savo atsakymą:

— Jūsų pažiūra yra teisinga.
— Taigi, jei .aš kur rasiu smuklės 

skydą, turintį policijos leidimą, ten 
aš galiu užeiti, pareikalauti stiklo 
alaus ir tai su policijos leidimu?

— Jeigu jūs tokią rasite, — at
sakė daug rezervuočiau lordas Ivy
woodas, — bet aš manau, kad mes 
greitai būsime jas visas prašalinę.

Kapitonas Dalroy pakilo nuo kė
dės raižydamasis ir visu savo dy
džių išsitiesdamas.

— Kumpai, — tarė jis savo drau
gui, — man atrodo, bus geriausia, 
jei mes visus reikalingiausius daik
tus su savim paimsime.

Dviem nelauktais žingsniais jis taip

i=L- TRUMPOS ŽINION —

Katalikų Akcijos atstovų suva
žiavimas Seinfelde '

Šv. Tėvo Tautinio Delegato Lie
tuviams sušauktas š. m. spalio mėn. 
23—24 dienomis Seinfeldo lietuvių 
stovykloje įvyko Katalikų Akcijos 
Amerikiečių zonos atstotų suvažia
vimas. Suvažiavime buvo svarstomi 
Katalikų Akcijos tremtyje organiza
vimo klausimai. Skaitytos paskai
tos, referatai ir ' diskutuota šiais 
klausimais:

1. parapija, Katalikų Akcijos 
branduolys, 2. parapijos komiteto 
ir jo padalinių praktinis darbas, 
3. darbas su jaunimu, vaikais, mo
terimis ir vyrais 4. Karitas veikla 
parapijoje ir kit.

Suvažiavime dalyvavo vysk. V. 
Brizgys, vysk. V. Padolskis, daug 
kunigų ir daug katalikų visuomenės 
atstovų. Suvažiavimo dalyviai ypač 
maloniai buvo nustebinti rūpestingo 
Seinfeldiečių priėmimo, jų vaišin
gumo, pavyzdingo suvažiavimo dar
bų suorganizavimo ir punktualaus 
jų pravedimo.

Be tiesioginio darbo, suvažiavimo 
dalyviai turėjo progą gėrėtis dviem 
koncertais — vienu religinės muzi
kos, kitu — pasaulinio turinio, ku
riuos suruošė vietinis choras, veda
mas p. Budriūno. 

pastūmė boselį romo ir ritinį sūrio, 
kad jiedu nuskriejo per veją ir tvorą 
ir pradėjo ristis keliu į mišką, kur 
jie skubėjo kartu“ su keliu. Paskui 
jis pasiekė smaigą su smuklės sky
du, pakraipė jį porą kartų šen ir ten 
ir išrovė kaip šiaudą.

Tas viskas atsitiko pirmiau negu 
kas galėjo ką sukliudyti, tačiau, kai 
jis išėjo ant kelio, jam už akių už
bėgo policininkas. Dalroy su smaigu 
pastūmė jį į krūtinę taip, kad jis 
atsidūrė griovyje kitoje kelio pusėje. 
Paskui jis atsisuko į vyrą su raudo
na feska ir taip stipriai pabraukė 
per jo naują baltą liemenę, kad jis 
staiga atsisėdo ant kelio, atrodyda
mas labai rimtas ir susimąstęs.

Tamsiaplaukis sekretorius padarė 
judesį, lyg norėtų gelbėtis, tačiau 
Humprei Pumpas, sušukęs, pagriebė 
nuo stalo savo šautuvą ir atstatė į 
jį. Dėl to sekretorius taip sumišo, 
kad jį beveik konvulsijos užpuolė. 
Pumpas su ginklu rankoje tuojau 
nuskubėjo paskui kapitoną kalvos 
linkui, kuris tuo laiku romą ir sūrį 
ritino toliau.

