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KATALIKAMS

MYLIMIAUSIEJI KRISTUJE,

„Garbė Dievui aukštybėje ir 
žemėje ramybė geros valios 
taionėms“ (Lk. 2,14).

Šiais giesmės žodžiais dangaus an
gelai kadaise paskelbė nuodėmėje 
paskendusiai žemei gimusį pasaulio 
Gelbėtoją ir reiškė džiaugsmą, kad 
pagaliau ateina valanda, kada pir
mosios nuodėmės užrūstintam Dievo 
teisingumui bus atsilygintą ir dan
gus vėl bus atviras Adomo vaikams. 
Betliejaus laukuose jie skelbė ne tik 
M Kristaus giminas žada žemės gy
ventojams, bet ir kokiomis sąlygo
mis tai, ką jis žada,Jyyks

I angelų džiaugsmą atsiliepdama 
Kristaus įsteigtoji katalikų Bažnyčia 
kreipiasi į Dievą, vieną trijuose as
menyse, labai gražiais, kilniais ir vi
siems žinomais šlovinimo žodžiais:

„Mes giriame Tave, mes laimina
me Tave, mes garbiname Tave, mes 
šloviname Tave, mes dėkojame Tau 
dėl didelio Tavo šlovingumo, Vieš
patie Dieve, dangaus Valdove, Dieve, 
Visagalis Tėve“.

Kreipdamasi gi į gimusį Gelbėtoją, 
Bažnyčia sako.

„Viešpatie, viengimusis Sūnau, Jė
zau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo 
Avinėli, Tėvo Sūnau, kurs atimi pa
saulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. - 
Kurs atimi pasaulio nuodėmes, tei
kis priimti mūsų nuolankų maldavi
mą. Kurs sėdi Tėvo dešinėje, pasi
gailėk mūsų. Nes Tu vienas teesi 
šventas. Tu vienas Viešpats. Tu vie
nas Aukščiausias, Jėzau Kristau, su 
Šventąja Dvasia Dievo Tėvo šlovėje. 
Amen“.

Šią nepalyginamo grožio giesmę 
.mes labai dažnai girdime giedamą 

šv. Mišių pradžioje Bet ypatingą 
prasmę krikščionims tie angelų tarti 
Betliejaus piemenims žodžiai turi 
kiekvienose metinėse Dievo Sūnaus 
gimimo sukaktuvėse. Taigi ir mums 
švenčiant šias 1946 Dievo Sūnaus gi
mimo sukaktuves — šv. Kalėdas. 
. Džiaugsmo ir dėkingumo angelų 
pradėta giesmė tęsiasi per amžius ir 
nesibaigs niekados. Bet kaip yra su 
tuo didžiu pažadu, kurs tiio pačiu 
metu buvo padarytas žmonijai: „ra
mybė žemėje geros valios žmonėms?“

Ramybė, tiesa, pažadėta, bet nuo 
pat Kristaus gimimo laikų nebuvo 
aė vieno šimtmečio, kuriame žmo

nių tarpe nebūtų buvę karų, nesu
tikimų, vaidų. Taigi nebuvo taikos 
ir ramybės. Kodėl? Atsakymas aiš
kus. Taika ir ramybė pažadėta ge
ros valios žmonėms, tiems, kurie pil
nai pasinaudos Dievo malone, pa
sireiškusią Išgelbėtojo atėjimu ir 
j>-fvykdytu žmonijos atpirkimu. Jos 
nebus duota tiems, kurie eis ir to
liau pirmojo nusikaltusiojo žmogaus 
keliu, kurie ir toliau rūstins dangiš
kąjį Tėvą savo neklusnumu. Nuo
dėmė, negera žmogaus valia, uždarė 
dangų. Kolei pasilieka nuodėmė, 
negera valia ar neklusnumas, tolei 
ir Kristaus atpirkimas neranda sau 
pritaikymo.

Geros valios, kuri yra sąlyga pil
nai taikai laimėti, neturi ir šiandien 
milijonai stabmeldžių, kurie dar nė
ra pažinę Kristaus paskelbtos tikė
jimo tiesos ir jo įvykdyto išganymo. 
Maloningiausias Viešpats bus jų 
teisėjas, ir jis nustatys, kokia buvo 
jų kaltė.

Geros valios, nuo kurios buvimo 
ar nebuvimo pareina angelų pas
kelbtoji taika, ramybė, neturi taip 
pat daug milijonų tų, kurie vadina 
save krikščionimis, tačiau kurie sa
vo tikėjimo į Kristų jei ir nėra iš
sižadėję atvirai, tai savo gyvenimu 
jo nepatvirtina. Tikriausia jos ne
turi tie, kurie atvirai išsižada savo 
tikėjimo, kurie net didžiuojasi be
dievio vardu. Dažnai tie žmonės, 
tarsi pavydėdami savo artimui iš
ganymo, skelbia įvairius kląidingus 
mokslus, suvedžioja mažiau išma
nančius, naudojasi savo galia, savo 
pasigrobtomis teisėmis, kad truk
dytų krikščioniškos tiesos platinimą, 
kad žiauriai persekiotų tuos, kurie 
yra tos tiesos mylėtojai ir pašaukti 
jos ganytojai.

Jau nuo pat pradžios Kristaus se
kėjams teko daug kentėti nuo šių 
žmoniųjS Persekiojimų netrūksta nė 
šiandien, nors mūsų dienomis skel
biama viešai sąžinės ir tikėjimo 
ląisvė. Šiandien ne retas reginys, 
kad puolami už persekiojimus kiti, 
kai tuo pačiu metu savo krašte ne 
mažiau liejamas nekaltas Kristaus 

f tikinčiųjų kraujas. Ir vadinamosios 
„taikos“ metu tikėjimo išpažinėjai 
eina ir Į kalėjimus, ir į kančias. Pa
saulio sąžinė šiandien tiek atbuko, 
kad kiti, visa regėdami, stengiasi t* 
nematyti, juo labiau nebedristama

I
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Tauta, klajojanti tamsybėse, išvysta galingą šviesą; tiems, kurie 
gyvena mirties šešėlio karalystėje, išaušta rytas.Tu juos pralinksmini ir atneši daug džiaugsmo; jie linksminsis 
tavo akivaizdoje, kaip linksminasi derlių suvalę, jie džiaugsis, 
kaip džiaugiasi nugalėtojai, laimėję didį grobį ir besidalindami jį.

| Tu numesi jungą nuo jų pečių ir sulaužysi jų prispaudėjo skep
trą ir rykštę, kaip tu tai padarei Madiano laikais.

Ir kiekvienas batas tų, kurie varu įžengė viską mindžiodami, 
I

ir kiekvienas krauju suteptas drabužis bus įmestas į ugnį ir taps
I

jos maistu.

Nes mums gimė kūdikis, sūnus yra mums duotas, ir valdžia 
yra ant jo pečių, ir jis bus vadinamas: Nuostabusis, Patarėjas, 
Dievas, Galingasis, Busimojo Amžiaus Tėvas, Taikos Kunigaikštis.

(Iš Izaijo pranašysčių 9, 2—6.)
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Mylimieji, šiandien yra gimęs mūsų Išgelbėtojas. Džiaukimės! 
Nebėra vietos liūdesiui ten, kur yra gimęs Gyvenimas, kurto, 
suvirškindamas mirtingumo baimę, mums atneša džiaugsmą am
žinybės pažadu. Niekas nėra atmetamas iš šios palaimos. Visų 
bendro džiaugsmo yra vienas šis pagrindas: mūsų Viešpats, nuo
dėmės ir mirties naikintojas, nors nė vieno nuo atsakingumo 
neatpalaiduoja, tačiau ateina visų išlaisvinti.

Džiaugiasi šventasis, nes jis artinasi į savo garbę; džiaugiasi 
nusidėjėlis, nes jis yra kviečiamas susitaikyti, jaudinasi netikin- 

įi tis. nes jis yra šaukiamas į gyvenimą.

Dievo Sūnus „laikų pilnumoje“ — neišsemiamos Dievo išmin
ties nustatytoje, — norėdamas suderinti su savim žmogaus pri
gimtį, ją prisiėmė, kad velnias, mirties išradėjas, būtų nugalė
tas tuo. kuo jis buvo nugalėjęs. x

(Iš Šv. Leono Didžiojo kalbų, Sermo 1 de Nativ.)
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dėl nekaltųjų kančių protesto balsą 
pakelti. Kaip tad toli yra šiandienis 
pasaulis nuo Kristaus dvasios, nuo 
Kristaus, kurs už tiesą nepabūgo 
savo gyvybę paaukoti! Iš tokio pa
saulio ar galima daug ko gero 
laukti?-

Visi gerai matome, kad, nors ka
ras pasibaigė, vis tik taikos ir ra
mybės nėra, nors apie ją labai daug 
kalbama. Visai kaip pranašo Jere
mijo laikais. „Taika, taika, šaukė 
žmonės, o taikos vis nėra“, sako 
pranašas Jeremijas apie savo lai
kus (Jer. 6, 14).

Jei pagaliau mes pažvelgsime į 
save, kurie neišsižadame Kristaus 
žodžiais, kurie didžiuojamės krikš
čionies vardu, kurie tikime angelo 
paskelbtam pažadui: „žemėje ramy
bė geros valios žmonėms“ — ar 
mes tikrai galime pasakyti, kad, 
štai, mes turime tą gerą valią, apie 
kurią kalbėjo angelai, kad mums 
pilniausia teise priklauso ir žadėta 
taika-ramybė? Jei taip, tai mes tu
rime teisę džiaugtis švęsdami šias 
Kalėdų šventes ir giedoti su ange
lais: „Garbė Dievui aukštybėje“. 
Mes juk neišsigynėme savo tikėji
mo ir esame pasiryžę savo tikėjimą 
ginti ir jį išlaikyti, iki esame gyvi. 
Mums malonu todėl šlovinti Dievą 
Tėvą, kuris yra siuntęs savo viena
tinį Sūnų pasaulio išgelbėjimui.

Ta pati Bažnyčios giesmė mums 
primena, kad Jėzus Kristus yra 
Dievo Avinėlis, kuris naikina pa
saulio nuodėmes, kurio pasigailė
jimo ir mes turime šauktis. Mes tu
rime todėl tomis nuodėmėmis kra
tytis ir jų pametimu reikšti pilnai 
taikai laimėti reikiamą savo gerą 
valią.

Neturime niekuomet užmiršti, 
kad Kristus yra vienintelis pasaulio 
Gelbėtojas. „Neduota žmonėms kito 
vardo po dangumi, per kurį mes 
turėtumėm būti išgelbėti“, sako šv. 
Petras (Apd. 4, 12). Veltui todėl 
žmonės ' ieško išsigelbėjimo šalia 
Kristaus. Jis vienas yra kertinis 
akmuo, į kurį viskas turi atsiremti. 
Todėl ir visi žmonių tarimaisi pa
saulyje gerovei sukurti, jei jie nėra 
atremti Kristumi ir jo dvasia, ne
gali nešti pasauliui ko gero ir pa
stovaus, juo labiau tikros taikos ir 
ramybės, kurios mes ieškome.

Bet užtat mes, katalikai, kurie 
tai žinome ir suprantame, turime 
dėti visas pastangas, kad Kristus 
gyvenime , nebūtų apeinamas, bet, 
priešingai, kad būtų visų pripažįsta
mas, mylimas ir klausomai* Mes 
čia turime būti ne mažiau nolūs už 
klaidos ir neapykantos apaštalus, 
kurie yra nepaprastai išradingi ir 
sau poilsio nepripažįsta. Kaip tik 
Kristaus Gimimo šventėje mes tu
rime rūpestingai peržvelgti, ar mes 
tikrai esame uolūs Kristaus sekėjai 
ir Dievo karalystės čia, žemėje, kū
rėjai bei stiprintojai, ar* gal, prie
šingai, savo sutingimu, ištižimu 
Kristaus ir jo darbų išdavikai. O 
mūs juk tiek milijonų! Ir, rodos, 
vienybės surištų! Rodos, mes galė
tume diktuoti pasauliui taiką ir 
tvarką. Deja, taip nėra. Jei vieny
bėje galybė, tai matyti tos vienybės 
mūsų tarpe nėra, ar mums trūksta 
apaštališkos kovojančios dvasios, 

-nors oficialiai ir esame kovojanti 
Bažnyčia.

Į šiuos trūkumus iš arčiau paž
velgus, pastebėsime, kad jų išugdy
mui daug pasitarnavo dvasios gy
venime apsnūdę šeimos. Organiz
mas negaluoja, kai jo narveliai 
negaluoja. Taip yra ir su Bažny
čia ir jos narveliais-šeima. Taip, jos 
yra tarsi narveliai, kuriais yra sta
tomas mistinis Kristaus kūnas.

Kun. V. Bagdanavičius

Didysis nuotykis
1. Kalėdų naktis

Visi mūsų nuotykiai, kai. mes į juos 
atidžiau įsižiūrime, pasirodo neturį 
didelio reljefingumo, didelio prana
šumo ir nuostabos. Na, tai kas, kad 
Aleksandras Didysis užkariavo visą 
tuolaikinį pasaulį, na, tai kas, kad 
Lindbergas perskrido lėktuvu At-* 
lantą, tai kas, kad buvo išrastas ra
dijas . . . Vieni įvykiai seka paskui 
kitus, nauji išradimai stumia už- 
mirštin senus išradimus, ir taip pa
saulis gyvena savo kasdienos gyve
nimą. Mūsų kovos, mūsų laimėjimai 
yra ryškiai pažymėti monotoniškumo 
bruožo. Jie, nors kartais ateina su la
bai dideliu triukšmu ir, iš arti paž
velgus, atrodo labai nuostabūs, ta
čiau, apskritai imant, jie vos paste
bimai tepakyla nuo tos medžiaginės 
plokštumos, kurioje vyksta žmogaus 
gyvenimas.

Tačiau žmogaus dvasia bodisi šitos 
plokščios monotonijos. Visuomet bu
vo žmonių, kurie troško pramušti 
tos žemiškos monotonijos lukštą ir 
išgyventi nuotykį, kuris netilptų že
mėje, išgyventi meilės nuotykį, ku
ris būtų beribis, kuris kaip žaibas 
perskrostų visą žmogišką būtį. Vi
sada buvo žmonių, kurie sugebėjo 
dainuoti:

„Išleiskit rasą dangūs iš aukštybės, 
„Debesys lykit lietumi teisybės, 
„Tegul sukepus žemė prasižioja 
„Ir išdaigina mums išgelbėtoją..

Mūsų lietuviškose šeimose paste
bima daug nukrikščionėjimo. Ma
tyti, pagoniškas pasaulis paveikė ir 
mus. Juk dažnai bandoma apsieiti 
be Dievo, be Kristaus ir jo pagal
bos, malonės. Ne retai pastebima 
tik viena kita krikščioniško gyve
nimo forma. To pasekmė-beatodai- 
rinis Įsijungimas į šių dienų besi
blaškantį pasaulį, nerandantį nei 
taikos, nei ramybės, nei teisingumo, 
nei tiesos, nei meilės, bet tik neapy
kantą ir smurtą, tik naikinimus ir 
žudymą. Vis tai vaisiai, priešingi 
Kristaus gimimo prasmei ir dvasiai.

Užtat Kalėdų šventėje mūsų po
sūkis turi būti visai priešingas šiai 
pasaulio dvasiai. Tai turi būti dva
sinio pakilimo ir atsinaujinimo šven
tė, ypač mūsų šeiipų, kurios* tuo 
būdu atnaujins ir visą mūsų tau
tinę bendruomenę. Seimą turi būti 
mokykla ir gyvenimas amžinosiomis 
Kristaus tiesomis. Jos- narius su 
Dievu ir tarpusavyje ir visas šeimas 
į vieną Bažnyčios bendruomenę turi 
jungti meilė. Ji yra visako ramstis 
ir vainikas. „Jei aš kalbėčiau žmo
nių ir angelų kalbomis, bet neturė
čiau meilės, aš būčiau kaip žvan
gantis varis ir skambantis kimbo- 
las. Jei turėčiau pranašystės dovaną, 
žinočiau visas paslaptis ir visokį 
mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, 
taip, kad galėčiau kalnus perkelti, 
o neturėčiau meilės, aš esu niekas“.

Juozapas Skvireckas
KAUNO ARKIVYSKUPAS IR METROPOLITAS

/Vincentas Brizgys v
KAUNO VYSKUPAS PAGALBININKAS

Vincentas Padolskis
VILKAVIŠKIO VYSKUPAS PAGALBININKAS.

Kalėdų naktis mums slepia tokį 
nuotykį. Čia nėra koks karo nuoty
kis, kuris ilgainiui savo reikšmės 
nustos, čia nėra koks atradimas, ku
ris bus pralenktas didesnio atradimo, 
čia ne kokia pasakos piemenėlė, kuri 
išteka už turtingo valdovo sūnaus.. 
Čia yra tai, kas neturi pavyzdžio nei 
palyginimo žmonijos nuotykiuose. 
Sis nuotykis išeina iš žemiškų mata
vimų ribų. Iniciatyva šiam nuotykiui 
kyla visiškai ne iš žmogaus pusės. 
Didysis nuotykininkas čia yra pats 
Dievas, kuris pradeda santykiauti su 
pasauliu nepaprastu, nauju ir saky
tume keistu būdu: užuot pasaulį iš 
šalies valdęs, jis pats jame įsikūnija. 
Užuot pasaulį teisęs ir baudęs, jis jį 
įsimyli. Jei galima kalbėti apie nuo
tykį, kuris perskrodžia visa žemės 
monotoniją, jei galima kalbėti apie 
įvykį žmonijos istorijoje, kuris duo
da jai naujos prasmės, dar niekieno 
iki galo neišgyventos, tai yra įvykis, 
kurį mums primena Kalėdų naktis.

2. Dievo ir žmogaus santykiai.

Mūsų religinius santykius su Die
vu galima būtų charakterizuoti kaip 
neperžengiančius neutralumo ribų. 
Mes su Dievu nekovojame, mes ieš
kome Dievo, mes gal būt, jį randame, 
bet į artimesnius santykius su juo 
mes dar nedrįstame leistis. Dievas 
mums atrodo, kaip didi pašalinė ga
lybė, su kuria mes turime intereso 
sako šv. Povilas Apaštalas (1 Kor. 
13, 1—2).

Bet meilė turi būti reali, ne vien 
tik jausmo, taigi turi reikštis gerais 
darbais, artimo meilės darbais. Ne
sakykime, kad mes, patekę į dide
lius vargus ištrėmime-svetimoje ša
lyje, ir nieko negalime savo artimui 
padėti. Ne. Artimui padėti visuomet 
galima, jei ne duonos kąsniu, tai 
malda. Galima padėti savo kilnia 
laikysena, savo kantrybe kasdieni
nėse gyvenimo smulkmenose, savęs 
išsižadėūmu, prisimindami, kad to 
giminiojo mūsų Gelbėtojo pamoky
mu ir puodelis vandens duodamas 
trokštančiajam’ yra jo lygiai verti
namas, kaip ir bet kuri didelė auka.