Kol policininkas apsidirbo sv grio
viu, jie buvo jau dingę miško tamso
je. Lordas Ivywoodas, kuris per visą 
tą įvykį pasiliko ramus, be jokio 
ženklo nekantrumo ar t-aimės ai — aš 
turiu pridurti — džiaugsmo, pakėlė 
ranką ir sulaikė policininką nuo toli
mesnio bėglių persekiojimo.

— Mes apjuokintume įstatymą ir 
save pačius, jeigu mes šiuos laukinius 
vytumės. Jie toli nenubėgs nuo greitų 
mūsų susisiekimo priemonių, nei tuo 
laiku daug blogo nepadarys. Yra 
oaug svarbiau iš pagrindų sunaikinti 
šią smuklę. 1911 metų įstatymu mes 
turime teisę konfiskuoti visas smukles 
ir visokį jų turtą sunaikinti, kur 
smuklių įstatymas buvo peržengtas.

Valandą išstovėjo jis vejoje ir žiū
rėjo, kaip stiklai buvo .šmėtyti. bosai 
sumušti ir fanatizmo troškulys paten
kintas. Jis jautė pasitenkinimą kurio 
jo šalta prigimtis negalėjo gauti iš 
vyno ir gero valgio.

Reikia tikėti, suvažiavimas turės 
geros įtakos dvasiniam mūsų sto
vyklų gyvenimui!

Naujas domininkonų generolas.
Nauju domininkonų generolu iš

rinktas tėvas Emanuelis Svarezas, is
panas: Naujasis generolas gimęs 1895, 
į vienuolyną įstojo 18 metų, studi
javęs filosofiją Salamankoje, civilinę 
teisę Madride, kanonų teisę Romoje. 
Buvo profesorium Romoje „Angeli- 
eum" kolegijoje, o nuo 1941 m. — 
jos rektorius.
, Svarezas kalba ispaniškai ang
liškai, vokiškai, prancūziškai ir ita
liškai. Naująjį generclą, buvusį ge
nerolą T. Gillet ir generalinę kapitulą 
priėmė šv. Tėvas specialioje audienci
joje Castel Gandolfo pilyje.

T. Gillet, išbuvęs generolu 15 metų, 
plačiai žinomas kalbėtojas, rašytojas 
ir turtingos dvasios humanistas, yra 
pakeltas tituliniu Nicejos arki
vyskupu.

Sv.. Tėvas apie pairusias šeimas.
Sv. Tėvas Romos Rotai, t y. vy

riausiam Bažnyčios teismui mo
terystės bylose pasakytoje kalboje 
iškėlė tuos sunkumus, kuriuos padarė 
šeimai praėjęs karas. „Niekas negali

našumų ar net ten. ku- išorinės žmo
gaus savybės patį žmogų tik kompro
mitavo. Jis skelbė tiesiog kultą vi

sokių vargšų, bejėgių, paniekintų, nu
skriaustųjų ir visuomenės atmatų ir 
pats jį uoliai vykdė, ne<- šiuose nevy-

likti nejautrus tragedijai milijonų jau
navedžių, kuriuos karas ilgiems lai
kams išskyrė. Kiek daug reikėjo 
drąsos, išsižadėjimo, kantrybės, kokio 
didelio reikėjo abipusio pasitikėjimo, 
kiek deuug tekjimo, kad būtų išsaugo
tas priesaikoj žodis. Daugumas išlai
kė. Bet daugeliui pritrūko drąsos. Ir 
šiandien mes turime daug sugriautų 
židinių, daug dvasios žaizdų ir negy
vų šeimos laimės griuvėsių.

Dabar tenka atstatyti griuvėsius, 
tvarstyti žaizdas, tildyti skausmą. 
Motiniška Bažnyčios širdis kraujuoja 
kartu su šiomis savo vaikų žaizdomis. 
Norėdama jiems padėti, ji prieeina 
iki kraštutinių galimybės ribų“ To
liau šv. Tėvas kalbėjo, kad vienas iš 
didžiausių dabartinių Bažnyčios rūp
esčių yra kovoti prieš šeimos iškry
pimus. Tačiau jos vienos pastangų 
čia yra per maža. Reikia, kad savo 
atsakomybę žioje srityje suprastų ir 
pasaulinės orgąpizacijos. Baigdamas 
jis skatino Rotą tęsti savo darbą su 
visu atsakingumo supratimu ir tuo 
bešališkumu, kuriuo jis buvo dirba
mas iki šiol.

Italų socialinė savaitė.
* /

S. m. spalio mėn. antrojoj pusėj 
Venecijoje įvyko dvidešimtoji Italijos 
katalikų socialinė savaitė. Atsižvelg
iant į dabartines vidaus politikos są
lygas ir problemas, Italijoje šiai sa- 
vaitai teikiama svarbios reikšmės. 
Sv. Tėvo vardu savaitės dalyviams 
laišką pasiuntė aikiv. Montinis, ku
riame jis skaitna kelti ir spręsti so
cialinius klausimus, kad darbininkija 
būtų išlaisvinta iš vergijos.

„Bažnyčia nuo savo gyvavimo 
pradžios, — sako jis, — veikia ta 
kryptimi, kad rankų darbą išlaisvintų 
iš vergiškos priespaudos ir gintų gar
bingas darbininkijos teises. Ji amžių 
bėgyje niekad nesiliovė kalbėjusi 
darbdaviams apie neišmatuojamą 
žmogiškos asmenybės vertę, kuri net 
ir paprasčiausiame darbininke yra pa
ties Dievo paveikslas.

Jeigu Bažnyčios mokslas ir pri
pažįsta kapitalą, kaip vieną pirminių 
gamybos veiksnių, tačiau ji labai ap
gailestauja tą sistemą, kuri kapitalui 
suteikia išimtinių privi’egijų, kenkian
čių darbo kilnumui. Žmogaus aktyvu
mas, be abejo, turi daugiau reikšmės, 
negu tik instrumentiniai faktoriai."

Sv. Kamllius de Lett’s, Raudonojo 
Kryžiaus pranokėjas

Šiemet prancūzų spauda mini Kami- 
liaus de Lellio dvieju šimtų metų ka
nonizacijos sukaktį. Jo enocha vadi
nama pirmąja Raud Kryžiaus epocha. 
Sis šventasis, gyvenęs 16 amžiaus pa
baigoje, pasižymėjo nuostabia artimo 
meile. Jis įsteigė dvasininkų organi
zaciją globoti ligoniams, kuri šiandien 
yra vadinama kamilioav vardu. Jo gy
venimas yra turtingas nuotykiais ir 
įdomus kaip koks romanas. Po truputį 
netvarkingos jaunystės, jo karšta ir 
gaivališka prigimtis beprotiškai me
tėsi į nuotykį, į kurį ji Dievas pa
šaukė.

Kamiliaus gyvenime ir darbuose 
mes randame ' pilną prasmę vieno 
šūkio, kuris šiandien dažnai y.a mini
mas mūsų tarpe, būtent; žmogaus as
mens vertė! Jis žmogaus vertę matė 
ir ją tiesiog garbino visiškai nepri
klausomai nuo išorin’ų asmens pra-

kėliuose jis gebėjo atpažinti Dievą!.. 
Jis rado gatvėje gulintį nešvarų val
katą, gal kokį sugedusį, ir jam per
nešti į ligoninę jis rekvizuoja įžym
aus pono vežimą. „Užleisk savo vietą 
Viešpačiui" — reikalauja jis iš šios 
(žymios asmenybės. Kardinolą, kuris 
pas ji skubėjo svarbiu reikalu, jis 
paprašė palūkėti ir užleisti vietą pir
miau vienam ligoniui, nes juk Bažny
čios kunigaikštis turįs užleisti pir
menybę paties Kristaus atvaizdui.

Sugebėjimas kiekviename žmoguje 
įžvelgti patį Kristų davė jėgos nuo
stabiai šv. Kamiliaus eitimo nreilei ir 
sėkmės jo darbams.