Kristaus gimimas mums neturi 
vertės nei prasmės, jei jis nelemia 
mūsų pačių atgimimo. Bet jei mes 
dvasia atgimsime, būkime tikri, kad 
būsime verti angelų paskelbtojo tai
kos ir ramybės pažado. Toks dva
sinis atgimimas, pasireiškiąs ir gy
vu tikėjimu, ir gyvo tikėjimo įkvėp
tais meilės darbais, ir bus ta gera 
valia, dėl kurios žadama taika, ra
mybė, jei ne visuomet jau čia, že
mėje, tai tikrai ten, danguje, — 
amžinybėje.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios palajminini- 
mas tenužengia ant jūsų ir tepasi
lieka visuomet. Amen. « 

palaikyti normalius santykius, bet 
kartu mes turime apsižiūrėti, kad ta 
didžioji galybė neištarpintų mūsų as
mens ir mūsų nuosavo gyvenimo sa
vo begalybės jūroje. Mus ima baimė, 
kad mes nepaskęstume ten kartu su 
visais mūsų nekaltais džiaugsmais, 
pomėgiais ir mūsų nuosavybėmis. 
Mes santykius su Dievu stengiamės 
išnaudoti savo reikalams: mes mel
džiame iš Dievo pagalbos vienam ki
tam mūsų reikalui. Tačiau tai yra tik 
mūsų reikalams. Mes patys, mūsų 
„Aš“ norime išlaikyti savo nepriklau
somybę ir neužsiangažuoti per daug, 
kad šioje begalybės jūroje nepaskęs
tume.

Be atodairos leistis į tą beribę 
banguojančią jūrą mums atrodo per
daug baisu ir netikra. Mes beveli
jame vaikščioti tik jūros pakrante ir 
tik romantiškai — ty. tik iš tolo — 
grožėtis dievišku jos bangavimu. 
Leistis atviromis burėmis į tą didįjį 
Dievo-žmpgaus meilės nuotykį mums 
yra vis nedrąsu. ' j

Iš Dievo pusės tas puotykis yrą 
neatšaukiamai pradėtas. Dievas at
plėšė savo išvidinę vienybę, jis iš
davė save žmonėms taip realiai ir 
taip baisiai, jog šiandien daug filo
sofų ir daug teologų suka galvas, 
kaip suderinti Dievo išvidinę vieny
bę bei jo visagalybę su atpirkto žmo
gaus laisva valia. Kaip apsaugoti, 
kad žmogumi tapęs Dievas nesusi
plaktų su pasauliu j vieną, kad Die
vas žmogaus nebūtų išnaudotas. Jie, 
tie žmogiškieji išminčiai, yrą susirū
pinę, kad Dievas, su žmonėmis ben
draudamas, neprarastų savo esmės,

Gražiai iš šių žmonių pastangų nu
sišypso G. K. Chestertonas savą 
„Skrajojančioje Smuklėje“, turko lū
pomis žadėdamas žmonijai tokią re
ligiją, kur Dievo vienybė bus nepa
liesta ir žmogaus proto skaistybė ne
užgauta, kur žmogus sieks tik to
kio tobulumo, kokį turi pranašas, q 
nesivaikys dieviškų dalykų. .

Iš tiesų, Kristaus krūtinės žaizdą 
ant kryžiaus yra ne tik šiaip sau išo
rinė apraiška. Povilo žodžiai: „pats 
save išdavė, priimdamas vergo iš
vaizdą“ (Fil. 2, 7) nėra kokie pigūs 
efektai ir vien tik žodžiai:' jie iš
reiškia gilų Dievo atsivėrimą žmo
nėms. Dievas rizikuoja visu kuo. Jis 
rizikuoja būti išniekintas, sužeistas, 
atmestas ir išjuoktas visa Savo esme, 
ne tik apraiškomis. Jis ' leidžiasi j 
didįjį meilės nuotykį su žmogumi.

3. Pilnas aukos supratimas

Iš žmogaus pusės Dievas randa at
sakymą į savo meilę toli gražu ne 
tokį gilų ir pilną. Žmogus norėtų 
leistis į šį nuotykį, bet kartu ir bijo. 
Jis bijo, kad neprarastų to, kas jam 
brangu. Jam tas Dievo gerumas yrą 
įtartinas, kaip mažai valstybei yrą 
įtartinas perdaug didelis glaudumas 
su jos didžiu kaimynu.

Šita problema yra tokia sena, kaip 
sena yra pati krikščionybė. Karalius 
Erodas, vos Kristui gimus, tuojau ja
me įžiūrėjo grėsmę savo valstybei ir 
ėmėsi paskutinių priemonių -nuo tos 
grėsmės apsisaugoti. Senas Trijų Ka
ralių šventės himnas, kilęs iš pir
mųjų krikščionybės amžių, duoda at
sakymą į nepagrįstą Erodo baimę. 
Jis sako: „Žiaurusis Erodai', ko biial 
atėjusio Dievo — karaliaus? Tas, 
kuris duoda dangiškąsias karab’stes, 
tas neatima žemiškųjų —

---- Non eripit mortalia, 
Qui regna dat celestia.

Jeigu mes esame prisirišę prie sa
ve kultūros, meno, mokslo, tautinių
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UOSlRBŽIŲ LINKĖJIMŲ KALĖDŲ IR N. METŲ

ŠVENČIŲ PROGA SAVO

GERBIAMIESIEMS SKAITYTOJAMS

^.„NAUJASIS GYVENIMAS"

ir asmeninių dalykų, tai visiškai' ne
reiškia, kad religinis gyvenimas juos 
turėtų susilpninti ar jų spindesį pa
grobti. Ne. Religinis gyvenimas rei
kalauja visiško savęs atidavimo Die
vui, tai reiškia, kad žmogus sugebė
tų ant Dievo altoriaus sudėti ne tik 
savo kultūrą, meną, mokslą ir tėvy- 
aę, bet ir save patį. Tačiau, viską 
paaukojęs, jis iš Dievo vėl viską 
gauna, tik viską pakilninta ir pagra
žinta ir pašvęsta Dievažmogiškųjų 
mntvkių.

Kiekvienoje aukoje mes turime 
pastebėti tris pagrindinius momen
tus: 1. žmogus ką nors atiduoda Die
dui. 2. Dievas žmogaus dovaną per
keičia ir padaro ją savą ir 3. Die
tas perkeistą ir pakilpintą dovaną 
trąžina žmogui atgal. Pilna auka yra 
■fk tada. Icai galioja visi trys mo
mentai. Taip, pvz., per mišias mes 
aukojame duoną ir vyną, per paky
lėjimą Kristus juos perkeičia i savo 
lūną ir kraują, ir per komunija jis 
Tai mums grąžina kaip maistą. Kris
taus kruvinoje aukoje męs matome 
3rvi tuos tris momentus: Kristus pa
aukota Dievui savo žmogišką gvvy- 
Uę, paskui ta prigimtis tampa Dievo 
perkeista, ir Kristus gauna ja atgal 
ft- prisikelia iš numirusiųiu. Krikš- 
iioniškos aukos galutinis tikslas yra 
viso pasaulio perkeitimas, jo pakilni- 
ftamas, jo atpirkimas. Atiką, kuriai 
trūksta vieno iš šių momentų, nebe
gali vadintis tikra auka. Tai yra jau 
kas nors kita. Mūsų kasdieninis au-
kos supratimas kaip tik skaudžiai 
kenčia nuo šito nepilnumo. Mes pa
prastai aukoje matome tik davimą, 
o nepastebime perkeitimo ir grąžini
mo atgal. Mūsų mišių dalyviai yya 
gyva šio nepilno aukos supratimo 
Miustracija. Iš visų mišių dalyvių, 
kurių vardu aukojama auka, tik 
Vienas kitas komunijos pavidalu at
siima ją atgal ir išgyvena pilną au
kos ratą!

Taigi, auka tai nėra išmaldų davi- 
fnas Dievui. Auka yra abipusis mei
lės vyksmas. Jis neatšaukiamai ir 
Savęs negailint yra Dievo pradėtas. 
Dievas iki savo asmens gelmių atvi
ra širdimi- leidžiasi į meilės nuotykį 
Su žmogumi. Jis laukia ir iš žmo
gaus pilno ir atviro atsakymo.

4. Kliūtys Dievo ir žmogaus 
santykiams.

Ieškant priežasčių, kurios dabar 
kliudo pilnutiniam žmogaus santy
kiavimui su Dievu, reikia iškelti, 
kad viena labai svarbi priežastis yra 
nepilnas žmogatfs gyvenimo suprati
mas^ Žmogus, norėdamas leistis į 
meilės nuotykį su Dievu, turi turėti 
sąmonę viso savo gyvenimo: ne tik 
žemiškojo, "bet ir amžinojo. Jis turi 
sugebėti išsilaisvinti iš to medžiagi
nio nusižeminimo, kuris jį pastato 
lygioje eilėje su kitomis žemės būty
bėmis. Kitaip jis nėra tinkamas part
neris pilnutiniam santykiavimui su

stebuklas. Kažkas pasaulio dėsningu- 
' me padaro „netvarką“ ir tarsi nori 

pabudinti žmones iš gilaus miego.
Nepaisant viso nepalankumo die

viškajam nuotykiui, jie vis dėlto pa
sitaiko ir šiandien. Jie pasidaro ten, 
kur jų nei kas tikisi, nei laukia. Jo
kiais net teologiniais svarstymais jų 
nepramatys'

5. Kova už asmenį.

Visos šių laikų modernios filoso
finės srovės yra nepalankiai nusista- 
čiusios asmeniui, kaip individualinei 
būtybei. Nei materializmas, nei idea
listinė filosofija, nei egzistencinė fi
losofija neįvertina asmens.

Materialistai pirmą vietą pripažįsta 
medžiagai. Įvykiai pagal juos yra 
tik medžiagos išsivystymas, prisilai
kant medžiaginių dėsnių. Žmogaus 
dvasios apraiškos yra medžiaginės 
kilmės. Pagal jų santvarką, įstaty
mas ir organizacija užima irfdividua- 
laus asmens vietą.

Pagal vokiečių idealistinę filosofi
ją, yra pasaulyje aukštesnė antiindi- 
vidualinė dvasia, bendra visiems 
žmonėms, kuri per mus veikia ir 
kuriai mes visi priklausome. Ji kon
krečiai reiškiasi mokslo pavidalu. 
Atskiro asmens patirtis neturi reikš
mės, svarbu bendroji dvasia. Dievas 
yra idealinė schema, pagal kurią ta 
dvasia veikia.

Pastaraisiais laikas iškilusi egzi
stencinė filosofija yra griežtai nusi
kreipusi nuo bendrybės, bet atsi
kreipusi ne j asmenį. Ji iškelia pir- 
mon vieton gyvenimo sąvoką. Gyve
nimas, jų požiūriu, yra žmogaus ke
lias į mirtį. Asmuo ir jiems, kaip ir 
idealistams yra tik tiek vertas, kiek 
jis ką nors kuria ar produkuoja. Pa
stovios, pasiliekančios-vertės jis ne
turi. Apie Dievą jie iš viso nekalba.

^Esant šitokioms nepalankioms pa
žiūroms į individualų asmenį, daro
si suprantama, kodėl Dievo, kaip in
dividualaus asmens, supratimas ran
da tiek daug kliūčių ir kodėl inte
ligentijos sluogsniuose nyksta krik
ščioniškasis Dievo supratimas. Dėl 
tos pačios priežasties yra tamsaus 
šešėlio pridengiamas ir individualus 
žmogaus asmens gyvenimas. Pirmoj 

Bievu. Bievo ir zia^u, nuotykis 
yra didesnis už visus žmogiškus ri
botumus. Taip, kaip kiekvienas nuo
tykis išeina iš kasdieniško ribotumo- 
rėmų, taip Dievo-žmogaus nuotykis 
išeina iš apčiuopiamosios tikrovės 
rėmų. Jis čia prasideda, bet vien čia 
nesibaigia.

Bet yra dar didesnė kliūtis Die
vo-žmogaus santykiams- Ji glūdi ne
teisingame Dievo supratime. Šių lai
kų šviesuomenė yra paveldėjusi 
pastarųjų laikų filosofinę Dievo są
voką. O ji yra priešinga bet kokiems 
asmeniškiems Dievo ir žmonių san
tykiams.

Dievas einant šia sąvoka yra su
ma įvairių matematinių ir mechani
nių taisyklių, iš kurių pasaulis yra 
atsiradęs ir pagal kurias jis toliau 
laikosi. Jis yra tarsi kokios logarit
minės diferencialinės lygtys, iš ku
rių, pagal Du Bois — Raymond idea
lą*), bus galima apskaičiuoti visus 
busimojo pasaulio įvykius. Dievuje 
nelieka nieko paslaptingo, nieko nuo
savo, jis yra tik atrama pasauliui.

Tai yra materialistinis Dievo su
pratimas, kuris turi didelę įtaką vi
siems kitiems nūdieniniams Dievo 
supratimams. Jiems visiems yra bū
dinga tai, kad Dievas yra pasauliui. 
Ne pasaulis yra Dievai, kaip mus 
moko Bažnyčia, bet Dievas yra tik 
tam, kad išaiškintų pasaulį. Sitain 
pasaulio tarnybon pastatytas Die šis 
netenka savo nepriklausomos vidi
nės prasmės, savo asmeniško gyve-
nimo, anie kurį mums tiek daug Že- 
ba pasakyti šv. Trejybės dogma. O 
pasaulis vietoj to iškyla visatos cen
tram ir jam priskiriamas dieviškos 
ypatybės. Zrfiogus dabar su "pasauliu 
išgyvena savo meilės nuotykius. Su 
Dievu santykiauti jam būtų galima 
tik per pasaulį, jeigu iš viso tada 
būti) kokia prasmė su juo santyki
auti. Dievas’ reiškiasi pasaulyje per 
gamtos dėsnius.

O tačiau ima kartais Dievas ir na- 
' sireiškia pasaulyje visiškai savitai, 

visai ne per gamtos dėsnius. Jis 
gamtos dėsnius palieka nuošalyje ir 
padaro stebuklą. Tarsi js norėtų pa
sakyti, jog jis yra kažkas daugiau 
negu gamtos dėsniai. Jis yra gyvas, 
sąmoningas asmuo, kuris gali pa
sielgti visiškai laisvai. .

Kažin ar kada nors pasaulyje toks 
savitas Dievo reiškimasis būdavo la
biau svetimas ir labiau nenalankiai 
sutinkamas negu dabar. Kiek daug 
dabar pastangų yra dedama, kad 
būtų įrodyta, jog čia yra natūralus 
gamtos veikimas, jog čia nieko nėra, 
jog nei nuosavo, vidinio, asmeniško 
Dievo gyvenimo nėra, o yra tik su
dievintos gamtos jėgos, kurioms nri- 
klauso aukščiausia pagarba. Kokį 
nerimą, kokį nepasitenkinimą suke
lia šiandien daugumui kiekvienas

*) Pal. J. Engert, Der Gottes- 
gedanke im modernen Denken. 
Augsburg, 1937, 12 ps.

vietoj atsistoja valstybė, įstatymas, 
mados mokslo žodis, o asmuo yra tik 
kaip medžiaga tam bendruomenini
am gyvenimui.

Dėl tos pačios priežasties asmeni
niai Dievo ir žmogaus santykiai pa
sidaro reta išimtis. Žmogaus nedrį
sta pakilti iš masės, į kurią jis yra 
nužemintas. Jis nedrįsta prisileisti' 
minties, kad Dievas tapo žmogumi 
dėl jo; asmeniškai, konkrečiai ir in
dividualiai — dėl jo ir kad jis gali 
rialiai ir intymiai, išeidamas iš savo 
prigimties linkimų, santykiauti su 
Dievu.

Šiandien kova už Dievo teises ir 
kova už asmens teises yra viena ir 
ta pati kova. Asmens laimėjimas yra 
didįs žingsnis kelyje į Dieva, o tikė-. 
jimo į Dievą laimėiimas yra kartu 
žmogaus asmens išlaisvinimas. Šios 
dvi kovos šiandien eina vienu keliu. 
Dėl to taip dažnai galima šiandien 
išgirsti oficialius Bažnyčios asmenis 
ginant žmogaus asmens teises.

Daug painių visuomeninių ir moks
linių klausimų išaiškėtų, jeigu būtų 
užimta tinkama pozicija asmens 
klausimu. T^a atsidarytų kelias 
žmogaus ir Dievo santykiams. Jie 
susijungtų tampriais meilės ryšiais, 
tačiau neprarastų savo esmės. Tik 
medžiagos, kai jungiasi, tai taip su-' 
silieja, jog praranda savo pobūdį iri 
tampa kažkuo visai kita. Daiktai be- 
sijungdami jau taip neatskiriamai 
susimaišo. O amsens nepaisant arti
miausių meilės santykių, savo savai
mingumo nepraranda.

aip padidėjęs kūnas relkalau ja 
dvasios prieauglio, taip technika 
šiandien ilgisi mistikos. — Išgan”- 
mas ateis no smerkiant industriją, 
bet ją pašvenčiant, šiais mate
matiniais laikais, kurie miršta nuo 
skaičių, reikėtų atsiminti, kad 
skaičiavimo mokslas gal oūt turi 
gilų sąryšį su rožančium.

Klaudija Verier

į
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ur. Bonifacas Pašiliškis

PIUS XII, KARAS IR TAIKA
t

Jau1) antri metai po karo paliaubų. 
Per tą laiką jau yra {paaiškėję gausy
bė užkulisių, kurie karo metu buvo 
žinomi tik ribotam politinių žmonių 
skaičiui. Per tą laiką Europoj praėjo 
jau daug teisminių procesų, kuriuose 
buvo atidengta baisių ir intryguojan- 
Čių dalykų, nežinomų politinių 'už
kulisių. .Tuose procesuose daug švie
sių politikos kovotojų it asmenybių 
yra reabilituota, daugeliui visokių 
prisimetėlių ir politinių chameleonų 
nuplėšytos kaukės.

Jau pradeda aiškėti ir toji išganin
goji Vatikano rolė šio karo metu di
džiųjų humanizmo idealų ir taikos 
tarnyboje.

Katalikų pasaulis buvo labai lai
mingas, turėdamas savo dabartinio 
popiežiaus asmenyje stipriausią dip'o- 
matą ir politiką, kokį Vatikanas pa
skutiniais laikais pažįsta. Tokių eru
dicijų popiežius šio karo sąmyšio-me- 
tu buvo didelis pasigėrėjimas ir pa
sididžiavimas visiems, ne tik katali
kų pasaulio, bet ir šiaip didžiulėms 
krikščioniškosioms pasaulio masėms. 
Dabartinis popiežius atėjo į šventojo 
Petro sostą iš diplomato fotelio. Jis 
atėjo su tokiu diplomatiniu ir politi
niu stažu ir pasirengimu, kaip nė 
vienas iš paskutiniųjų jo pirmatakų. 
Kataliko žodžiais sakant, tai buvo ti
krai Dievo dovana Bažnyčios vairui 
šių pasaulinių destrukcijų laikais. As
meniškas jo taurumas, diplomato ir 
politiko stažas, pasaulio reikalų pa
žinimas k šimtai įtakingiausių asme
niškųjų jo draugų iš pačių pirmų
jų tautų politinių, valstybinių, moksli
nių ir diplomatinių sluogsnių pasaulio 
sostinėse — štai ir yra tos ypatybės, 
kurios popiežiaus rolę padarė tokią 
išganingą. Dėl tų priežasčių kiekvie
nos krizės metu iš visų pasaulio sosti
nių tautų likimus sprendžiantieji 
sluogsniai tuoj kreipdavo akis į tą 
patį pagarsėjusį Pacelį, kuris pats 
daugely sostinių savo pasirodymu su
keldavo nuoširdžiausios simpatijos, — 
kuris dabar, savo žodžius pašvęsda- 
mas Aukščiausio Teisingumo manda
tu, t uvo visų idealistlhių krizių me
tu tikras žmonijos idealų gynėjas.

Katalikų Bažnyčia šio karo, metu 
išlaikė puikiausiai savo dieviškųjų 
doktrinų politiką dėka čia minėtųjų 
popiežiaus erudicijų, kurias jis atsi
nešė j Šventąjį Sostą.

Vatikanas turi savo seną, nusistoju- 
dą principų politiką, kuri yra lygiai 
gaji ir universali visokioms situaci
joms ir visokiems konfliktams.

Tai yra paaiškėję ir šio karo metu.
Fašizmo ir katalikų akcijos santy

kiai nuo pat pradžios buvo suėję | 
risyvų konfliktą, vėliau išsivystė ir 

aktyvius nesutarimus, 1939 metais 
Mussolinis jau buvo kat. akcija aiš
kiai piktai nepatenkintas. Katalikų 
akcijoj jis įžiūrėjo „naujos partijos" 
išaugimą, kuri priešinosi Italijoj iš 
Hitlerio Vokietijos importuojamiems 
pasės įstatymams. Tat įgalino Mus- 
Bolinį skelbti atvirą kovą Italijos kle- 
Jui už „antivalstybinį nusistatymą". 
„Popiežius tegu atsimena, kad Itali-

*) Šaltiniai: Prancūzijos ambasado
riaus prie Vatikano Charl-Roux ati
dengimai, buv. Italijos užsienio rei
kalų ministerio grafo Ciano dieno
raštis ir proginiai fiksavimai pasau
linėj spaudoj. 

ja yra gibeliniška (— antiklerikalinė) 
ir kad Bažnyčia yra silpnesnė už 
valstybę".

Vatikanas ėjų. taikos keliu ir, veik
damas per diplomatinę akciją, norėjo 
1939 atšvęsti Italijos valstybės susi
taikymo su Vatikanu dešimtmečio 
šventę — paminėjimą. Tasai sukak
tuvių minėjimas turėjo priminti ir 
atnaujinti Mussolinio pasižadėjimus ir 
susitarimus su Bažnyčia pačioj Ita
lijoj ir prieš pasaulio opiniją. Nun
cijaus pasiūlymą Mussolinis atmetė. 
Toks atnaujinimas prieš viešąją opi
niją jo sutarčių jam buvo nepriimti
nas, nes karo išvakarėse jis turėjo 
kitus dienos planus su savo Fūhre- 
riu, su kuriuo dar taip neseniai iš 
Venecijos balkono dairėsi apgaulin
gos galybės akimis. Už tos šventės 
minėjimą stovėjo Ciano. ’

Popiežius parašė Mussoliniui laišką 
dėl mišrių šeimų įstatymb, tačiau

V/al būt buvo laikų, kada mora
listas ir apaštalas galėjo pasiduoti 
tokiam liuksusui, jog užsiimti tik 
teisingumo ir laisvės dalykais; jis 
galėjo nesidomėti fiziniais dorinio 
gyvenimo pagrindais, nei tuo so
cialiniu klimatu, kuris, kartais 
nors labai žiaurus, tačiau savo es
mėje buvo pakenčiamas. Šiandien 
pati aukščiausioji dorovė turi Iš
mokti pasinerti į pačią žemąją tik
rovę; reikia, kad ji persekiotų blo
gi iki kraštutinės jo įsikūnijimo 
ribos žmonių papročiuose. Tik šiuo 
keliu tenka laukti išsigelbėjimo.

G. Thiboa

Mussolinis delsia atsakyti į laišką, o 
taip pat nekeičia-4r mišrių -šeimų įs- 
tatymd! Popiežius pasikvietė į šven
tę Ciano, kuris nuvykti ten sutiko 
tik išsizondavęs per savo ambasado
rių, kad popiežius savo kalboj Itali
jos vyskupams nepadarytų savo 
„įprastų išsišokimų1' ... Vasario 9 d. 
apie popiežiaus sveikatą buvo pra
nešta, kad ji yra .kritiška. Mussolinis 
demonstratyviai pasilieka abejingas, 
kaip lygiai ir popiežiui mirus. Mussb- 
linis neatiduoda savo pagarbos (pagal 
protokolą!) mirusiam popiežiui. Ir 
konklava jo nejaudina. „Jeigu po
piežius bus italas — gerai. Jei ne 
italas — dar geriau." Vis deltų Mus
solinis popiežiaus laidotuvėse daly
vavo.

Ciano paskelbė gandą, kad Pacellis 
turįs mirusio popiežiaus slaptą raštą. 
Apie tą slaptą dokumentą Ciano die
noraštis tyli. Yra tik tiek, kad Mus
solinis buvo įsakęs savo amabasado- 
riui išgauti to rašto nuorašą ir ap
saugoti jį nuo paskelbimo, kad fa
šizmas nebūtų inkriminuotas. Kiti 
šaltiniai teigia, kad tas dokumentas 
buvęs Gonfalonierio’) rankose. Tas 
dokumentas buvęs popiežiaus kalba 
Italijos vyskupams, kuriame buvę ra-

*) Popiežiaus „slaptasis finansinin
kas".

dikaliai pasmerktos fašistų bičiulystės 
su vokiečių totalinio karo pasirengi
mais. Mussolinio neramumui buvę pa
sklidę gandų (jie- buvo neteisingi — 
Aut.), kad Mussolinis popiežiaus mir
tį pagreitinęs per Dr. Petaccio įš
virkštimą.

Pacellio išrinkimas popiežium Mus
soliniui padarė gerą įspūdį, nes Mus
solinis Pacellį laikė „vokiečių kan
didatu" į popiežius, kuris taip pat 
pataisęs Bažnyčios santykius su Vo
kietija. Mussolinis tuoj skubėjo nau
jam popiežiui su savo patarimais... 
naudodamasis šį kartą ne savo bažny
tinių reikalų patarėjo jėzuito Tacchi 
— Venturio taroinįnkavimu. Bet po 
dviejų dienų Mussolinio entuziazmas 
išnyko, ir jis ėmė šaipytis iš popie
žiaus ir kardinolo sekretoriaus.

1939 m. kovo -3 d. popiežius savo 
pratarmėje į kardinolus ragino tautas 
per derybų tęsimą apsaugoti taiką. 
Savo kalboj popiežius turėjo galvoj 
vokiečių parengtą agresiją į Čekiją. 
Kovo 16 d., vokiečių kariuomenė oku
pavo Čekiją. 1939 m. kovo 18 d. Cia
no buvo priimtas popiežiaus, audien
cijoj. Popiežius Cianui kalbėjo apie 
vokiečių užpuolimų politiką, kuri ne
ramiai veikianti ir pačią Italją. Po
piežius norėjo ištraukti Italiją iš ka
ro. Ciano popiežių nžtikrino, kad 
Mussolinis esą ėmęsis priemonių vo
kiečių ejrpansijai sulaikyti tam tikro
se ribose...

Velykų pratarmėje popiežius ragi
no tautas ir valstybės vyrus „su pa
vyzdinga ištikimybe laikytis savo 
duoto žodžio". Gegužės 5 d. popiežius 
Romoj, Berlyne, Varšuvoj, Paryžiuj 
ir Londone darė intervencijas, kad 
būtų sušaukta konferencija išspręsti 
lenkų-vokiečių ir prancūzu-italij klau
simui. Pirmas atsakymą atsiuntė Mus
solinis, tvirtindamas, kad padėtis ne
santi tokia, kuri galėtų pateisinti 
šiems reikalams popiežiaus siūlomą 
konferenciją. Iš Londono ir Paryžiaus 
atėjo „mandagūs atmetimai", Varšu
voj atsakymas buvo rezervuotas i» 
susilaikąs, o Hitleris atsiuntė rami
nantį atsakymą, kad vokiečių-lenkų 
klausime jis nematąs jokio preteksto 
karui...,

Notomis pasikeitimas neliko paslap
ty, todėl popiežius birželio 2 d. kar
dinolams padarė oficialų savo darytų 
intervencijų pranešimą, kad tuo būdu 
minėtus pareiškimus ir tvirtinimus už
fiksuotų pasaulio opinijoj ir uždėtų 
moralinę pareigą jų laikytis jų pa
reiškėjams.

Vokiečių atsakymo veidmainingn- 
mas paaiškėjo grafo Ciano vizito me
tu Berlyne, kur jis buvo nuvykęs pa
sirašyti „ašies“ sutarties. Ten jis ge
gužės 23 d. turėjo pasikalbėjimą su 
Himmleriu, kuris ilgai kalbėjo apie 
santykius su Bažnyčia. Naują popie
žių Himmleris pavadino „simpatišku" 
ir pareiškė laikąs galimu pakenčiamų 
santykių suradimą su nauju popiežių. 
Ciano temperamentingai tokius Himm- 
lerio išvedžiojimus pagyrė, tikėdama
sis, kad įlacionalsocializmas pagerins 
santykius su Bažnyčia bent tiek, kiek 
jie yra „geri" su fašizmu, o tai ir l 
Italų-Vokiečių sąjungos populiarumą 
veiktų žymiai stipriau.

Sąjungos sutartyje tarp Hitlerio ir 
Mussolinio buvo numatyta slapta 
klauzulė, kad jie visais galimo Euro
pos karo atvejais prieš kiekvieną 
sprendimą veikia bendrai ir kad per 

trejus metus abeji partneriai atsisa
kys tet kokių .veiksmų, kurie europi-
nį karą galėtų išprovokuoti. Ta klau
zulė pasiekė ir popiežių, kuris tikė
josi, kad Mussolinis gali savo part-
nerį nuo karo atkalbėti arba bent pa
silikti neutralus. Čia popiežiaus di
plomatija buvo kraštutinai įtempta. 
Popiežius pasiūlė Vokietijai lenkų 
ginče nuosaikumą; į tai Hitleris at
siuntė „tikrą" užtikrinimą, kad jis 
apie jokį karą negalvojąs!...

Hitlerio karas jau buvo tada nu
spręstas. Tokius atsakymus jis davi
nėjo norėdamas užmigdyti pasauliu 
sąžinę ir karą pradėti staiga ir kla
stingai pagal savo utopišką „Blitz- 
kriegteorie". 1939 m. rugpiūčio 11 d. 
Salzburge ir' Berchtesgadene Hitleris, , 
Ribbentropas ir Ciano turėjo, pasita
rimus. Ciano tvirtino, kad Italija ne
galinti vesti ilgo karo, o Ribbentro
pas tvirtino, kad karas prasidės dar 
prieš rudenį. Apie tai sužinojo popie
žius ir tuoj pat pavedė nuncijui prią 
Kvirinalo daryti spaudimą į Italijos 
vyriausybę, kad ši Berlyną ragintu 
prie nuosaikumo ir kad Italija visais 
atvejais pasiliktų neutrali. Kartu po
piežius rūpinosi pasaulio opiniją pa
lenkti taikos idealui. Rugpiūčio 19 d. 
vienoj maldininkams prakalboj popie
žius meldėsi už Taiką pasauly, Euro
poj ir Italijoj. „Aš negaliu tikėti, 
kad valstybių vairuotojai su neaosa- 
koma atsakomybe imtųsi ginklų" — 
kalbėjo popiežius. Penkias dienas vė
liau, rugpiūčio 24 d., jis pranašo žo
džiais tarė radijo prakalboj: „Nieke 
nėra prarasta su taika, viskas bus 
prarasta su karu. Valstybės, kurios 
nėra pastatytos ant teisingumo pama
tų, nebus Dievo palaimintos“. Dieną 
prieš tai vokiečiai su bolševikais (abe- 1 
ji veidmainiaudami) pasirašė garsųjį 
paktą. z .

Popiežiaus pastangos karo pradžios 
betgi nesulaikė. Rugpiūčio 29 d. po
piežius per nuncijų gavo Ciano už
tikrinimą, kad Italiia nenumatantį 
stoti j karą, jeigu jis ir kiltų tarp 
Vokietijos ir Lenkijos.

Ne vienas Italijos neutralumus to
mis dienomis rūpėjo popiežiui. Jis 
dar rugpiūčio 31 d. kreipėsi „Dievo 
vardan" į vokiečių ir lenkų vyriausy
bes, prašydamas nepradėti to, ko ne
bus galima atitaisyti, neatsisakyti de
rybų ir prašė taip pat „Dievo var- 
dajį" Londono, Paryžiaus ir Romos 
paremti jo apeliaciją į vokiečių ir 
lenkų vyriausybes.

Londonas ir Paryžius derėjosi to* 
liau. Ciano pranešė apie savo pastan
gas Berlyne. Beckas Waršuvoj reaga
vo su nekantrumu, o Hitleris į po
piežiaus šauksmą už taiką „Dievo 
vardan" tą pačią naktį davė įsakymą 
kariuomenei žygiuoti į Lenkiją; Ita
lija pasiskelbė „nekariaujanti".

Italijos spaudoj tuoj pasipylė aštrūs 
straipsniai prieš Londono ir Pary
žiaus „plutokratus". Tai buvo Musso
linio plunksnos darbas, kaip po kele
to dienų paaiškėjo. Popiežius per ė- 
zuitą Tacchi-Venturį (kuris buvo, Mus
solinio patarėjas bažnytiniais reika
lais) norėjo raginti Mussolinį Italiją 
išlaikyti neutralia. Mussolinis to jė
zuito neįsileido kalbėtis. Rugsėjo 6 d. 
Tacchi-Venturis derėjosi su Ciano, 
kuris davė formalaus neutralumo 
pareiškimus, pažadėdamas pats asme
niškai visuomet stovėti už neutralu
mą.

.1940 m. kovo 11 d. atvyko į Romą 
von Ribbentropas ir aplankė popie
žių. Popiežius Ribbentropul išdėstė 
Bažnyčios skundus prieš nacionalso
cialistų partiją ir reikalus Lenkijoj;
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primindamas taip, pat ir tuometinę 
Summer Welleso taikos misiją.

Balandžio mėn. 21 d. popiežius 
.kiškų kreipėsi į Mussolinį, daryda
mas įtakos, kad Italija pasiliktų neu
trali, nes Mussolinis galvotrūkčiais 
metėsi į karo avantiūrą, be abejo, 
spaudžiamas Hitlerio.

Mussolinis tą popiežiaus laišką pri
ėmė visai šaltai ir atsakė tik po de
vynių dienų, nors popiežiaus tiesio
ginis laiškas buvo kupinas humaniš- 

. tos inteligencijos ir Italijos gerovės 
supratimo. Jame popiežius pagyrė 
Mussolinio ligšiolines pastangas iš
laikyti Italiją taikoj ir apeliavo į 
jo atsakomybės jausmus už Italijos 
gerovę. Po devynių dienų Mussoli- 
*is atsakė į popiežiaus laišką su iš
didžiu tonu ir nieko atsakingai ne
garantuodamas. Tada popiežius nu- 

t Vyko į Sv. Marijos sopra Minerva 
bažnyčią iškilmingai melstis už Tai
ką ...*

1940 m. gegužės 10 d. Hitleris už
puolė Belgiją ir Olandiją. Popiežius 
iuoj pat pasiuntė Belgijos karaliui, 
Olandijos karalienei ir Luxemburgo 
didžiajai hercogienei telegramas, pro
testuodamas prieš šių ramių tautų 
kžpuolimą. „Osservatore Romano" at
spausdino tų protestų žodinį turinį. 
Mussolinis jau buvo nusprendęs sto
ti į karą, todėl labai tūžo už popie
žiaus pastangas išgelbėti bent Itali
ją iš karo. Popiežija esanti „vėžio 
votis" nacijos gyvenime, karalius ir 
popiežius galįs būti sulikviduotas ir 
1.1. Tokia buvo Mussolinio logika <r.

Mussolinio- ambasadorius Vatikane 
įteikė popiežiui protestą.'Popiežius į 
tą protestą atsakė, kad jis nėra pa
lenkiamas jokiais grasinimais ir jo
kiomis manifestacijomis. „Aš geriau 
eisiu į koncentracijos lagerį, negu da
rysiu tai, kas prieštarauja mano są
žinei" — pareiškė popiežius.

Fašistai tuomet organizavo nuola
tinius užpuldinėjimus pardavinėjant 
„Osservatore Romano". Nuncijus ta
da paprašė apsaugos ir buvo paguos
tas fašistų įstaigų veidmainingais žo
džiais ...

Naktį iš gegužės 17 į 18 d. Pran
cūzuos ambasadorius atnešė popiežiui 
iš Paryžiaus laišką, kuriame popie
žius buvo prašomas padaryti žygių 
pas Mussolinį, kad Italija (Hitlerio 
kurstoma) nepultų taiką mylinčios 
Prancūzijos, kuri ir taip turi gintis 
'nuo Hitlerio įtūžusio puolimo. Ryto
jaus dieną popiežiaus nuncijus nu
vyko pas Ciano, kuris pareiškė, kad 
įstojimas į karą esąs neišvengiamas. 
• Radikalieji jo ministerial pareiš
kę, kad popiežius esąs užėmęs pozi
ciją „prieš visą Europą". Birželio 10 
d. Italija paskelbė karą. Birželio ga- 
le popiežius dar bando daryti inter
venciją, tačiau Mussolinis viską at- 
meta.

Jau 1939 m. rudenį buvo po
piežiaus pastangos mobilizuotos Ita
liją apsaugoti nuo karo ir karaliaus 
autoritetą įtraukti į tąikos akciją. Bet 
Mussolinis buvo karaliaus užnugary 
jau įklimpęs į savo nacių sąjungos 
apetitus.

1939 m, rugsėjo 6 d. Mussolinis 
vengė priimti popiežiaus atstovą. 1939 
in. gruodžio mėnesį popiežius tris 
kartus iškilmingai reikalavo Italiją 
palikti neutralią. Karaliui ir karalie
nei popiežius per jų Vatikane apsi
lankymą pasakė: „Tegu Dievas veda 
Italiją taip, kad ji išorinę ir išvidę 
taiką pasilaikytų ir tuo prisidėtų prie 
garbingos ir" pastovios tautų taikos 
atstatymo’.*

1939 m. gruodžio 28 d. popiežius. 
Apsilankęs karaliaus rūmuose, tą sa

vo nusistatymą pakartojo. Toji popie
žiaus akcija buvo- sukėlusi priešin
gumus tarp Vatikano ir fašizmo į la
bai aktyvias formas, kurios buvo fa
šistų maskuojamos.