— Arkiv. Muenchas spalio mėn. 
pradžioje lankėsi Paryžiuje; ten jis 
aplankė įvairias Kat. Veikimo įstaigas 
ir dalyvavo vieno vyskupo konsekra
cijoje.

Klaidinanti propaganda

Tokios klaidinančios propagandos 
dėka suimtasis Agrnmo arkivyskupas 
Stepinačas paveizduo lamas kaip karo 
nusikaltėlis, ir tai jau praėjus pusan
trų metų nuo karo pabčigos!

Tačiau, kaip katalikų spauda pažy
mi, viena yra aišku, būtent — kad 
karo metu Londono radijas visuomet 
skelbdavo, jog Agramo arkivyskupas 
yra didysis globėjas visų nacių aukų, 
tame skaičiuje ir žydų. Yra įrodyta, 
<tad jis išgelbėjo gyvybę daugelini net 
tų, kurie šiandien Bielgrado vyriausy- 
oėje užima svarbias vietas. Tame 
skaičiuje yra ir Bielgrado radiofono 
dabartinis propagandos vedėjas.

Toks arkivyskupo kaltinimas yra 
juo labiau skandalingas todėl, kad 
aplink Titą yra susispietusių vyrų, ku
rie anksčiau priklaus? ustašų sąjūd
žiui ir buvo pasižymėję naciai. Toks 
yra, pvz., dabartinis Tito oro pajėgų 
viršininkas Francas Pirtzas, kuris ka
ro metu vadovavo kroatų oro pajė
goms kytų fronte ir br-vo apdovanotas 
geležiniu Kryžium. Dabartinis mi-kų 
•r kasyklų ministeris Suleimanas Fllo- 
povičius seniau yra buvęs ustašų pul
kininku. Ustašų dain.i s ir propagan
dininkas Vladimiras yra šiandien kro
atų parlamento pirmin.nkas.

Minim:e|i kaltinimai buvo primosti 
Agramo arkivyskupui ’.’k dėl to. kad 
tuo būdu pavyktų paslėpti tam t-krus 
lito politikos vidaus s.’okumus. Ame
rikiečių peiktasis Ji ąoslavijai ultima
tumas ir Triesto problemos išsprendi
mas Tito prestižą gerokai sumažino. 
Todėl dabar ir stengiamasi jį vė' išly
ginti, rūpinantis viešą-o nuomonę pa
kreipti visai kita kryp' jni.

Katal cų ir ortodoksu bažnyčioms 
vykdomas spaudimas >š vastybės pu
sės pasirodė nesėkmingas. To^ėl ir 
stengiamasi dabar pereiti prie vi-šos 
kovos. Ministeris And.eija Her:angas 
rugsėjo 21 d. pasakytoje per technikos 
fakulteto iškilmes Agrame kalboje na
miškė: „Dabar atėjo kai? tik pats lai
kas imtis pačių energingiausių prie
monių prieš prisiekusius tautos prie
šus, kurių ieškoti tenka klero eilėse“.

Jugoslavų spauda atsidėjusi veda 
sistemingą kurstomąją akciją prieš 
Agramo arkivyskupą, katalikų dvasi
ninkus ir tikinčiuosius. Tokią kurs
tomąją propagadą, kokia kad buvo 
p-radėta vykdyti Vokietijoje po 1933 
metų.

Arkivyskupas kardinolas Grifinas 
kreipėsi į Anglų vyriausybę su sku
biu prašvmu imtis visų reikalingų 
žygių, Kad snimtasis arkivyskupas, 
kaip nekaltas, būtų iš kalėjimo tuč
tuojau nuleistas. Jo pavedimu rugsėjo 
29 d. Vestminstcrio katedroje buvo 
Agramo arkyvyskupo intencija atlai
kytos mišios.
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Melstis už menininkus
’„Mūnchener Kirchenzeitung“ kvie