Žinomas Vatikane Cameleria — pa-: 
last gaisras buvo priskiriamas juo- 
dmarškinių padegimui: oficialių pa
tvirtinimų iš Vatikano pusės nors ir 
nebuvo, tačiau tais gandais tikėjimas 
buvo aiškus. Gandų tvanas dezorien
tavo Italiją po Mussolinio susitikima 
su Hitleriu. 1940 m. gruodžio 18 d, 
Ribbentropas tuo pat laiku per savo 
ambasadas buvo pradėjęs Hitlerio lai
mėjimo fantastinį propagavimą pa
sauly.

Vatikane toji propaganda buvo su
tikta šaltai, ir ten kaip ir visur, nie
kas vokiečių laimėjimu re‘l''ėjo, 
nes- viskas prieštaravo logikai —- 
viena valstybė ir viena tauta su 
menkais pagalbininkais viso pasau
lio nugalėti negali.“ Tuo pat laiku 
kardinolas Maglione pareiškė USA 
atstovui Summer Wellesui, kad italų 
tauta nenori karo. Paskutinė popie
žiaus apeliacija į Mussolinį 1940, m. 
balandžio 24 d. buvo daugiau ar ma
žiau atmesta.

1940 m. gegužės 5 d. popiežius iš 
Sv. Petro Bazilikos sakyklos kreipėsi 
tiesiogiai į italų tautą. Tą pat vaka
rą kardinolas Salottis išdėstė italų 
tautos taikos misiją — tai susilaukė 
entuziastiško pritarimo. Fašizmas pa
sidarė labai agresyvus Vatikano at
žvilgiu, ir tas agresyvumas pasiekė 
savo įtampą, kai šv. Tėvas 1940 m. 
birželio 10 d. užprotestavo dėl Bel
gijos, Olandijos ir Luxemburgo už
puolimo. 1940 m. birželio 10 d. Vik
toras Emanuelis pasirašė savo niekin
giausią dokumentą — karo paskelbi
mą Prancūzijai.

Popiežius tą faktą pergyveno su di
deliu širdies skausmu. Užsienio žur-
nalistų tarpe kursavo gandai, kad po
piežius tą valandą verkęs dėl jo tai
kos gelbėjimo pastangų atmetimo.

Tuoj pat karui prasidėjus popiežius 
bandė sudaryti tarp Vokietijos ir Len
kijos ginklų paliaubas, kartu siūlyda
mas sušaukti konferenciją, kurioj, be 
kariaujančių šalių, dalyvautų USA ir 
Vatikanas. Toji konferencija turėjo 
taip pat ir Versalio sutartį revizuoti 
ir sudaryti kolektyvinį nepuolimo 
paktą. Nors tas popiežiaus siūlymas 
buvo labai išmintingas, niekas juo 
nebesidomėjo, ir karas ėjo toliau.

Karui pasmerkti popiežius išnaudo
jo ir Belgijos ir Lietuvos pasiuntinių 
priėmimą, kurių metu pasakytais žo
džiais pasmerkė karą. Taip pat karą 
pasmerkė rugsėjo 30 d. pasakytoj pra
kalboj susirinkusiems lenkams. Tos 
visos kalbos buvo paskelbtos pasaulio 
opinijai „Osservatore Romano". Spa
lio 20 d. aplinkrašty jis konstatuoja,- 
kad už karo rykštę yra atsakingas 
„valstybės sudievinimas", rasės pa
mišimas ir garbinimas brutalios jėgos 
(smurto)”.

Nuo 1940—44 m. per kiekvienas Ka
lėdas popiežius kalbėjo apeliuodamas 
į valstybių ir tautų sąžinę apie taiką 
ir ypač apie taiką. Jo žodžiai niekur 
nebuvo vykdomi, o suinteresuotieji 
diktatoriai suaštrindavo tokiomis pro
gomis savo propagandą prieš Vatika
no taikos politikos principus.

1943 m. rugsėjo 1 d. popiežius su 
nuoširdžiausiu įsijautimu į karo bai
sybę pasakė: „Deja tiems, kurie šia
me baisiame akimirksny negali prisi
versti iki pilnos atsakingumo sąmo
nės už tautų likimą, kurie dargi prie
šingai — neapykantą ir kivirčus sėja 
tarp tautų, kurie savo galybę stato 
ant neteisybės, beginklius (— te ap

Susimąsčiusi Atena

saugos esančius) ir nekaltus pavergia 
ir kankina. Žiūrėkit, Dievo Rūstybė 
visa pilnybe kris ant jūsų". Švento 
griežtumo žodžiai, kurie ėjo iš Vati
kano už taikos idealą, diktatorių par
tijų štabuose buvo laikomi neįmano
mu dalyku, o kai kurie smurto ir 
kankinimų, žudynių meisteriai net 
viešai ėmė skelbti, kad Bažnyčia 
esanti kalta, kad šie diktatoriai pra
laimėję karą.

Nūmbergo byloj buvo taip pat 
daug dokumentų, kurią liudija apie 
popiežiaus pastangas taikos ir huma
nizmo tarnyboje. Tuos dokumentus 
yra paskelbęs Italijos Katalikų Akci
jos organas „II Quotidiano”. Jie lie
čia ir vokiečių vyskupų kovas su 
nacių režimu. Kaip žinia, 1941 metais 
rugpiūčio 2 d. Hitlerio valdžia parei
kalavo iš popiežiaus, kad, skiriant 
vyskupus, pralotus, apaštališkuosius 
administratorius ir net kapitulos vi
karus, būtų atsiklausta nacių val
džios.

Pijus XII visus tuos reikalavimus 
atmetė, kaip prieštaraujančius Vokie
čių Reicho konkordatui su Šventuoju 
Sostu. (Tat prieštarauja ir antrosios 
Haagos konferencijos tarptautiniams 
susitarimams — Autor.) Toj pačioj 
vietoj šventasis Tėvas atsisakė leisti 
naujus bažnytinius patvarkymus ir 
militariškai užimtose srityse tol, kol 
taikos sutartimis ar kitais kompeten
tingais tarptautiniais susitarimais bus 
otjektyviai toks reikalas išplaukęs.

Labiausiai moralinių ir materialinių 
skriaudų patyrusi Lenkija visuomet 
šaukėsi į Vatikaną bent moralinės pa
galbos. 1942. m. spalio 2 d. popiežius 
per valstybės sekretoriatą kreipėsi Į 
nacių įstaigas, protestuodamas prieš 

Lenkijos vyskupų, kunigų ir pasauli- 
ninkų persekiojimus ir terorus, pagra
sindamas net iškilmingu protestu prieš 
pasaulio .opiniją.

Su nuoširdžiausiu dėmesiu tenka pa
minėti ir popiežiaus humanistinį vei
kimą šio karo metu. Daug kam kyla 
klausimas, ar Vatikanas galėjo išgel
bėti nuo KZ — žiaurumų ir milijonus 
nuo mirties. Iš Nūmbergo bylos pa
aiškėjo, kad tai buvo velniškos jėgos 
ir masto darbas. Net tiesioginiai va
dai, tų darbų įsakytojai, vieni prieš 
kitus gynėsi negalėję nieko padaryti. 
Vatikanas čia nieko negalėjo išgel
bėti, nes su nuncijum nacių įstaigos 
visai į tuos reikalus nesileido, o be 
diplomatinių pastangų ir apeliacijos 
į pasaulio sąžinę čia kitų priemonių 
nebuvo.

Toliau šimtai tūkstančių, kurie bel
dėsi į Vatikano duris, buvo maitina
mi ir globojami. Milijoninės sumos 
iš Vatikano ėjo į visas reikalingas 
pagaltos šalis. Visi didieji ir mažieji 
kankinimo lageriai ir kalėjimai nebu
vo išleisti nė minutės iš popiežiaus 
rūpesčio. Kas suskaitys, kiek laiškų 
ir prašymų Vatikanas yra išsiuntęs 
visoms vyriausybėms, kad kankinami 
ir kalinami politiniai žmonės būtų 
išleisti.

1943 metais šimtai tūkstančių pabė
gėlių buvo maitinami iš popiežiaus 
babdaros virtuvių. Užsienio žurnalis
tai siuntinėjo gražiausius reportažus 
apie tai, kaip popiežius Italijos kri
zės dienomis atliko gelbėtojo darba.

Belaisvių suradimo ir ryšių atstaty
mo su saviškiais reikaluose Vatika
nas yra atlikęs neužmirštamos idealis
tinės vertės darbą. Jeigu kai kurie 
kraštai (jų tarpe Rusija ir Vokietija)
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tą popiežiaus patarnavimą ignoravo, 
atmetė ar net provokavo, tai čia joms 
ir nehumaniškumo sąskaita priklauso. 
Nepaisydamas to, Vatikanas net sa
vo lėktuvu vežė belaisvių sąrašus iš 
Šiaurės Amerikos, Afrikos, Mažosios 
Azijos, Indijos, Australijos ir jų adre
sus skelbė per savo radiją ir kitomis 
priemonėmis persiuntinėjo belaisvių 
saviškiams.

Galop popiežiaus moralinė ir mate- 
. rialinė globa politinių pabėgėlių at

žvilgiu yra šviesus evangeliško hu
manizmo atsiminimas. Ir lietuvių sto
vyklose popiežiaus dovanos yra vi
sur žinomos. Vatikano radijas 
duoda lietuviškas valan
dėles. Jeigu jų idealistinę vertę 
mes suprantame būdami sąjungininkų 
ir UNRROS globoje, tai jų vertė dar 
geriau yra suprantama ten, kur mes 
nuskriejame-tik savo sukaustytų vei
dų svajonėmis. Visa tai yra huma
nizmo tarnyba, tarnyba žmogui ir dėl 

. žmogaus.
Ir kitų tikėjimų atstovai ir masės 

. yra susižavėjusios tąja humanistine 
Vatikano veikla. Atsidarys archyvų 
durys, ir atsiras nuoširdžių talentų, 
kurie deramos apimties traktatais nu
švies tą evangeliškąją Vatikano mi
siją šio baisaus karo metu.

Pasilikdamas visuomet evangeliškos 
globos teikėjas ir visų savo sociali
nių popiežių doktrinų vykdytojas, Va
tikanas yra ne kartą* pasisakęs ir 
apie humanistinių-socialinių santykių 
ir santvarkų sukūrimą tautose poka
riniame pasauly.

O tie santykiai ir tos santvarkos 
yra tokios, kokios yra nusakytos Va
tikano valdovų socialinėse encikliko
se, kurios visiems humanistams ir so
ciologams pasiliks amžinu įkvėpimu 
kovoj už socialinę teisybę ir už hu- 
manistiškai socialinius santykius tau
tose ir valstybėse.

Tai yra tarnybiniai duomenys apie 
popiežiaus pastangas išlaikyti taikai 
ir apsaugoti pasauliui nuo tų baisy
bių, kurios jį. ištiko.

Visa ta popiežiaus taikos politikos 
santrauka duodama sutrumpintai fik
suojant pačius tos politikos pastangų 
faktus. Jie yra reikalingi nuoširdžių 
ir išsamių vertinimų idealistine ir 
moraline prasme. Popiežiaus žodis ne- 

, turi kitos sankcijos, kaip tik gerą 
valią ir taurią sąžinę to, kuriam jo 
žodis yra sakoma?. Jei popiežiaus 
Taikos šauksmas „Dievo vardan" ir 
Aukščiausiojo Teisingumo vardan ne
buvo Išklausytas, tai kalta toji blo
goji valia, kuri Pasaulio Sąžinei už
kišo ausis. Tačiau dabartinio Vatika
no taikos politikos vairuotojo pastan
gos yra indėlis į tuos amžinuosius 
Bažnyčios tikslus, kurių sargyboje šio 
karo metu išsėdėjo Soste diplomatas 
Pacellis po Pijaus XII tiara. Abu šie 
vardai viename asmenyje yra didelis 
Bažnyčios pasididžiavimas visoj šioj 
epochoj. Milijonai našlaičių iri našlių, 
milijonai benamių ir vargstančių su 
paguodos širdimis žiūri į Vatikaną ir 
Šventąjį Miestą, kartu visi apgailes
taudami, kad to diplomato Pacellio 
po Pijaus XII tiara Taikos pastangos 
materialine prasme sudužo į diktato
rių apetitus, dvasine prasme tačiau 
tos pastangos lieka nenuilstamas 
bažnyčios idealizmas visiems amžiams 
ir visoms generacijoms.

Ir ginklams nutilus Vatikanas savo 
taikos politikos nenutraukė. Kai vals
tybių vyrai ant Europos ir iš dalies 
pasaulio griuvėsių įžiūrėjo pavėluor 
tai Vatikano taikos politikos pastan
gų išganingumą ir ėmė šnekėti apie 
„taiką", kuri savo užkulisiais tolo 
nuo žmonijos išsiilgto teisingumo. 

popiežius ir čią atėjo su Teisingumo 
žodžiu, pasiūlydamas šiuos pagarsė
jusius 5 Taikos Punktus.

1. „Visos tautos turi teisę į ne
priklausomą gyvenimą. Vienos tautos 
noras gyventi niekad neturi reikšti 
mirtį kitai tautai. Kur teisės buvo 
pažeistos ar paniekintos, ten repara
cijos ,turi būti vykdomos teisingai.

2. Tautos turi būti išlaisvintos iš 
ginklavimosi vergijos ir svetimųjų 
užviešpatavimo baimės. Nusiginklavi
mas turi būti kartu medžiaginis ir 
dvasinis. Turi būti užtikrintas tautų 
saugumas.

3. Turi būti įsteigta tarptautinė in
stitucija, kuri užtikrintų tarptautinių 
sutarčių vykdymą ir prireikus jas 
revizuotų bei taisytų.

4. Reikia atsižvelgti į realius tei

singus tautų ir mažumų reikalus net 
tada, kai nėra legalinės teisės. Turi 
būti padėtas abipusio pasitikėjimo 
pagrindas.

5. Tarp tautų ir jų valdovų turi 
išsivystyti gilus atsakingumo pajau
timas, kuris balansuotų žmonių teisę, 
prisilaikant šventos ir nepažeidžia
mos Dievo teisės."

Tai yra popiežiaus Dieviškosios 
Taikos ir Teisingumo Charta. Pagal 
šią popiežiaus Taikos Chartą reali
zuota taika ir išlaikoma atneštų tau
toms ir žmonijai laimingą gyvenimą, 
amžiną ir brolišką ramybę. Didelė 
yra Atlanto Charta, į kurią visos tai
ką ir laisvę mylinčios tautos su ilge
siu žiūri, kada ji bus realizuota, di
dinga yra Prancūzų Tautos Žmogaus 
Teisių deklaracija, kuri laisvų tautų
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5. Steigiamąjam Seime kun. M. Kru
pavičiaus vadovaujamoji Krikščionių 
Demokratų partija (kartu su savo ša
komis Ūkininkų Sąjunga. ir Darb-. 
Federacija) turėjo absoliučią daugu
mą. Ji nulėmė du pagrindinės reikš
mės dalyku: konstiticiją ir žemės re
formą. Be abejo, visur čia stipriai pa
sireiškė partijoa vado įtaka. Su žemė; 
reforma buvo nemažų sunkumų. Visų 
pirma, iš teologinės, arba esminės 
pusės. Ką gi? — Dalykas tai buvo 
naujas, ligi tol, galima sakyti, suvis 
negirdėtas. Kaip suderinti tikto pla
taus masto nusavinimą su septintuoju 
įsakymu? — Išsprendė kun. M. Kru
pavičius šįjĮ klausimą, vadovaudama
sis-ne grynai savo nuomone, bet pasi 
remdamas tokių dalyko žinovų, kaip 
a, a. arkiv. Matulevičius ir Maironis 
pažiūromis. Ir suvis teisingai. Žemės 
reformai apskritai, ar bent tokioje 
plotmėje vykdomai, buvo nemaža 
priešingų asmenų. (Jie banda burtis 
į vadinamąją Žemdirbių Sąjungą; 
Tarp jų buvo ne vienas ir kunigas 
ypač iš senesniųjų ir įžymesniųjų 

■Smerkdami žemės reformą, jie visaip 
puldavo kun. M. Krupavičių, laiky
dami ją ypač jo prasimanymu. Žino 
ma, tųjų puolimų tekdavo nepaisyti 
bet .prie progos gebėdavo kun. M 
Krupavičius svariais argumentais, jei 
jau ne visuomet įtikinti savo puoli 
kus, tai bent juos nutildyt;. Kaip 
šiandien atsimenu, kartą vienoje ku 
nigų konferencijoje Gižuose (Vilkaviš
kio vysk.) vienam dekanui tin smar
kiai pakalbėjus, kun. M. Krupavičius 
atsakė: — Mūsų tauta ir tėvynė maža 
Iš visų pusių apsupta ji -didžiulių 
kaimynų, kurie tykoja ją pagrobti. Ar 
mes ligai išsilaikysime nepriklausomi, 
nežinia. Bet, jei kartais ir žlugtų mūsų 
valstybė, svarbu, kad išsilaik? tų tau
ta. O išlaikė jąją ne dvarimukai, ne 
ponki, bet kaimiečiai, ūkininkai. Juos 
tad reikia mums stiprinti, jų skaičių 
didinti. Tąjam tikslui svarbiausiai ir 
yra žemės reforma. Jei mes pelys jos 
nepadarysime,. padarys ją kiti. Bet, 
savaime aišku, ne mūsų naudai O kas 
gi bus su tauta, jei būsime stambia 
svetimųjų priemaiša atskiesti ir, be 
to, mūsų prieauglis dėl žemas stokos 
priverstas bus vis emigruoti? Tad jau 
pats savisaugos instinktas rodo, kad 
tik taip, o ne kitaip .reikia ąia elgtis. 
— Dabar aišku —, pramurmėta tasai 
dekanas ir, kiek žinau, nuo tada lio

vėsi bebuvęs žemės reformos priešu. 
Kad kun. Krupavičiaus galvt ta čia 
teisingai, parodė vėlesni mūsų pačių 
išgyventi įvykiai. Jei visok' Ren- 
telnai, i.enzenai, Hingstai ir pat. atsl- 
bastėliai, net jau siūbuojant žemei po 
jų kojomis, dar begėdiškai brovėsi į 
80—150 ha. centrukus, tai ką bešne
kėti, jeigu būtų buvę išlikę nepaliesti 
didžiuliai anųjų laikų dvarai?

6. Taip atskirų asmenų, tuip net 
valstybių gyvenime ne kar ą pasitai
ko, jog sumanomą, nutar.ama gra
žiausių dalykų, bet,, kai reiKią vykin
ti, arba visai nepradedamą, arba pa
keliui sustojama, ir tai, kam nemažai 
išeikvota jėgų ir laiko benutariant, 
galų gale pasilieka bergždžia ar puš- 
bergždžia. Kun. M. Krupavičius, tarsi, 
bijodamas, kad ko panašaus neatsitik
tų ir su Steigiamojo Seimo nu>t ręstą
ja žemės reformą, ryžosi pats jąją vy
kinti. Tąjam tikslui paėmė Žemės 
ūkio Ministerio portfelį ir viru plie
niniu savo tvirtumu bei iriežtumu 
stvėrėsi darbo. Kaip žinome, paly
ginti gana greitu laiku pakeitė Jis taip 
sakant, Lietuvos žemės veidą. Netoli- 
maateitis parodė, kad kun. M. Krupa
vičiaus tam tikras kaip ir būštavimas 
ir todėl energingas darb.. pirmyn 
varymas buvo ne be pagrlnčc. Juk 
jeigu po 1926 metų imta centrus su- 
junginėti, ar prie centrų prij’rginė’i 
iš Žemės Fondo dar nespėtoj, išdalint’ 
žemė, tai tikriausiai žemes reformą 
nebūtų buvusi tokiu mastu Įvykinta, 
kokiu del kun. M. Krupavičiaus 
pastangų įvyko. Todėl jo nuopelnas 

.čia dvigubas: vienas, taip sakant, t^>- 
. rijos srityje, antras praktikos.