čia melstis už menininkus, nes nauja
sis stilius, kurio mes trokštame, —• 
rašo laikraštis, — negali būti primeta
mas iš viršaus ar iš šalies. Mūsų laikai 
vėl yra reikalingi tokių menininkų, 
kurie būtų Dievo pašaukti ir kurdami 
aiškiai žinotų, kad yra Dievo darbo 
tęsėjai. Menininkų kūryba yra lyg 
savos rūšies kunigo veikla, galėtum 
sakyti, pranašystė. Bažnyčias sta
tyti ir puošti gali tik tas mevninkas, 
kuris savo kūrybinę dc-. 'ną laiko 
Dievo malone ir supranta iš jos ky
lančias pareigas. Ne tema meno kū
rini nadaro krikščioniška, bet toji 
dvasia, kuri jam įkvepiama. Todėl ir 
menininkas, kuris nori sukui’i tikrai 
krikščionišką meno kūrinį, turi būti 
tikras krikščionis. Jis turi sav. pašau
kimui įkvėpimą gauti iš Dievo ir 
paskum šita savo šventąją misiją įvy
ki' ii tarp žomnių.

ris turime už menininkus melstis 
to . ė' kad Dievas duotų jiems tvirtos 
u faiinoos kūrybinės jėgos ir kad 
įeisiu tikrai krikščioniškų meninkų, 
Kurie savo kūrybiniais darbais į isto
riją Įsirašytų auksi įėmis raidėmis. 
.Mūsų dienų krikščionys jaučia tiesiog 
nen-imaldomą pasiilgimą religinių 
meno kūrinių. Tikrasis menininkas 
ftiri taip nat justi laiko dvasią ir ati
tikti ’oš ’r'kesči”s.

Jėzuitui įsikišus, baigtas streikas
Jėzuito Leono Browno, darbinin

kų mokyklos ir socialinių mokslų 
instituto prie šv. Liudviko univer- 

1 šiteto direktoriaus, iniciatyta buvo 
baigtas didysis plieno darbininkų 
streikas Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Minimasis ‘ėruitų tėvas bu
vo dvi savaites prieš streikui pasi
baigiant paskirtas ypatinguoju dar
bininkų sekretoriato atstovu. Vienas 
Streikui likviduoti komisijos narys, 

įvertindamas tėvo Browno darbą, 
• pažymi, kad tai buvęs pats didžiau

siasis streikas iš visų plieno streikų 
. Amerikoje ir kad tėvas Brownas 
Streikui baigti turįs t!es<og fenome- 
bališkų nuopelnų. \

Įsteigta katalikų filmų draugija
, Hollywoode įsteigta katalikų filmų 
bendrovė, pavadinta „Gvardiano fil
mų“ vardu. Ji nori per metus baigti 
52 katalikų auklėjamąsias filmas. 
Filmos turės būti daugiausia rodo
mos katalikų mokyklose ir parapi
jose. Bendrovei vadovauja Fr. L. 
Galės.

Kardinolas apdovanotas liūtų ordinu
Olandijos karalienė Wilhelmina 

Vtrechto vyskupą kardinolą Jongą 
už jo nuopelnus rezistencijos sąjū
dyje apdovanoję didžiuoju Liūtų 
brdino kryžiumi. Šios rūšies aukš
čiausias žymenis skiriamas tiktai 
karalių rūmų nariams.

Steigs Tarptautinę
Katalikų Akademikų Sąjungą

„Pax Romanos“ suvažiavime Švei
carijoje nutarta steigti „Tarptautinę 
■Katalikų Akademikų Sąjungą“. Stei
gimo ceremonijos numatomos 1947 
Imt. Velykų metu. Jau dabar daugiau 
kaip 200 intelektualų iš visų pasaulio 
kraštų pareiškė norą įstoti į naująją 
Sąjungą, kad tuo būdu galėtų prisi
dėti prie Kristaus mokslo plėtimo 
visame pasaulyje.