Nesiimu čia pilnai įvertinti milžiniš
kosios reikšmės, kurią turi žemės re
forma mūsų tautai ir šaliai, bet tik 
noriu kai ką pažymėti.

a) Visų pirma, jei ne paskelbtoji 
žemės reforma, tikriiausiai būtume ko
vose su raudonaisiais ir kitais prieš
ais neatsilaikę. Ji nemažai prisidėjo 
prie mūsų savanorių ir į kariuomenę 
pašauktąjį) dvasios gaivinimo, ryžtin
gumo palaikymo. Gerai tai buvo su
pratę ir tieji, kurie 1918 metų rudeny
je pasigrobė Rusijos vadžias. Jie ir 
gi, kiek įmanydami, skersai išilgai 
skleidė šūkį: — Žemė tautail Žemė 
ją dirbantiesiems! — Žinoma, Įvyko 
čia esminis nesusipratimas, arba tei
singiau sakant, biauriausias prigavi
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gyvenime skelbia Žmogaus Teisei 
bet lygiai didinga su visomis didi* 
glaustomis ehartomis yra Popiežiam 
Taikos Charta, kurią be reikalo ta*> 
kos konferencijos nori užmiršti *1 
kuri per maža buvo išreklamuotą, 
nors ji taikos tikriesiems idealam! 
yra kertinis Teisingumo akmuo. Nėrtj 
įmanoma Įsileisti į šios popiežiau! 
Taikos Chartos išsamius vertinimui ) 
ir nagrinėjimus, tačiau suglaustai sa«. 
kant, ši Vatikano Taikos Chart* 
išsemia visus w pastoviai taikai esmfc 
nius principus ir jų realizavimai 
būtų tikriausias žmonijos išgelbėja 
mas ir apsaugojimas nuo visų ne-san* 
taikos rykščiųl (Be jau nurodytu 
straipsnio pradžioj šaltinių, palydi 
Kath. Sonntagsblatt Stuttgart Nr. 22Į 
23, 25, 38, 40, 41. 1946 mJ 

mas, nes žemę dirbantieji manė vie* 
aip, buvo tikri jos gausią, gi šūkftį 
skleidėjai buvo nusistatę ir turimąjį 
iš jų atimti ir visus paversti baud* 
žiauninkais, ką netrukus, kaip žinomA 
ir Įvykdė. Bet vis tik šūkis galingai 
paveikė tautą, ir ji ryžtingai stojo 
prieš tuosius, kurie kovojo, kad via* 
kas liktųsi-po senovei. Tuo tarpu Do* f 
niklinas, Judeničas, Kolčakas, Vran* 
gelis ir kiti padarė pagrindinę klaidą, 
kad nesusiprato, ar nepanorėjo pas* 
kelbti žemės reformos. Jeigu jie. tdĮ “ 
būtų atlikę, tikriausiai šiandien tosto* 
šalies vairas būtų kitose ir kitokios* 
negu dabar rankose.

b) Kai prieš keletą metų po Trojoj 
arklio (gabenimo Į mūsų šalį buvg 
jaučiama, kad ir pats raitelis neužilgg 
joje pasirodys, išdrąsėję visokį - Jo 
samdininkai ėmė reikšti stipraus ne- 
pasitenkinimo a vykusiąja žemės re* 
forma. Vieną tokių (paskui aukštoka] 
iškilusį) teko girdėti piktai rūžyjanti 
— Kad ne tas prakeiktasis žemės tb 
darkymas, viskas čia eitų sklandžiai, 
Dabar reikės keliolikos metų, kol p* 
sivysiime kitas respublikas. Tai vij 
to . . . Krupavičiaus darbas, kad £ 
kur ... — Žinoma, ką čia nerūstaudi 
kad samdininkas neteko dėl to dvign* 
bos naudos. Visų pirma, riebaus savo 
meškerei slieko. Žemės reformą tik* 
riausiai jis būtų paskelbęs kaipo 
skanėsį liaudžiai prisivilioti. Juk h 
be to nesidrovėjo jis tai daryti, kaip 
gerai atsimename. Tik, kadangi šauk* 
štai jau buvo po pietų, tai ne ką jis 
tuo tepešė. Bet neabejotinai būtų ki
tokį vaisiai buvę, jei žemės reforma 
būų buvusi arba suvis nedaryta, arba 
bent ne tokiu mastu atlikta. Kita ven* 
tus, įvykdytoji žemės reforma panai
kino sąlygas prisiimti ir tarpti raudo* -_ 
nąjai ligai. Juk niekas nėra taip prieš
ingas kolektyvizmui, kaip tas, kuris
turi privačią nuosavybe. O, kadangi 
žemės reforma kaip tik tokią nuo* 
savybę davė, tai mūsų tautai nekve
pėjo rytų, vėjas. Už tat to vėjo 
apkvaišintieji ir turėjo pagrindo rie 
kęsti taip žemės reformos, taip jos 
Įgyvendintojo.

c) Kiek dabar tenka jsšišnekėti s* 
vengrais ir lenkais, jie nemažai ap> 
gailestauja, kad pas juos žemės re* 
forma nebuvo jų pačių padaryta. Juk 
Vengriją vien smulkieji ūkininkei 
teatlaiko nuo visiško Įsiliejimo Į ra*
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donąją jūrą. Lenkijoje tikriausiai 
Mikolaičikas kitaip jaustųsi, jei ne
bebūtų dvarų. Vokiečiai ir gi susi
rūpinę žiūra į savo rytines sritis ir 
daro sau priekaištų nepagalvoję apie 
kitokį jų žemės sutvarkymą. Taip pat 
Ispanijoje ir šiaurinėje Italijoje ki
taip stovėtų dalykai, jei būtų padary. 
ta žemės reforma. Taigi ne vienoje 
žymiai j vakarus nuo mūsų tėvynės 
esančioje šalyje pavėluota atlikti tai, 
kas pas mus savo laiku atlikta; ir 
mes teisingai galime čia didžiuotis 
pralenkę Europa.

1. Jau dešimti metai ėjo, kaip 
kun. M. Krupavičius, apleidęs mo
kyklos suolą, darbavosi be mažiau
sios pertraukos, be atostogų net. O 
darbas buvo itin įtemptas. Ką gi? 

■— Be tiesioginių pareigų, kurių tu
rėjo kaip partijos vadas, Seimo na
rys ir sunkiausios tuoju metu Mi
nisterijos Viršininkas, uoliai daly
vavo dar jis spaudoje. Retai ku
riame krikščioniškosios pakraipos 
laikraštyje ^nebuvo jo straipsnių. 
Bene tuoju laiku sumanė jis leis
ti ir „Visuomenininko Biblioteką“. 
Savaime suprantama, jog tokiose 
sąlygose- ir geležinė sveikata turi 
imti apdilti ir šlyti. O kun. M. Kru
pavičiaus niekuomet tokia nebuvo. 
Tačiau apie' poilsį jis negalvojo. 
Bet čia pati dalykų eiga, ar likimas 
atėjo į pagelbą. Būtent, 1926 m. va
sarą rinkimuose į Seimą Krikščio- 
nių Demokratų blokas nebegavo ab
soliučios daugumos, (nors sudarė 
didžiausią atstovų grupę). Kas gi, 
rodos, galėjo būti pritinkamiau, kaip 
kad toji partija, su kuria Krikščio
nys Demokratai, turėdami absoliu
čią daugumą, vis tik bendradarbia
vo taip Steigiamąjame Seime, taip 
paskiau, ištiestų dabar jiems ranką 
ir pakviestų drauge dirbti. Bet ne. 
Jai labiau prie širdies buvo visi į 
Rytus palinkusiejį ir kitataučiai ne
gu, buvusieji bendradarbiai. Šalis 
imta greitai raudoninti Ir jos vairą 
kreipti į saulėtekio pusę. Visokį 
neaiškūs gaivalai ir aiškūs parsi
davėliai smarkiai kilo į viršų. Ge
riesiems tėvynės vaikams ėmė da
rytis per ankšta joje. Tai privedė 
prie 17 gruodžio perversmo. Iš syk 
atrodė/ kad bus grąžinta tvarka, 
kurią nustatė pagrindiniai valstybės 
įstatymai. Bet greitai pakrypo vis
kas kitaip. Asmens, kurie keletą 
metų nebepriėjo prie valstybės vai
ro, gavę dabar jį nenorėjo išleisti 
iš Savo rankų. Savaime tad prasi
dėjo daug kam neribotos (ir neap
mokamos) atostogos. Išėjo jų ir 
kun. M. Krupaviečius. Tik anaiptol 
ne tam, kad nieko neveiktų, visai 
nupelnytai ilsėtųsi. Ne! Dirbti jis 
ir toliau dirbo, tik kiek kitokioje 
srityje. Būtent, leido „Visuomeni
ninko Biblioteką“, kuriai parašė 
keletą veikalų ir „Kriščionį Demo
kratą“ (žurnalą), kurį beveik- pats 
vienas prirašinėjo. Tačiau pasida
rius šios rūšies darbui sunkiai įma
nomoms sąlygoms ir neatleidžiant 
sveikatai, ryžtasi neužilgo išvažiuo
ti į užsienį (i Prancūziją). Bet ir 
čia greitai, tarsi, užsimiršo, ko beat- 
vykęs. Jam rūpėjo pažinti, kaip dė
stomi jo pamėgtieji socialiniai mok
slai garsiuosiuose tos šalies univer
sitetuose. Tad lanko- jis juos tai 
vienur, tai kitur. Be to, uoliai da
lyvauja tėvynėje einančioje spau
doje. Tačiau po metų — kitų, ma
tyt, širdies traukiamas, neva pasil
sėjęs, pargrįžta į gimtąją šalį ir pa
prašo vyskupą vietos parapijoje.

8. Nežinau, ką pamanė vyskupas 
išgirdęs tokį jo prašymą, bet mums, 
kunigams, tai buvo pusėtina staig

mena. Kad' kun. M. Krupavičius
būtų puikus kokio laikraščio redak
torius, kunigų seminarijos, net uni
versiteto profesorius, ar pagaliau 
bent gimnazijos kapelionas, tuo nie
kas neabejojo. Bet, kad jis eitų 
dirbti kasdieninio pilko parapijos 
darbo, tai atrodė tiesiog neįtikėtina, 
Ypač po to, kai neseniai buvo taip 
ryškiai ’parodęs visai šaliai nepa
prastus savo sugebėjimus. Tiesa, 
kartkartėmis ir pirmiau tekdavo 
girdėti kun. M. Krupavičių pareiš
kiant norą darbuotis parapijoje, bet 
niekas nė manyti nepamanydavo, 
kad jis tai kalbėtų rimtai. O bet 
gi jo nejuokauta. Nemažiau nustebę 
buvo ir šiaip inteligentai. Tiktai jie, - 
(bent kai kurie), šį jojo pasielgimą 
kiek savaip aiškinosi. Pav., vienas 
kartą įsišnekęs su manim pareiškė: 
— Tai vis tik, tur būt, kunigų pa
jamos parapijose labai didelės —. — 
Kodėl? —, paklausiau. — Juk kun. 
Krupavičius —, atsakė: — ir Seime 
dirbęs ir Ministeriu. buvęs galų ga
le nuėjo ne kur kitur, kaip tik J 
parapiją —. — Visai ne del paja
mų —, pasakiau aš: — nes kiek
vieno kunigo pirmutinė ir vyriau
sioji paskirtis yra rūpintis sielomis. 
Kartais gali būti jis čia sutrukdy
tas, ar sukliudytas kitų nemažiau 
svarbių pareigų, bet, joms pasibai
gus, turi grįžti, ir kiekvienas draus
mingas kunigas grįžta į tai, kam 
jis savaime paskirtas. Tad ir kun. 
M. Krupavičius dabar tai padarė, 
kai nebereikia Seime darbuotis, ar 
Ministeriu būti —. Nežinau, ar aš
jį įtikinau, bet daugiau apie tai ne- 
bekalbėjova.

Žinoma, parapijose ne visuomet 
esti laisvų vietų. Ne kartą reikia 
tenkintis tokia, kokia tuo tarpu pa
sitaiko. Taip atsitiko ir kun. M. 
Krupavičiui kreipusis į vyskupą. 
Klebonų vietos visos buvo užimtos, 
vikarų geresnėsės — taip pat Pa
siūlyta tad jam antruoju vikaru į 
Garliavą. Nė kiek nesvyruodamas, 
sutiko.

9. Tačiau neilgai jam čia teko 
darbuotis. Po metų prireikė Vilka
viškio Kunigų Seminarijai sociali- 
niems mokslams ir kai kuriems ki
tiems dalykams profesoriaus. Kreip
tasi į kun. M. Krupavičių. Neatsi
sakė. Kokis buvo jo pasisekimas 
naujoje vietoje, kiekvienam aišku, 
kas tik bent kiek jį pažįsta. Jam 
itin rūpėjo, kad kunigai būtų uo
lūs ir guvūs visuomenės darbinin
kai. Todėl jo sumanymu ir pastan
gomis padaryta reikšmingų nutari
mų liečiančių auklėtinių lavinimą 
iškalboje ir visuomeniniam veikime. 
Pats jiš čia galėjo būti kiekvienam 
gyvas pavyzdys. Tačiau, deja, ūmai 
atsirado didelių kliūčių: tam tikras 
suvaržymas iš aukščiau (tik ne Iš 
bažnytinės vyresnybės), ir iš svei
katos pusės. Si pastaroji smarkiai 
ėmė smukti. Ypač, kad kun. M. 
Krupavičius nelabai jos tepaisė. 
Juk be tiesioginių profesoriaus pa
reigių, daug dar rašė įvairiems lai
kraščiams ir tęsė toliau „Visuome
nininko Bibliotekos" leidimą. Be to, 
tuoju metu kilus rimtam pavojui, 
kad gali būti įvesta civilinė metri
kacija, nors ir nebūdamas“ kanoni- 
stas, griebėsi jis plunksnos ginti Baž
nyčios teisėms šioje srityje. Tai visa 
gana greitai privertė pajusti ir pri
pažinti, kaip teisingai pasakyta 
evangelijoje: — Dvasia, tiesa, stro
pi, bet kūnas silpnas t— (Mt. 26, 41). 
Manydamas kiek laisviau galėsiąs 
pabūti, bedirbdamas parapijoje, ir, 
matyt, širdies traukiamas

(b. d.) FH.

Lie. J. K

KRIKŠČIONIŠKOJI ETIKA
(Trumpa protestantų teologo K. Bartho Mūncheno universitete 

skaitytos paskaitos santrauką)

Klausdami, kas yra krikščioniš
koji etika, klausime, ko vertas žmo
gaus darbas, jo. apsisprendimas ir 
elgsena. Tuoj klausime, kas yra ge
ra. Dievo žodis mums sako, kas yra 
gera. Dievas mus pašaukė, pašaukia 
ir pašauks apsispręsti ir klausyti. 
„Tau, žmogau, yra pasakyta, kas 
yra gera ir ko Dievas iš tavęs rei
kalauja.“ Krikščioniškoji etika re
miasi tuo, ką Dievas yra įsakęs. 
Visa pareina nuo žmogaus klusnu
mo. Gera yra tai, ką Dievas įsako. 
Gera, jei mes Dievo įsakymus vyk
dome. Dėl to krikščioniškoji etika 
nėra filosofija, pasaulėžvalga ar 
tam tikros idėjos išvystymas. Ji yra 
klusnumas Dievui. Svarbu, ką Die
vas, Jo įsakyms sako. Kas nori 
gyventi pagal krikščioniškąją etiką, 
tas turi klausyti Dievo žodį ir jam 
apsispręsti bei jo paklusti.

Krikščioniškoji etika atsiremia Į 
tą nusidavimą, kuris įvyko tarp 
Dievo ir žmogaus.. Veikiantis yra 
Dievas. Jis prakalbėjo, pratiesė savo 
ranką/ apreiškė savo valią. Dievas 
veikė ir kalbėjo taip, kad po to 
kalbėjimo žmogus negali likti pasy
vus, bet vienaip ar kitaip turi atsa
kyti j Dievo kalbinimą. Žmogaus 
klusnumas Dievui yra etika. Ji va
dinama krikščioniška, nes Kristumi 
Dievas mums viską pasakė. Dievo 
su žmonėmis pradėtas nusidavimas 
žymi Dievo ir žmogaus santykių rai
dą. Tai Šventoji Istorija. Ji reiškia, 
kad Dievas tapo tuo, kuo mes esa
me. Tuo tapdamas, Dievas, proto 
akimis, žiūrint, pralaimėjo, mirė 
piktadario mirtimi prie kryžiaus. 
Bet jis trečią dieną kėlėsi. Si isto
rija yra Jėzus Kristus. Jo gyveni
mas, mirtis ir prisikėlimas. Krikš
čioniškoji etika atsiremia į šią isto
riją. Dar daugiau. Jis niekada ne
mirs ir ateis teisti gyvųjų ir miru
siųjų. Ką Dievas pradėjo Jėzuje 
Kristuje, tą Jis tebetęsia. Ką tuo 
visu Dievas man pasako? Į šį klau
simą atsakyti savo klusnumu ir gy
venimu ir yra krikščioniškosios eti
kos esmė. Jėzus Kristus kviečia ma

ne būti Jo sekėju. Jis yra keliai 
Mes turime Jo rodomu keliu eiti. 
Kito kelio iš viso nėra. Jėzaus se
kimų, klusnumu Dievui vykdoma 
krikščioniškoji etika.

Kas yra gera? Geras yra to žmo
gaus gyvenimas, kuris atitinka Die
vo reikalavimus. Gera yra, jei žmo
gus Dievui dėkoja visu savo klus
numu, pašvęsdamas Jam visą savo 
gyvenimą. Kas yra bloga? Visa, kuo 
žmogus Dievui priešinas. Jo neklau
so, Jo (sakymų nepaiso. Tai yra vi
soks bandymas išsisukti iš klusnu
mo reikalavimo. Kas yra sąžinė? 
Žinojimas, ką Dievas yra man pa
sakęs ir ko Jis iš manęs reikalauja. 
Kas yra Šventasis Raštas? Ar tik 
įsakymų ir perspėjimų *bei dieviškų 
įsakymų rinkinys? Šventasis Raštas 
yra Dievo gailestingumo dokumen
tas. Krikščioniškoji etika yra per
dėm su šia minima istorija susijusi. 
Visa tai Dievas darė ir dar daro 
man išgelbėti, bet ką darau aš, Jam 
už tai atsidėkodamas? Šventoji Isto
rija nėra taip sau istorija, bet ne- 
nutrūkstąs vyksmas, kuris mane 
verčia apsispręsti.