Filmą apie parapijos gyvenimą.
Dabar Vokietijoje mdoma amerik

oniška premijuota fi’rr.a „Going my 
way" — „Der Weg zum Glūck" yra 

sukėlusi nemažą visuomenės susido
mėjimą. Filmos tema — pastoracinis 
kunigų darbas parapijoje. Trumpas 
filmos turinys atrodo šitaip: senas pa
rapijos klebonas yra išvargintas nuo
latinių rūpesčių, iš kur padengti sko
las už jo pastatytą parapijos bažny
čią. Dėl to jis yra tapęs truputį įky
rus ir sunkus. Jam paskiriems naujas 
vikaras, muzikas ir sportininkas, kuris 
tuoj randa atgarsį parapijos jaunimo 
gyvenime. Jis dirba visiškai kitais 
metodais, ir, suprantarra tuojau atsir
anda tarp jo ir klebono nesusiprati
mų. Tačiau nesusipratimai abiejų 
partnerių korektiškos laikysenos dėka 
nepažeidžia jaukios klebonijos harmo
nijos. Ypač jaunasis čia parodo daug 
takto ir meilės. Klebonas iš lėto per
siima kai kuriais naujumais. Vikarui 
pasiseka iš parapijos išdykėlių būrio 
suorganizuoti puikų chorą, įsimylė
jusių porą sumaniai į sveikos mote
rystės gyvenimą įvesti, pardavus savo 
kompozicijas, parapiją iš skolų išgel
bėti. Tačiau bažnyčioje įvyksta gais
ras, bet su vaikų choro pagalba ji vėl 
yra atstatoma. Pagaliau dideliam kle
bono ir vaikų liūdesiui, vikaras iške
liamas kitur. Kai vaikams šitoks vy
skupo įsikišimas atrodo visiškai nesu
prantamas ir kam’jis čia reikalingas, 
tai vikaras jiems paaiškina, jog vy
skupo vaidmuo yra panašus j, futbolo 
komandos kapitono ir kad be jo nega
lima žaidime apsieiti.

Plačiuose spaudos atsiliepimuose 
nieks nekelia klausimo dėl teisingų 
ir kilnių šios filmos intencijų. Jos 
krikščioniškas pobūdis yra neabejo
tinas. Tačiau šia proga kyla kitas 
klausimas: iš kur šis sn’ndūliuojąs vi
karas semia savo jėgą? Kpdėl jis ne
prapuola tame anlinkos pasaulyje, į 
kurį jis yra pasinėręs? Jis sujjęba 
tuoj pakeisti temą, kai mato, kad ki
tas nemielai klausosi apie religinius 
dalykus. Ieškodamas atsakymo į ši 
klausimą, vienas recenzentas prisime
na žodžius: „Kai vra kankinių ir ai- 
gailotojų, kurie už pasaulį aukojasi, 
tada ir mes galime po pašau” maišy
tis bme neprapuldami“.

Katalikai Ankaroje
Ankaroje ilgą laiką nebuvo jokio 

kataliko. Pirmieji katalikai čia at
sirado tiktai 1923 metais, kai Ankara 
buvo paskelbta Turkijos sostine. 
Pirmuosius katalikus sudarė pran
cūzų ir italu pasiuntinybių nariai. 
Jų pastangomis buvo nastatvtos dvi 
koplyčios, kurios vėliau buvo pa
verstos parapinėmis bažnyčiomis. 
Jėzuitai po kiek laiko įsteigė trečią 
koplyčią, skirtą daugiausia lenkams. 
Šiandien Ankaroje yra anie 700 ka
talikų tam jų nemaža armėnų. Tur
kų sostinės katalikai yra drausmingi 
ir nepaprastai solidarūs.

Teherane padėti pamatai 
naujai katalikų bažnyčiai

Teherane nadėti kertiniai akmens 
naujai katalikų bažnyčiai. Tenykš
čiai katalikai daugiausia priklauso 
sirų chaldejų litui; iš viso jų Irane 
ir Mescnotamiįoj yra apie 40.000 
tikinčiųjų; vadovauja patriarchas, 
du arkivyskupai ir 4 vyskupai.