Ana istorija sako: Dievas tapo 
žmogumi. Tuo jis tapo tau artimu, 
broliu. Jis yra tas gailestingas sa
marietis, tau padedąs, tave gelbįs. 
Ką visa tai tau sako? Ogi sako: 
„Eik ir daryk tolygiai." Kai Dievas 
tapo tau artimas, tai ir tavo brolis 
yra Dievo leistas, Jo mylimas. Dėl 
to negali savo artimo niekinti ar jo 
neapkęsti. Net ir pats vargingiau
sias žmogus Dievo akyse yra labai 
vertingas. Dievas žmogų išaukštino, 
kaip tu galėtum jį žeminti!

Bet krikščioniškoji etika žino ir 
žmogaus menkystę. Ji žino, kad 
žmogus gyvena vien tik iš Dievo 
malonės. Dievas yra kantrus ir lau
kia. Tau nėra ko išsikelti prieš sa
vo brolį. Kristus kentėjo ir mirė už 
tave ir tavo brolį. Tatai juodu abu 
jungia. Abu juodu išlaiko Dievo 
gailestingumas. Krikščioniškoji eti
ka moko žemintis ir dėkoti. Pats 
Dievas tau tarnavo. Dėl ko? Ko
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Antanas Vaičiulaitis

POPIEŽIAUS
PAUKŠTĖ

Vieną pavakarę prie švento Pan- 
kracijaus vrtų Romoje sėdėjo mo
teriškė su narveliu rankoje. Buvo 
ji sena, pražilusi, tamsaus ir rauk-' 
šlėto veido. Bet jos akys buvo gy
vos, judrios ir, kaip du juodi va
balai. bėginėjo tarp žmonių. Vieni 
jų čia buvo sustoję nusipirkti rie
šutų iš senio antroje vartų pusėje, 
kiti šiaip sau vaikštinėjo, dar kiti 
užklvsdavo, eidami į Gianicolo pa- 
sigr- 'ėti Romos miestu.

Jai koks praeivis prisiartindavo, 
moteris iškeldavo narvelį ir siūly
davo nirkti paukštę, kuri ten tupė
jo ant virbo.

Pr:e jos sustoio du vaikinai. Bu
vo tai broliai iš Kalabrijos kalnų, 
atkeliavę aplankyti savo dėdės kar
dinolo ir Didžiojoj savaitėj ap
vaikščioti Romos bazilikas, kad gau
tų atlaidus. Iš San Pietro di Monte
rio bažnyčios dabar jie traukė i 
Vatikaną.

— Kokia graži paukštė! — prabi
lo vyresnysis brolis.

— Iš tikrųjų! — pritarė jaunes
nysis.

Valandėlę juodu stovėjo besigė
rėdami. Iš Romos, ten pakalnėje, 
Skambėjo ramus, lėtas miesto gau
desys, tarpais nustelbiamas balsų 
klegėiimo prie šių vartų.
. — Kaip tau rodos, jeigu paukštę 
hūsipirktume?...
- — Bet ką mes veiksim su ja?

— Aš jau žinau, kur ją dėtume.
— Nagi?
— O padovanotume mūsų dėdei 

kardinolui.
Ir juodu, pasiderėję su sene, nu-'' 

Sipirko paukštę ir nuėjo į Vatika
ną. Sargai, pamatę juos su narve
liu >’• apdulkėjusius nuo ilgo vaik
ščiojimo po Romos gatves, iš pra
džių nenorėjo įsileisti. Sukeitę ietis 
prie vartų, jie stovėjo dryži, su nu
dribusiais kpnurių kutais ir žvil
gančiomis sagtimis ant batų;

— Mes norim aplankyti savo dė
dę. — tarė vyresnysis brolis.

Jis jautė, kaip jo drąsa mažėja. 
Ir nė pats nežinojo, kur tą narvelį 
laikvti. Gi paukštė tuo tarpu gu
viai suspurdėjo, suvėdavo sparnais, 
lyg nubusdama iš miego, ir prasi- 
žioii’s čiptelėjo.

Savybinių viršininkas pasakė:
— Negi j žvėryną einate, kad ir 

pav’-’tę nešatės!
— Iš tikrųjų gal negerai, bet mes 

buvom galvoje padovanoti ją mūsų 
dėdei kardinolui.

Dievas tuo siekė ir siekia? Dievas 
nori, kad tu tarnautum savo artimui, 
„Kas iūsų tarpe nori būti didžiau
sias. tas tesie Visų tarnas“, sako 
Kristus. Jis mums tarnauja, kad 
Įneš vieni kitiems tarnautume.

Ko i Dievas mums visiškai pasiš- 
yent4, tai ir mes turime Jam visiš
kai Pasišvęsti. Jį mylėti visa siela, 
vis” išgalėjimu. Visiškai bankrota- 
Vęs ’•Tingus yra visiškai įglaudžia
mas i Dievo malonę. Todėl Dievui 
tarnauti tegalime tik visiškai Jam 
pasišvęsdami, nes „Dievas buvo 
Kristuje ir su savimi suderino pa
šau!'“ .... (tai ta nuostabioii istori
ja), todėl raginame vienas kitą „su- 
side-’nti (sueiti i taika) su Dievu“ 
(H Kor. 5, 20). To siekia krikščio
niškoji etika.

Išgirdę kardinolo vardą, sargai 
atitraukė ietis, pagarbiai nusilenkė 
ir praleido šiuos du kalabriečius. .

Tuščiais laiptais jie užkopė aukš
tyn, paskui ėjo ilgais koridoriais, kol 
rado erdvų, raudonu damasku iš
muštą kambarį. Sienos čia buvo ap
vedžiotos auksuotomis atbrailomis ir 
nukabintos kardinolų ir popiežių 
paveikslais. Buvo tai jų dėdės kar- 
diholo laukiamasis, kur dienos metu 
susirinkdavo ambasadoriai, vysku
pai, kunigaikščiai, didieji tapytojai 
ir architektai. Bet nūn, šią sutemų 
valandą, buvo čia ramu ir tartum 
paslaptinga, nes rodėsi, kad visi tie 
pasaulio didžiūnai, kurie čia dieną 
buvo susirinkę, kažkur išsislapstė 
aplinkui ir kuždasi taip tyliai, kad 
tu jų neišgirstum.

Ore nuskambėjo švento Petro ba
zilikos varpai ir vėl tilo, ilgai dar 
dūzgendami, kol visai liovėsi. Nar
velyje paukštė, kuri jau buvo pri
migusi, varpų gaudimą išgirdus vėl 
pramerkė akis, sučiulbo ir straksėjo 
nuo virbo ant virbo.

— Ji gal alkana, — sušnadždėjo 
jaunesnysis brolis. *

O gal...
— Ar ilgai dar lauksim?
— Nė pats- nežinau ... Kad koks 

tarnas pasimaišytų, ar ką ...
— Ir man nedrąsu taip išsyk eiti 

pas dėdę....
— Bet ką darysim, jeigu niekas 

nepasirodys? ...
Čia prasivėrė durys į kardinolo, 

kambarius, ir jose stovėjo aukštas, 
dailia barzda ir ilgais ūsais vyras. 
Jis buvo labai šauniai išsipuošęs, 
visas mezginiais apvadžiotas, o jo 
kardo makštys buvo auksu ap
kaustytos ir dar turėjo rankenoje 
brangakmenio akį, kuri žioravo 
prieblandoje. Iš didelio mandagu
mo jis, atsisukęs, vis linkčiojo į vi
sus kampus, lyg šiame salione bū
tų pilna žmonių, ir abu kalabriečius 
net šiurpas nukratė, kad tasai išsi
pustęs ponas ir juodviem. nusilenkė, 
eidamas pro šalį. Jie kaip apglušę 
žiūrėjo į aukso apvadžiones jo dra
bužiuose, į mezginių‘rankogalius ir i 
kepurę, kuri buvo panaši į laivelį;

Atsipeikėję išvydo jie duryse savo 
dėdę kardinolą.

— Ką gi čia veikiate, vaikai ma
no? — tarė jisai.

Kol jie galvojo, ką pasakius, dėdė 
jiems paaiškino:

— Tai Austrijos ambasadorius ... 
Jis neprimato ir užtai linkčioja į 
visas puses. Atsidusęs jis vėl cal- 
lėjo:

— Sunkūs laikai, sunkūs ... Be
dieviai jau puola Vienos miestą, o 
sultonas giriasi tuoj arklius šersiąs 
Vatikano kieme.

Abu vaikinai žiūrėjo nustebę. Jų 
dėdė, kuris vis tebestovėjo duryse, 
pasirodė jiems toks nepaprastas, 
galingas, o sykiu ir liūdnas. Nedrįs
dami artintis prie jo, laukė abu jie 
ir neišmanė, ką čia bepadarius.

Tarė kardinolas:
— Betgi eikite į mano kambarį.. 

Aš tikėjausi, kad nepamiršite manęs 
seno ir šiandien aplankysite...

Jis įsileido vaikinus pas save, lie
pė jiems sėstis'ir linksmai šūktelėjo:

—1 Ką gi jūs čia atsinešėte?
Aniedu paraudo.
— Nagi, ar dovanų kur gavote?
— Ne, bet mes norėjom tą paukš

tę jums dovanoti, — atsakė abu jie, 

dar labiau raudonuodami. — Gal 
tai labai kvaila mintis...

Kardinolas paėmė narvelį ir pa
sižiūrėjo į paukštę. Ji gi pašiurpę 
gūžį, pasikrapštė kojele plunksnas 
ir prisimerkė, lyg labai miego no
rėtų. "i

Pastatęs narvelį šalimais ir pats 
atsisėdęs, kardinolas klausinėjosi 
a'pie Kalabrijos kalnus ir gimtinės 
miestą, apie pažįstamus žmones ir 
jaunuolių kelionę. Paskui jisai pa
sakojo apie neramius laikus pasau
lyje, apie turkų karus ir pavojų vi
siems krikščionims, ir apie tai, kaip 
popiežius dieną naktį meldžiasi ir 
pasninkauja susirūpinęs, kad kraujo 
ir išnaikinimo audra atitoltų ir iš
nyktų.

Kaląbriečiai tarė:
— Visur kelionėje ir pačioje Ro

moje žmones regėjom linksmus, be 
jokių rūpesčių,, ir kaip betikėtum, 
kad taip baisu žemėje!

Ligi sutemų jie kalbėjosi apie Ro
mos miestą, apie pasaulį, apie žmo
nes ir apįe pavasarį Kalabrijos kal
nuose.

Likęs vienas, kardinolas pasiėmė 
narvelį ir, pakėlęs aukštyn paukštę, 
susigalvojo: kurgi jis bedėsiąs ją? 
Paukštė, rodės, jokių rūpesčičų ne
turėjo. Ji įtraukė kaklą ir ant akių 
užvilko baltas plėveles, ketindama 
užmigti. Atsargiai padėjęs paukštę 
ant stalo, kardinolas pro langą paž
velgė į bazilikos bokštą, galingai iš
kilusį viršum visų Vatikano mūrų, 
viršum miesto ir viso pasaulio. Že
mai, pačioje bazilikoje, ^lar būta 
žmonių ir degė žiburiai.-.

— Rytojaus iškilmėms ruošiasi, — 
mąstė sau kardinolas.

Omai jis lyg ką prisiminė. Apsi
gręžęs pažiūrėjo į narvelį ir tarė 
sau vienas:

— Juk rytoj per mišias popiežiui 
bus sudedamos aukos iš duonos ke
palėlių, vyno šulelės ir įvairių 
paukščių. O kodėl tarp jų negalėtų 
būti ir mano paukštė!

Jis pasišaukė tarną ir, įdavęs jam 
narvelį, liepė nunešti prie tų pauk
ščių, kurie bus aukojami popiežiui.

Ryto metą nuo pat saulės patekė
jimo žmonės pradėjo rinktis į bazi
liką. Jų čia suplaukė iš visų Italijos 
miestų ir iš tolimų šios žemės kraš
tų ir valstybių. Ir abu kalabriečiai 
jau buvo minioje, pirmosiose vieto
se, kad visa kuo geriausia! regėtų 
ir girdėtų. Jie matė, kaip prie alto
riaus susirinko dideli ponai, visokį 
ambasadoriai, vyskupai ir vienuoly
nų viršininkai. Ten pat sėdėjo ku
nigaikščiai ir keletas popiežiaus gi
minių. Arčiau buvo vietos kardino
lams, ir jau keletas jų ten sėdėjo, 
skaitydami brevijorius ir pasižiūrė
dami į žmonių spūstį.

Taip pirmose eilėse stovėdamas, 
vyresnysis kalabrietis patylomis ta
rė broliui:

— Vaje, kiek ten paukščių!
— Matau, matau, — atsakė jau

nesnysis. — Visokių ten jų yra — 
ir balandžių, ir purplelių, ir kana
rėlių.

— Bet aš galvą dėčiau, kad ten 
prie krašto stovi tas pat narvelis su 
mūsų paukšte.

— Aš prisiekčiau šv. Antanu, kad 
teisybę sakai.

Sulig tais -žodžiais suskambėjo si
dabrinės dūdos, žmonės susiūbavo 
kaip marios, ir visi žvelgė į bazi
likos duris: ten, aukštai iškeltą, mu
zikai grojant ir vėduoklėms iš šonų 
linguojant, nešė popiežių. Už jo bu
vo daug kardinolų, vyskupų ir pre
latų. Visi jie ėjo lėtai, iškilmingai, 
tokiais rimtais ir šventais veidais, 
ir žingsnius vis lyg į muzikos -taktą 
dėliodami.

Visa tai buvo labai gražu ir iškil
nu. Bet dar gražiau buvo, kai saulė, 
pakopusi aukštyn, žėrė pro bazilikos 
langus šviesos stulpus į žmones, į 
kolonas, į kardinolus ir patį popie
žių, kuris laikė mišias.

Jau buvo po pakylėjimo. Tie švier 
sos stulpai, griūdami pro langus, 
nešė lyg kokią tolimą ramybę, mėr 
lynų padangių džiaugsmą į žmonių 
širdis. Visi jie buvo nurimę,, tartum 
kažkur savo dvasioje nuskridę ir 
pamiršę žemės vargūs, kraują, der 
jones, nesutikimus ir mirtį.

Net ir visi paukščiai, kurie buvę 
ten aukai pastatyti narveliuose, bu, 
vo lyg apsvaigę nūo tos šviesos, mu, 
zikos ir giedojimo. Vien tik du kal
veliai buvo kiek pasipūtę, gurklius 
pastorinę ir gūžius atstatę, nes ži
nojosi esą taip dailiai balti, jog an
tros tokios porelės visoj Romoj nė 
aplinkiniuose miestuose nerastum. 
Jie net truputį šnairavo į tą pauk
štę, kurią brolia kalabriečiai buvo 
nupirkę: ji tupėjo skurdi, galvutę 
įtraukusi ir tartum susimąsčiusi, su
sigraudinusi ar didžio džiaugsmo 
apimta.

Taip ji ten tupėjo menka, susi
traukusi ir visų paukščių prasčiau
sia: ji negalėjo prilygti nei karve
liams, nei kanarėlėms, nei purp
liams, nei kitiems, išsipuošusiems 
geltonomis, raudonomis ir žaliomis 
plunksnomis, arba jau tokiems rai
biems, kad akių negalėjai atitraukti

Artinosi aukojimo metas. Giesmės 
buvo nutilę, ir muzika neskambėjo. 
Spinduliams griūvant pro bazilikos 
langus, buvo ten taip tylu, kad net 
maži vaikučiai, kuriuos motinos bu
vo ant rankų atsinešusios, liovei 
verkę.

Toje tyloje suskambėjo skardus, 
giedrus ir sykiu ilgesingas balsas. 
Jis skambėjo ant visos bazilikos taip 
aiškiai, kad tolimiausiame kampe 
butum pasakęs, jog tau į pat ausį 
kas čiulba ir dainuoja.

Visi nustebo ir sužiuro, iš kur 
toji giesmė skardenas. Ir kardino^- 
lai, ir vyskupai, ir vienuolyno virė 
šininkai, ir anie du broliai iš Kala
brijos kalnų pamatė, kad gieda toji 
paukštė, kuri buvo prie švento Pan1- 
kracijaus vartų nupirkta.

Užvertusi galvutę, mažytė, men
kiausia iš visų paukščių, tartum 
visa užmiršusi ir ar didelio skaus
mo ar neišpasakytos laimės apsvai
ginta, ji čiulbėjo taip iš visos šir
dies, taip savo giesmei atsidavusi 
ir taip galingai, kad, J ją beveizdint, 
drauge buvo ir gailu ir be galė 
linksma.

Tą jos giesmę išgirdę žmonės pir
miausiai apsidairė, lyg teiraudamie
si vieni kitų, kas čia dabar atsitiks: 
ar tą paukštę išneš, ar nutildys ko
kiu nepaprastu būdu, ar taip paliks.

Visi, taip bežvilgčiodami, pamatė, 
kad kardinolų dekanas, jau labai 
senas, protingas, žilas ir šventas vy- 
ras, užsidengė brevijorium burną ir 
tyliai kikeno, vis stengdamasis su
tūrėti savo juoką. Ir kiti kardinolai, 
neišsilaikę, šypsojosi ir juokėsi, nu- 
sigręždami nuo žmonių, nes, matote, 
tokiems garbingiems vyrams lyg ne
derėtų vaipytis prie paties Šventojo 
Petro grabo. Net ir tie, kurių- vei
dai nuo daugelio metų buvo rūstūs 
ir labai maldingi, — ir tie nusišvie
tė, besiklausydami tos paukštės či
auškėjimo : visi tie vienuolynų tė
vai, kurie ašutines nešiojo, savo kū
ną ligi kraujų plakė ir duoną valgė 
pelenais pasibarstydami ir kitokio 
gėrimo nepripažindami, kaip tik 
šaltą vandenį iš šaltinio.

Kurie arčiau stovėjo, paskui vi
sais šventaisiais prisiekdinėjo, kad 
net ir popiežiaus veidas, liūdnas,
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pasninkų, maldų-ir sielvartų dėl be- 
žūstančio pasaulio iškankintas, — 
kad ir tas nusigiedrijo, gi jo lūpos - 
ėmė čiaupytis, lyg juokų prilaikyda- 
mos. Bet popiežius buvo toks geras 
ir šventas žmogus, kad jis šiai links
mybių pagundai nepasidavė, ir kai 
atsisuko nuo altoriaus į žmones, jo 
veidas buvo rimtas, tik lyg švieses- 

"nis ir ne toks iškankintas.
Jis atsigręžė priimti aukų. Prie 

jo nešė duonos kepalaičius, ir jis 
juos palaimino; nešė vyno šulelę, ir 

_ jis ją palaimino. Gi paukštė vis 
’ čiulbėjo ir čiulbėjo, iš visos gerklai
tės šaukdama, lyg pamiršusi ir tuos 
kardinolus, ir vienuolius, ir karei
vius su ietimis rankose.

Atėjo eilė paukščius nešti. Balan
džiai, kaip tokią rimtą valandą tin
ka, dailiai ištiesė kaklus ir tupėjo, 
j šalis nedirsčiodami nė neburkuo
dami ar plunksnų nesipašiodami. 
Kaip reikiant elgėsi ir purpleliai, ir 
sniegenos, ir dagilėliai. Visi jie buvo 
tartum pamokyti: nei straksėjo, nei 
gūžį kojuke kasėsi, nei vienas kito 
nesikapojo.

Viena tik Kalabrijos jaunikaičių 
paukštė nesiliovė skardenusis, net 
ir tada, kai šventasis Tėvas laimino 
balandžius ir purplelius. Ji tupėjo 
narvelyje ant virbo ir giedojo, lyg 
nematydama, kad ir ją jau prinešė 
aukai prie popiežiaus. Ji šaukė to
kiu ilgesio, laimės ir graudumo pil
nu balsu, jog rodėsi, štai, ėmus ir 
plis jos maža širdelė iš to giesmės 
svaigulio ir iš laimės ar skausno 
didybės.

Kai tik popiežius, laimindamas, 
Uždėjo ant jos rankas, ji staiga nu
tilo ir jau daugiau nečiulbėjo.

Visi žmonės, kurie tą dięną buvo 
bazilikoje, labai tuo stebėjosi ir sa
kėsi vieni kitiems:

— Žiūrėk, tartum protą turėtų... 
Vos spėjo šventas Tėvas rankas už
dėti, kai liovėsi giedojus.

^ Taip jie kalbėjo apie paukštą, 
grįždami namo, ir tą žinią išnešiojo 
po visą Romos miestą, Italijos žemę 
ir kitus, net labai tolimus kraštus. 
Antai, kardinolas Radvila, parkelia
vęs į Vilnių, šį atsitikimą papasa
kojo didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
metraštininkui, kuris visą atsitikimą 
užrašė Į knygas, nors jos paskui ir 
Sudegė per pilies gaisrą.

O paukštę su balandžiais, dagi
liais ir purpleliais po pamaldų nešė 
Vatikano rūmų koridoriais, ir taip 
atsitiko, kad ties vienu užsisukimu 

> teko susitikti popiežių, kuris ėjo į 
savo kambarius, lydimas kardinolų, 
vyskupų ir. kareivių vilkinčių dryžais 
drabužiais ir su ietimis rankose.

Tarė šventasis Tėvas:
— Atneškite šią paukštę pas mane.
— Taip, šventenybe, — atsakė nu

silenkdami kardinolai, o su jais 
nusilenkė ir visi, kurie ten stovėjo.

Buvo glūdi naktis. Vatikano rū
muose visi miegojo: ir valstybės se
kretorius, ir prelatai, ir raštininkai, 
ir kareiviai, išskyrus tuos, kurie 
sargybą prie vartų ėjo. Jau galėjo 
būti gerokai po vidurnakčio, kai 
viename lange įsidegė žiburys ir 
hušvietė baltai apsirengusį senį. Bu
vo tai pats popiežius, kuris ligi šio
lei meldėsi, šaukdamasis savo Die
vo, kad nuramintų kraujuose, aša
rose ir ugnyje paplūdusį pasaulį, 
kad į žmonių širdis įdėtų tiesą, meilę 
ir taiką, kad atitolintų pagonių ant
plūdį nuo švento miesto ir krikščio
nių žemės. Jis klūpojo, meldėsi ir 
atgailojo visą naktį, ir jo dvasia vis 
tiek buvo nerami, apsunkusi, ir jam 
buvo liūdna, 'graudu ir skaudu, nes 
jis žinojo šaukiąsis už visą pasaulį, 
už visus žmones ir už visas šalis, ir 
jau daugel dienų ir metų jis pasnin

kavo ir meldėsi, o pasaulis šėlo kaip 
žėlęs.

— Viešpatie, — kalbėjo jisai, — 
duok žmonėms ramybę; grąžink 
džiaugsmą į jų širdis; sustabdyk 
gaisrus, kraujo liejimą, nekaltųjų 
žudynes ir trėmimus! Išklausyk ma
no balsą, priimk mane kaip auką 
už visus nekaltuosius, kurie kenčia, 
ir grąžink šviesą į žmonių protus, 
užvesk juos ant ramybės, teisingumo 
ir meilės kelio.

Taip jis meldėsi, iškėlęs rankas, o 
juodos jo akys degė kaip žarijos, ir 
jo dūsavimai veržėsi pro lūpas. 
Tamsų, pietų Tautės kadaise įdegtą 
jo veidą išrėžė dvi gilios raukšlės — 
skausmo, nemigos naktų, rūpesčių 
už visą pasaulį neišnaikinami ženk
lai.

Ir štai jis pajuto, kad jam staiga 
pasidarė be galo graudu ir liūdna, 
kaip dar niekados nėra buvę, kol 
jis popiežių soste sėdi. Lyg nubudęs 
iš savo maldų, jis peržvelgė tuščią 
ir nykų savo kambarį, ir pro tamsų 
langą įsižiūrėjo ten, kur niūksojo 
bazilikos galinga bonia ir kur mie
gojo didysis Romos miestas.

Jis vėl pažvelgė į savo kambarį 
ir kertėje pamatė narvelį su pauk
šte.

Paukštė nemiegojo. Ji žiūrėjo į šį 
baltą senį, rami, susitraukusi, ir nė 
kiek nenusigando, kai popiežius 
priėjęs pakėlė narvelį ir pasistatė 
ant lango. Jis, lyg užsimiršęs, glostė 
geležinius narvelip virbalus, įsižiū
rėjęs į tą menką ir mažą paukštytę.

Tada ji vėl pragydo. Ji čiulbėjo 
taip skardžiai ir giedriai, kaip va
kar bazilikoje. . Šventasis Tėvas 
klausėsi, nulenkęs žila galvą, ir jam 
regėjosi, kad toje giesmėje skamba 
ligšiol negirdėti balsai. Šaukė čiul
bėjo tie balsai apie gražius pasau
lius, apie ramybę, apie sutikimą ir 
meilę, — ne, ten nebuvo nei pagie-

žos, nei pavydo; nei užmušimų, nei 
keršto.

Giesmė kilo vis aukštyn ir auk
štyn. Rodės, štai ji savo skardė- 
jimu pripildys visus šiuos rūmus, 
aikštę tenai apačioje, miestą ir visą 
žemę. Ir sulig kiekvienu giesmės 
pakilimu popiežius išskyrė naują 
minti, ir pats sau širdyje kalbėjo: 
— Štai ilgesio žodžiais paukštelė 
šaukia, o čia džiaugsmas skleidžiasi 
iš jos gerklaitės, gi dabar taikos ir 
meilės daina liejasi. ■ ■«

Ir jisai vis klausėsi, ir paukštė 
vis čiulbėjo, kol rytuose aušros gai
sai nušvito ir žmonės ėmę busti. 
Tada, pakėlęs galvą, jisai pajuto, 
kad jo dvasia pilna tikrumo ir ra
mybės, lyg su tuo trilenimu būtų jo 
malda buvus išklausyta, širdies gė
la palengvinta ir niūrus išnaikinimo 
ir kraujo debesys sulaikytas.

Jisai taip pat pajuto, kad paukštė 
jau nutilo čiulbėjus. Ji tupėjo nar
vely susigūžus, rami ir žiūrėjo pro' 
geležinius virbus į rytus, kur saulė 
jau tekėjo ir į padangę mušėsi ga
lingi sviesos stulpai.

Šventasis Tėvas tada atidarė nar
velį ir, paėmęs į ranką paukštę, 
pravėrė langa. Ji dar neskrido. Ap
kabinusi to žilo senio pirštą, ji tu
pėjo, lyg čia jai gera būtų, ar ko 
lauktų, ar nežinotų kur lėkti.

Paskui ji praskėtė sparnus, sumo
javo kartą, antrą ir pakilus nuplas
nojo į ten, kur už bokštų, namų ir 
medžių tekėjo saulė. Ji lėkė tiesiai 
ir netrukus dingo raudoname ug
nies skritulyje, pamažėle kylančiame 
pro amžino miesto stogus.

Žmonės, kurie anksti rytą ėjo 
švento Petro aikšte, pasakojo, kad 
iš popiežiaus lango matę išlekiant 
labai gražų paukštį, tartum baltą 
balandį, visai panašų 1 šventąją 
dvasią kaip ji paveiksluose nupiešta.

Kun.' Ant Juška

Jlaiskas ii
(Įspūdžial iš Amžinojo Miesto.)

Daugelis svajoja kada nors pama
tyti Romą, pagyventi joje, įsijausti J 
jos dvasią, pasidžiaugti jos grožiu, 
atkurti jos praeitį ir įvertinti dabartį. 
Iš tikrųjų, daug ir labai daug kuo ga
lėjo ir gali Roma, Amžinasis Miestas, 
katalikybės centras ir lopšys, didžiuo
tis. Čia daugiau negu kur kitur yra 
ryškūs trys istoriniai tarpsniai: senieji 
amžiai, kuriems vaizdžiausiai atsto
vauja Koliziejus ir katakombos; rene
sansinis laikmetis, kurio būdingi
ausias paminklas yra šv. Petro bazi
lika, ir nūdieninės dienos, kurioms 
vadovauja Jo Šventybė Pijus XII.

širdis smarkiau ėmė plakti, kai 
prieš metus laiko pro traukinio langą 
pirmą kartą teko išvysti Romos silue
tą, iš kurio išsiskyrė Koliziejaus 
griuvėsiai. Nejučiomis tada atgimė 
Senkevičiaus „Quo vadis" ryškesnės 
scenos, o aplinkui lyg girdėjai ro
mėnų džiūgavimus; laukinių žvėrių 
staugimą, nuteistųjų paskutinius at
sisveikinimo žodžius. Ir kas galėtų 
pamiršti tą vėsų rudens vakarą, kai 
saulė už netolimų kalnelių slėpėsi, o 
mudu, du šiaurės piligrimai, glaudė
mės prie šaltų Koliziejaus sienų, lauk
te laukdami kmvino vaidinimo prai- 
žios. Aplinkui viešpatavo kapų tyla. 
Ir kaip pikta buvo ant pido, kuris

drumstė ramybę, piršdamas savus ko
mentarus. Kas gi tie žmogaus žodžiai, 
dažnai už duonos kąsnį parduodami, 
diena iš dienos kartojami, palyginus 
su tais griuvėsiais, su ta kankinių 
krauju sulaistyta žeme, su tuo vienišu 
ir paprastu medžio kryžiumi, kuris 
rymo arenos centre?

Koliziejų iš tolo net pro traukinio 
langus pamatysi, bet didžiųjų kata
kombų vienas jau nė pačioj Romoj 
nesurasi. Pereini senuosius miestą 
įtvirtinimus, patenki net į laukus, o 
jų dar nė žymės. Toli nuo centro, nuo 
ūžesio, kalbų ir triukšmo, o palai
minta vienatvė! Žvakutė rankoje 
tirpte tirpsta, bet širdis laiminga, no
rėtų ilgiau pasilikti prie šv. Petro 
įpėdinio popiežiaus Kaliksto ar šv. 
Cecilijos antkapio. Menkas altorius, 
vien paprastas stalas, viršuj jokio pa
veikslo, , trūksta žvakidžių, aukso, 
sidabro. Bet kaip gera čia melstis. 
Rodos, girdi, kaip tavo, dvidešimtojo 
amžiaus vaiko, pamėgusio lengvą gy
venimą, pripratusio prie patogumų, 
dažnai savyje suskilusio, maldos 
žodžiai susilieja su kankinių prašy
mais, kurių rankose ir veide dar tebėr 
žaizdos, kurių siela dvelkia pasiry
žimu ir drąsa, o akyse spindi bega
linis prisirišimas prie to, nuo kurio 
viskas priklauso, Laimingi tie, kurie 

gali šioj kankinių draugystėj bent 
valandėlę pabūti.

Koliziejus primena pirmųjų krikš
čionių herojizmą, katakombos nu
teikia maldai, o šv. Petro bazilika su
žadina meninį pasigėrėjimą. Tai vy
riausiai bažnyčiai ypatingą majesto
tiškumą duoda milžiniška šv. Petro 
aikštė, kurios šonuose du gigantiški 
fontanai į aukštį lieja vandeni, o 
centre egiptiškas obeliskas neria į 
žydrynę. Iš bazilikos priekio, nuo pat 
jos stogo, dvylikos apaštalų figūros 
žvelgia žemyn ir tarsi didžiuojasi tais 
nuolatiniais maldininkais, kurie ij 
viso pasaulio, visų tautų, kalbų, 
rasių skuba į šventyklos vidų.

Vos suspėji pro duris įeiti, pakelti 
akis į viršų — ir nustembi bazilikos 
skliautais. Vis dar į juos žiūri ir ne
gali atsigėrėti renesansinės architek
tūros perlu, kur žaidžia ne vien linijų 
harmonija, bet skulptūros neikaino 
jamos puošmenos ir nemirštamo tapy
tojo įamžinti vaizdai.

Ties viena bazilikos vieta, netoli ios 
didžiųjų durų, visuomet stovini ja 
žmonių būrelis. Čia kaip tik prie šie 
nos prisiglaudusi garsioji Mykolo An
gelo „Pieta". Saulės spinduliai pa’’.e 
čia skausmingos Motinos Marijos 
veidą, ir atsiveria visa skausmo 
gilybė. Joks menininkas dar nesugė- 
b’ėjo tiksliau išreikšti kančios kon
templiacijos. Marijos veide neįžiūri 
nei menkiausio išorinio susijaudin’mo, 
nei vienos ašaros, negirdi nei silpni
ausio priekaišto, o jos akys, nulei-ios 
žemyn, žvelgia taip į sūnaus kūną, 
gulintį ant jos kelių, kad, rodos, su 
Jėzaus mirtimi miršta jai ir visas po
jūčiais pasiekiamas pasaulis. Siame 
kūrinyje susilieja du laikotarpiai — 
jo turinys priklauso viduramžių* mi_ i- 
kai, bet pati forma jau renesansinei 
dvasiai.

Į didįdį piliorių atsirėmusi žalvarinė 
šv. Petro statula, kurios rankose 
raktai, pažadėti ir perduoti paties 
Kristaus apaštalų kunigaikščiui. Pa
garbos ir pamaldumo vedini slenka 
tikintieji pro ją. Dar keli žingsniai — 
ir laiptai leidžiasi į pirmojo Kristaus 
vietininko karstą, kuris birželio 29 
dieną paskęsta gražiausių Romos gėlių 
jūroj. Visai nenuostabi romiečių pa
garba jam, nes kas iš to miesto būtų 
istorijoj, jei į jį prieš daugelį šimtų 
metų nebūtų atvykęs šv. Petras, čia 
mokęs, gyvenęs ir miręs!

Daugelis tvirtina, kad ši bazilika 
ne tiek sukelia pamaldumo, kiek me
ninio pasigėrėjimo jausmus, kad ji 
daugiau panaši į religinę meno gale
riją ar muziejų, negu kad į tylios ir 
herojiškos aukos šventovę. Tvirtn.- 
mas turi pagrindą: ji ir buvo sta. Aa 
tada, kada teocentrinę pasaulėžiūrą 
pakeitė humanistinė, kada šalia krikš
čioniškojo renesanso klestėjo ir na- 
goniškasis, kada viduramžių pasaulis 
griuvo, o naujasis dar nebuvo 
sukurtas.

Kas patenka į Romą, tas stengiasi 
pamatyti ir popiežių. Koks džiaugs
mas viešpatavo visuose, kai šių metų 
Sekminių pirmąją dieną ~Jo Šventybė 
Pijus XII suteikė specialią audien
ciją Romos lietuviškajai šv. Kazimiero 
kolegijai. Ištisas savaites stovėjo 
akyse popiežiaus figūra: aukštas, lai
bas, išbalusio veido, bet švelnių, per
veriančių, tyrų ir šventų akių. Ilgai 
kartojom, o Dieve, koks paprastumas 
judesiuose ir žodžiuose! Koks surami
nimas visai mūsų kenčiančiai tautai 
šiuose keliuse Jo Šventybės žodžiuo
se: „Pasitikėkite dieviškąja Apvaizda, 
kuri ruošia savo mylimiesiems ir ken
čiantiesiems daug staigmenų. Viskac
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Lordas Ivywoodas turėjo silpnybę, 
bendrą visiems tiems žmonėms, kurie 
yra mokęsi tik iš knygų: jis neigė ne 
tik kitokio mokslo naudingumą, bet 
net tiesiog jo buvimą. Humprey Pum
pas tuvo tvirtai įsitikinęs, kad lordas 
Ivywoodas ji laiko visiškai neišsila
vinusiu žmogumi, kuris tik visokius 
niekus skaito ir niekad savo amžiuje 
kitokios knygos nėra i rankas pa
ėmęs. Bet lordui Ivywoodni sisai 
neatėjo galvon, kad visada, kada tik 
Humprey Į ji žiūrėdavo, jam kildavo 
mintis, kaip puikiai lordas galėtų pa
sislėpti tarp beržo šakų; nes jo pilki 
plaukai ir gelsvai išblyškęs veidas 
buvo trys pagrindiniai miško prie
blandos spalvų tonai. Aš bijau, kad 
Mr. Pumpas savo jaunose dienose 
bus ragavęs putpelių ir fazanų, o lor
dus Ivywoodas ne tik kad niekad 
nesužinojo, kaip vaišingai jis savo 
žvėriena su Mr. Pumpu dalijosi, bet 
reikalui esant jis būtų net prisiekęs, 
kad jokiam žmogui nė nosies {kišti 
j jo rezervatus nėra įmanoma per jų 
sargų budrumą. Bet yra labai ne-' 
gudru kalbėti apie negalimybes tikro
vėje, kuris tariasi pakilęs viršum 
daiktų apskritai.

Taigi lordas Ivywoodas klydo, ?kal 
jis sakė, jog šiandieninėje Anglijoje 
pabėgėliams yra neįmanoma ištrūkti. 
Galima daug ką šiandieninėje Angli
joje daryti, jei bent į keletą dalykų 
esi atkreipęs dėmesį, apie kuriuoykiti 
žino tilc iš aprašymų ar pasakojimų 
pvz., jei žinai, kad daugumas gy
vatvorių pakelėse yra didesnės ir 
platesnės, negu jos išrodo, ir kad 
net ir labai didelis žmogus, tarp jų 
atsigulęs, užima daug mažiau vietos, 
negu atrodo; — jei žinai, kad daugu
mas gamtos garsų vieni į kitus yra 
labiau panašūs, negu moksliškai išla
vinta ausis gali pastebėti, kaip, pvz., 
vėjo ošimas šakose ir jūroje, — jei 
žinai, kad lengviau yra eiti apsiavus 
kojinėmis, negu auliniais batais, jei 
tik moki teisingai žengti: — jei ži
nai, kad skaičius šunų, kurie tam 
tikrais atvejais gali žmogui įkąsti, 
yra daug mažesnis, negu skaičius 

išeis daug geriaur, negu Jūs kad 
manote".