Indija reikalauja katalikų gydytojų
Indijoj yra didelis pareikalavimas 

katalikų gydytojų ir slaugomojo 
personalo. Šiuo metu 57.000 gyven
tojų tenka tiktai viena slaugė, o 
viena lova ligoninėje tenka 50.000 
gyventojų. Anglijos katalikai rūpi
nasi kiek galėdami greičiau šitą 
spragą užkišti. Nors katalikų misijų 
centrinė turi ligonines, tačiau jų 

toli gražu dar neužtenka. Nepaisant 
didžiausių pastangų, Indijoj kasmet 
miršta apie 3.000.000 vaikų iki 3 
metų amžiaus, tain nat nemažas 
motinų skaičius.

Popiežiaus Pijaus XII sveikata
Popiežiaus Pijaus XII sveikata, 

spaudos žiniomis, pastaruoju laiku 
kėlė rimtą susirūpinimą. Masinės 
audiencijos, visokie vizitai ir nepap
rastas einamųjų pareigų atsakingu
mas žymiai susilpnina šv. Tėvo kū
ninę sveikatą. Popiežius per pasta
ruosius 7 metus nėra turėjęs nė 
vienų atostogų ir dėl nusilpimo tu
rėjo būti dirbtiniu būdu maitinamas. 
Tik griežtai įsikišus gydytojams, ga
liausiai šv. Tėvas sutiko persikelti 
į vasarinę rezidenciją Castel ■ Gan- 
dolfo pilyje. Prie Albanų ežero po
piežiaus sveikata gerokai pasitaisė. 
Spalio viduryje jis vėl grįžo į Va
tikaną.

Draudžia viešai garbinti Mariją.
Pastaruoju laik.i Kroatijoje nepap

rastai padidėjo maldininkų antplūdis 
Į stebuklingąsias Marijos vietas. Kal
bama apie naujus Marijos pasirody
mus. Tačiau tai sukelia didelį nepasi
tenkinimą valdžios sl' ogsniuose. Kro
atijos federatyvinės respublikos pre
zidentas pareiškė, kad valdžios kan
trybė pasibaigė. Jeigu vyskupai su 
kunigais nesiims reikalingų žygių 
drausti Mariją viešai garbinti tai jie 
pajus, ką tai turi reikšti,, Toliau iš 
Kroatijos pranešama kad naktinėje 
procesijoje Zagrebe (Agramo) daly
vavo daugiau kaip 50.000 žmonių.

Iš viso pastebima kad pastaruoju 
laiku Kroatijoje nemaža žmonių grįž
ta į tikėjimą, tarp jų yra ir pasižymė
jusių komunistų. Krašto katedros ir 
bažnyčios nuolatos pilnos tikinčiųjų, 
kurie pasikeisdami meldžiasi už suim
tąjį bažnyčios galvą, drąsųjį arki
vyskupą Stepinacą. Spalio 2 d. buvo 
išleistas įsakymas, kad prie bažnyčios 
durų negali susirinkti daugiau kaip 
5 žmonės, — už tai atsakingi būsią 
klebonai. — Cigakm arkivyskupas 
pasiuntė AJV vyriausybei peticiją, 
prašydamas padaryti dėl Agrcmo ar
kivyskupo kalinimo reikalingą inter
vencija.

— Katalikų universitetas „Aurora" 
Šanchajuje šiądien turi 1041 studentę, 
iš jų .233 katalikus. Minimasis univer
sitetas pastaraisiais metais yra iš
leidęs visą eilę pasižymėjusių kari
ninkų, gydytojų, inžinierių ir diplo
matų.

— Reuterio žiniomū iš Jeruzalės, 
vienas arabų darbininkas atsitiktinai 
rado svarbų radini kuris turbūt turės 
didelės reikšmės. Jis dirbo vienoje 
Jeruzalės gatvėje, kaip tiktai prieš
ais tą vietą, kur pagal padavimą bu
vusi palaidota Dievo Motina. Arabas, 
pašalinęs vieną akmenį, pamatė di
delę požeminę erdvę Požeminio būsto 
lubas laiko parėmę 35 stulpai. Mano
mai kad, minimasis būstas per 1400 
metų buvęs visiškai nežinomas.

— Šventojo Mykolo dieną pasion- 
istai argentinietį Sopulingosios Dievo 
Motinos tėvą- Albertą išrinko savo 
vyriausiuoju viršininku. Jis yra 38 
metų amžiaus.

— Krikščionių darbininkų jaunuo
menės vadas Cardijin reiškia mintį, 
jog šiandien pasaulini tenka uždavi
nys nuproletarinti darbininkų mases. 
Tas procesas ivyks su Bažnyčios pri
tarimu, ar be jos. Tai yra tarptautinė 
problema, kuri gyvybiškai paliečia ir 
pačią Bažnyčią.

— Vokietijoje vėl pradeda veikti 
katalikų pirklių sąjungų federaciją 

(„KKV“), kuri nacių uždarymo metų 
buvo apėmusi 350 vietinio pobūdžio 
organizacijų.

Valstybės prezidentas šv. Pranciš
kaus iškilmėse.

Šv. Pranciškaus šventė buvo labai 
iškilmingai paminėta Asyžiuje. Šven
tės išvakarėse vienas’ ir: kardinolų pa
sakė pamokslą, kurį transliavo italų 
valstybinis radiofonas. Į naktmes mi
šias šv. Pranciškaus bazilikoje, kur 
y ta šventojo karstas, susirinko minios 
žmonių Į iškilmes buvo atvykęs, iė 
italų valstybės prezidentas de Nicola.

Patikslinimas
Z. Patirgo straipsnio „Kunigo vaid

muo Lietuvių tautos atgimime“ Nr. 
15 prieš paskutinio skirsnio pirmasis 
sakinys be praleidimų turi skambėti 
taip: „Kai kas judviejų raštuose 
mato net krikščionių demokratų 
pasaulėžiūros užuomazgą“.

Bažnytinės muzikos studijų Dienos . 
Regensburge.

Šv.. Sosto Delegatūrai pritariant, 
lietuvių religinės-bažnytinės muzikos 
reikalams panagrinėti k aptarti šių 
metų lapkriąio mėn. 20—22 d. d. šau
kiamas į Regensburgą, kaipo Vokieti
jos bažnyt. muzikos centrą, liet, mu
zikų suvažiavimas. Į šį suvažiavimų 
kviečiami visi muzikai ir muzikos 
mėgėjai: kunigai, vyrai ir moterys, . 
kompozitoriai, dirigentai ir solistai, 
vargonininkai, muzikos mokytojai ir 
kiti. . .

Programoje daugiausia bus svarsto
mi praktiniai giedojimo dalykai-, 
chorai ir gaidų klausimas, bendruo
meninis bažnyčios giedojimas ir jo su
vienodinimas, susipažinimas su cho
raliniu giedojimu, trūkstamų giesmių 
kūrimas ir t. t. Rėgensburgo bažny
tinės muzikos mokyklą ir kadedros 
berniukų choras (domšpacai) sutiko 
savo muzikos meną parodyti prak
tiškai savo repeticijomis ir pademon
stravimu. Knygynai pažadėjo lietu* 
viškiems interesantams savo duris 
plačiau atidaryti.

Suvažiavimo dalyviai bus apgyven
dinti pas šeimas. Nesaldintos kavos it 
pagerintos sriubos bus visiems parū
pinta, bet stipresnio užkandžio prafc 
šome atsivžti. Kas tik mano šiame su
važiavime dalyvauti, yra prašomas tai 
tuoj pranešti šiuo adresu: Kun. K. 
Senkus, 13a, Regensburg, Reichs- 
straBe 7/p. Pilna programa ir kiti rei
kalingi dal’vkai bus laiku pranešta.

Kadangi šis suvažiavimas turi už
davinį pasitarnauti bažnytiniam lietu
vių giedojimui, tai būtų tikslu, kad 
lietuvių parapijos savo vargoninin
kams ir nepasiturintiems muzikams 
apmokėtų kelionės išlaidas, kad jie 
lengviau galėtų į suvažiavimą atvykti.

Rengėjai. ■
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