Rodos, istorijos bėgyje Europos ka
talikams dar niekad nėra buvę tiek 
daug ir tokių realių pavojų iš grubaus 
ir kruvino ateizmo pusės, bet, kita 
vertus, ir Katalikų Bažnyčios vairas 
nedaug sykių tėra buvęs tokiose 
tvirtose ir prityrusiose rankose, ko
kiose kad šiandien jis yra. Niekas dar 
nepajėgė taip tiksliai, išsamiai ir ap
galvotai nužymėti pagrindų valstybių 
santvarkoms, tarptautiniam jų sutari
mui pagal krikščioniškosios dorovės 
dėsnius, kaip kad yra paskelbęs 
Pijus XII. Yra vien šešėlis visų kitų 
taikos projektai prieš šio pastarojo, 
nes po pirmaisiais ne kartą slypi gru
bus egoizmas ar šlykštus 'materializ
mas. Tikrą, teisingą ir pastovią ramy
bę suskilusiam pasauliui tegali gra
žinti vien Pijaus XII taikos balandis, 
laikąs snape alyvų’ įakelę.*)

•) Tai vaizduoja Pijaus XII asme
ninis IwrbM,
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žmonių, kurie geležinkelio vagone 
gali būti nužudyti; — jeigu žinai, 
kad nėra reikalo prigerti nelabai 
stiprios strovės upėje, jeigu tik sąmo
ningai neprisiimi savažudiškos laiky
senos; — jeigu žinai, kad kaimuose 
geležinkelių stotys visai be reikalo 
turi dideles laukiamąsias sales, į ku
rias niekas neužeina; — jeigu žinai, 
kad kaimiečiai tuojau pamiršta tą, 
kuris su jais kalbėjosi, o ištisą dieną 
kalba apie tą, kuris to nepadarė.

Dėka šių žinių ir dėka kitų menų, ir 
mokslų Humprey Pumpas sugebėjo 
savo draugą išvedžioti po visą kraš
tą, žinoma, dažnai ne kitaip, kaip 
valkatą ar kartais net kaip plėšiką ir 
pagaliau su skydu, romu ir sūriu 
išeiti iš tamsaus pušyno į visiškai 
šviesų kelią, tokioje apylinkėje, ku
rioje jų šiuo laiku niekas neieškojo.

Priešais buvo miežių laukas, o jo 
dešinėje, pušų paunksmėje, — lūšna. 
Lūšna buvo labai persimetusi, jos 
pačias nuosavo stogo, atrodė, bebai
giama sužlugdyti. Raudonplaukio 
airio veide pasirodė keista šypsena. 
Jis įsmeigė stiebą su svetainės skydu 
į žemę ir pasibeldė į duris. Jos 
nedrąsiai prasivėrė, atidaromos vieno 
seno žmogaus tokiu raukšlėtu veidu, 
kad jo raukšlės buvo aiškesnės už jo 
veido t ruožus ir atrodė lyg koks la
birintas. Jis atrodė tarsi iš kokio su
sivijusio medžio olos išlindęs ir tarsi 
turėtų daugiau kaip tūkstantį metų.

Svetainės skydo, kairėje durų pu
sėje stovinčio, jis nepastebėjo. Vis
kas, kas jo akyse dar išsilaikė, tai 
buvo nuostaba, sendinta tokio dide
lio Dalroy pavidalo, jo keistos uni
formos ir jo šone karojusio kardo.

— Atsiprašau, — tarė mandagiai 
kapitonas, — aš matau, kad mano 
uniforma jus gąsdina:' tai yra Jordo 
Ivywoodo livrėja. Visi jo tarnai yra 
taip aprengti, kaip aš. — Aš manau, 
kad net nuomininkai ir jis pats. — 
Bet atleiskite man, kad aš nešioju 
kardą, nes lordas Ivywoodas skiria 
didelę reikšmę tam, kad kiekvienas 
nešiotu kardą. Jūs žinote jo didelį 
sugebėjimą savo mintis išreikšti:

Dabartinio popiežiaus veikloj dar 
vienas, ir tai charakteringas bruožas 
yra lengvai įžvelgiamas: šio karo ir 
pokarinio chaoso metu Vatikanas 
virto nuskriaustų tautų prieglauda, 
kurioj užuovėją suranda tie, kurie, 
kovų sūkury praradę visas medžia
gines gėrybes, neteko mylimiausių 
žmonių ir nebegali grįžti į savas tėvy 
nes, nors dėl jų širdys verkte verkia. 
Su didžiausiu jautrumu ir kilniadva
siškumu kreipėsi Jo Šventybė Pijus 
XII į viso pasaulio tikinčiuosius, 
kviesdamas padėti, toms tautoms, ku
rių miestai kovų arenoj liko sude
ginti, k'ąimai sunaikinti, ūkiai išar
dyti, kuriose dešimteriopai padidėjo 
našlaičių ir našlių skaičius. Neveltui 
jį tad ir senoji pranašystė vadina 
„Pastor angelicus."

Pijus XII istorijoj bus žinomas kaip 
krikščioniškai, socialinės akcijos po
piežius, kuris visą savo pontifikatą 
skiria tam, kad paskleistų pasauly 
meilės, teisybės ir laisvės diegus.

Roma, 1946. IX. 22.

„Kaip mes garėtume v»us z—ones 
atskirti ir broliais vadinti, jei mes 
nuo jų vyriškumo ženklą prašalintu
me?" — pasakė jis man vakar, kai 
aš valiau jo kelnes — arba: „Kaip 
męs galėtume save laikyti laisvės 
sąjūdžio dalyviais, jeigu mes pilie
čiams uždraustume tai,’ kas visais lai
kais yra buvęs ženklas atskirti ver
gams nuo ponų?" Mums visiškai nėra 
reikalo šitų . bart ariškų papročių at
sisakyti, kaip mano didžiai gerbiamas 
bičiulis-peilių valytojas yra pranaša
vęs, nes ši dovana yra kilni jo pra
kilnybės taikos aistros išraiška ir dar 
be to: kas turi teisę mušti, tas moka 
ir pasigailėti. —

Tuo laiku, kai kapitonas. Dalroy ne
paprastai greitai tauškė visas šias ne
sąmones ir jas plačiais rankų mostais 
palydėjo, — Mr. Pumpas pasistengė 
įritinti ritinį sūrio ir romo boselį į 
nustebusio lūšnelės gyventojo butą 
ir, pats laikydamas rankoje šautuvą, 
paskui juos ko ramiausiai nusekė į 
vidų.

— Lordas Ivywoodas siunčia jums 
stiklą vyno kartu su savo geriausiais 
linkėjimais, — tarė Dalroy ir su 
triukšmu pastatė romo indą ant men
ko virtuvės stalo, — arba, norint tiks
liau išsireikšti, — stiklą romo. Tik 
jūs, mielas seneli, nesiduokite suve
džiojamas minties, kad lordas turi ką 
nors prieš išgėrimą. Anaiptolė Bet 
Ivywoodai geria tik gryną romą. 
Vynas žmogų tik sukvailina, — paste
bėjo jis visai neseniai, ir aš sąmonin
gai šį posakį įsidėmėjau, nes jis jo 
kilnybei labai gerai tiko, — jis kaip 
tik stovėjo aukštai ant laiptų, o aš 
net pertraukiau valęs drabužį i: šį po
sakį užsirašiau: — vynas gali mus 
kvailus padaryti, stiprieji gėrimai ga
li mus į pasiutimą atvesti, bet niekur 
šv. Rašte jūs nerasite jokio pikto žo
džio prieš šį puikų gėrimą, kuris yra 
šventas visiems tiems, kurie laivu lei
džiasi į atvirą jūrą. Joks kunigo ar 
pranašo liežuvis neišdrįso pertraukti 
garbingos šv. Rašto tylos ir skelbti 
ką nors prieš romą. Paskui jis man 
paaiškino, — tęsė Dalroy toliau ir 
davė ženklą Pumpui savo ypatingu 
metodu atidaryti boselį, — kad di
džioji paslaptis, kaip apsisaugoti blog0 
romo veikimo, kuris kartais gali pa
sireikšti jauniems ir neprityrusięms 
žmonėms, yra ta, kad reikia kartu ir 
sūrio užvalgyti, ypatingai šios sūrio 
rūšies, ^kurios aš čia turiu, — aš visai 
užmiršau, kaip jis vadinasi.

— Chėsterio sūris, — atsakė Pum
pas rimčiau negu paprastai.

— Bet dėmesio, — tęsė kapitonas 
beveik žiauriau toliau ir iškėlė prieš 
senelį grūmodams savo didelį pirštą, 
— atkreipkite dėmesį, jokios duonos 
prie sūriol Už visas piktas negeroves, 
kurios sūrio dėka į šią kadaise lai
mingą salą yra atėjusios, yra kaltas 
keistas ir beprasmis paprotys sūrį val
gyti su duona. Iš manęs jūs duonos 
negausite, mielas bičiuli. Lordas yra 
įsakęs, kad priminimas šio iškrypusio 
ir supuvusio papročio būtų visai pra
šalintas iš „Tėve mūsų". Pamėginkite 
gurkšnelį.

Jis šios gyvybės dvasios buvo įpy
lęs t dvi dideles stiklines ir į nu
muštą kavos puodelį', kurį senis, jo 
prašomas, buvo suradęs, ir jį iškilmin
gai užsveikino,

— Aš jums, pone, labai dėkoju, —• • 
pratarė senis. Tai buvo pirmutiniai žo
džiai, kuriuos jis iš savo suirusios 
gerklės išviliojo. Paskui jis išgėrė-, ir 
jo senas veidas pasikeitė, lyg ragi
nis žibintas, uždegus jame žiburį.

— Taip, — tarė jis, — mano sūnus 
yra taip pat į jūrą išplaukęs.

— Aš linkiu jam laimingai sugrįžti, 
o jums aš padainuosiu dainą apie pir
mąjį jūrininką, kuris, kaip lordas Ivy
woodas, tiksliai yra pastebėjęs, gyve
no dar tais laikais, kada romo dar ne
buvo. — Jis atsisėdo ant medinės kė
dės ir su nuskeltu kavos puodeliu mu
šė i stalą taktą.

Ir jis pradėjo dainą apie Nojų, kaip 
jis laive priekaištavo savo žmonai, jog 
ji vis netikėjusi jo pranšystėms apie 
būsimu tvaną, ir dėl tos priežasties jo 
puikus raudonas vynas liko rūsyje ir 
dabar yra neišgelbėtas.

Savo dainą pabaigęs, jis pridūrė, jog 
tai yra mylimiausioji lordo Ivywoodo 
daina, ir išgėrė savo stiklą.

Dideliam abiejų išdykėlių nustebi
mui, savo drebančiu balsu pradėjo dai
nuoti senis. Jo daina prasidėjo apie 
karalių Jurgį, sėdintį soste, apie Bo- 
napartę, apie Kalėdų naktį...

Tačiau šiai istorijai, tur būt, išėjo 
į gerą, kad puiki-senio daina, suside
danti iš 47 posmų, buvo pačioj pra
džioj nutraukta šito keisto įvykio: at
sidarė lūšnelės durys, jose pasirodė 
žmogus su avies veidu ir pusvilnoniu 
apsiaustu, kurį laiką pastovėjo lūšne
lėje nė žodžio neprataręs, o paskui be 
niekur nieko, be jokių platesnių pa
aiškinimų, tarė: — Keturis alaus!

— Atleiskite, — tarė mandagai ka- 
potinas, — aš, tur būt, negerai supra
tau.

— Keturis alaus, — tarė visai aiš
kiai žmogus, ir pažvelgęs šalimai į - 
Pumpą, atrodė, dar keletą žodžių sa
vo žodyne radęs:

— Labą rytą, Pumpai. Aš nežinojau, 
kad jūs išvykote su „Senuoju laivu".

Pumpas, vylingai šypsodamasis, pa
rodė senį, kurio daina ką tik buvo 
nutraukta, ir tarė:

— Dabar svetainę laiko Mamas, —• -J. 
atsakė Gowlui Pumpas pagal vietos 
papročius, — bet šiandien savo spin
toje jis turi tik romo.

— Geriau negu nieko, — atsakė 
Gowlas lakoniškai ir padėjo prieš se
nį pinigus, kuris į juos žiūrėjo nuste
bęs; kai jis atsisuko eiti ir atgalia 
ranka nusišluostė bumą, vėl atsivėrė 
durys, įleisdamos vidun šviesų sau
lės spindulį ir žmogų su raudonu ka
klaraiščiu.

— Labas rytas, Mornai, .labas rytas, 
Pumpai, labas rytas, Gowlai, — šau
kė žmogaus su raudonu kaklaraiščiu.

— Labas rytas, Cootai, — atsakė 
visi trys vienas po kito.

— Norite fdmo, Mr. Cootai? — pa
klausė Pumpas draugiškai — tai yra 
viskas, ką Mamas šiandien iŠ visd 
turi.

Mr. Coote gavo romo ir padėjo 
auksinį prieš klaikiai žvilgčiojančio 
seno lūšnos gyventojo akis. Mr. Coo
te pradėjo aiškinti, kad laikai yra 
užėję blogi, bet kur yra svetainės sky
das, ten nieko netrūksta: vienas ad
vokatas jam tai pasakęs. Šiuo momen
tu draugija žymiai pagausėjo ir žv- 
miai pagyvėjo, nes atėjo visiems ži- < 
nomas triukšmautojas skardininkas, 
kuris tuojau čia visiems esantiems už
sakė romo, o jo vežimas su asilu sto
vėjo gatvėje. Išsivystė ilgesnis įspū
dingas ir truputi pakrikęs pašnekesys, 
kuris iš įvairių pusių nušvietė asilo 
ir vežimo pranašumus, o Dalroy iš 
viso ko pradėjo aiškėti, kad skardinin
kas nori juos kam nors iškišti.
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Per jo smagenis nuskriejo mintis, 
kuri labai»tiko romantiniam. dabarti- 
nio jo klajoklio gyvenimo oportuniz
mui/ ir jis išsiveržėlaukan asilo ir 
vežimo apžiūrėti. Kitą akimirksnį jis 
jau buvo sugrįžęs, paklausė skardi
ninką, kiek jis nori, ir tą patį aki
mirksnį jam pasiūlė daug aukštesnę 
kainą, kurios skardininkas nė sapne 
nebūtų išdrįsęs prašyti. Jis tai priėmė 
kaip ponų kaprizą, tokios rūšies ka
prizą; kokiais paprastai nesipiktinama, 
ir už pasisekusią prekybą išgėrė dar 
kelis stiklus rūmo. Paskui Dalroy at- 
saprašęs uždarė boselį ir nunešė jį į 
vežimą. Pinigai: šviesus sidabras Ir 
tamsus varis liko gulėti prieš'sidabri-
nę senio -barzdą.

Tik tam, kas nepažįsta prastų Angli
jos žmonių draugiškumo, aš turiu pa
sakyti, kad visi išėjo laukaiT ir spokso
jo į Dalroy, kuris tvarkėsi apie veži
mą ir asilo kamanas, — išskyrus se
nį, kuris kaip apstulbęs žiūrėjo į pi
nigus. Jiems taip bestovint ir išsižio
jus bevėpsant saulės spirginamame 
kaltame kelyje, kuris vingiavo apie 
kalvą, pasirodė ateinąs pavidalas, ku
ris, atrodė, nekėlė jiems jokio giedro 
džiaugsmo, nors tolumoje jis atrodė 
dar tik kaip juodas taškas. Tai buvo 
Mr. Bullrosė, lordo Ivywoodo dvarų 
valdytojas.

Mr. Bullrosė buvo žemo ūgio vyras 
su didele keturkampe galva, juodo
mis, trumpai pakirptomis garbanomis, 
sunkiu, panašiu į varles veidu ir įžei
džiančiai išdidžiomis akimis, su geru 
Cilinderiu ant galvos ir su kasdieniniu 
švarku. Mr. Bullrosė nebuvo malonus 
žmogus. Dvaro valdytojas retai yra 
malonus žmogus, tik savininkas kar
tais toks yra. Net lordas Ivywoodas 
turėjo tam tikro didžiadvasiškumo, ku
ris žmones paskatindavo kiek galint 
į jį patį asmeniškai kreiptis. O Mr. 
Bullrosė buvo smulkmeniškas. Kiek
vienas tironas turi būti smulkmeniš
kas.

Greičiausiai jis nesuprato, ką reiš
kia, tas triukšmas ties pusiau perkri- 
tusia Marnes. lūšna, bet jis juto, kad 
čia yra kas nors netvarkoje. Tą lūšną 
jau seniai jis buvo velniams atidavęs, 
tarčiau ligšioliniam gyventojui jis nė 
nemanė atstabnos duoti. Jis galvojo, 
kad senis nepoilgo mirs, bet taip pat 
jis galvojo ir kitokiu būdu juo nusi
kratyti, jeigu būtų reikalas, nes senis 
neįstengė mokėti nuomos. Nuoma ne
buvo didelė, bet senam žmogui ir ji 
buvo neįkandama, nes jis nerado jo
kio būdo nei pinigų pasiskolinti, nei 
jų užsidirbti.

— Sudie ir iki pasimatymo, mano 
draugai, — sušuko milžinas su keista 
uniforma, -- visi keliai veda į romą, 
kaip lordas Ivywoodas pareiškė Ba
žnyčios susirinkime; mes manome ne
poilgo vėl čia sugrįžti ir čia atidary
ti pirmos klasės viešbutį. Skelbimai 
jam jau yra spausdinami! —

Sunkus Mr. Bullrosės, lordo Ivywoo
do dvarų valdytojo, varlės veidas iš 
nuostabos pasidarė dar labiau nesim
patingas, negu paprastai, o jo akys iš
sivertė greičiau panašiai kaip turklio, 
ne kaip varlės. Nedovanotinas panau- 
dojimos lordo Ivywoodo vardo visada 
būtų baigęsis cholerišku ginču, jei jis 
nebūtų paskendęs tokiame žemę su- 
krečiančiame sumanyme steigti vieš
butį jo valdžios žemėse. Sis savo 
ruožtu būtų sukėlęs bangių audrą, jei 
Mr. Bullrosė dėka jo ir dėka kitos 
priežasties nebūtų į stabą pavirtęs, 
būtent, kai jis pamatė tvirtą stiebą su 
smuklės skydu prie vargingos Marnes 
trobelės.

— Dabar aš jį turiu, šaukė Bullrosė, 
«— ji* tikrai neturi iš ko užmokėti 

nuomos ir turi išsikraustyti. — Ir jis 
greitai nusiskubino pro lūšnos duris 
tą patį akimirksnį, kai Dalroy puolė 
asilo galvą norėdamas jį paskatinti 
į kelionę.

— Kas tai matė, žmogau, — prapliu
po Bullrosė, įėjęs vidun, — šį kartą 
jūs pralošėte. Lordas buvo perdaug 
jums nuolaidus, bet šitas tai jau iš
muša statinės dugną. Kokia begėdystė! 
Kas stovi ten lauke? Lyg jūs nežinote 
jo mylistos pažiūrų šiuo dalyku? —■ 
Jis valandėlę perstojo ir susimąstė: — 
Taip, jeigu jūs dabar nesumokate nuo

mos iki paskutinio helerio, jūs turite 
išeiti. Jau mums gana šitos jūsų kli
kos.

Sunkiai, lyg priverstas, pastūmė se
nis jam per stalą krūvą pinigų. Mr. 
Bullrosė iš susijaudinimo atsisėdo ant 
medinės kėdės, su cilinderiu ant gal
vos, ir skaičiavo kaip pamišęs. Jis 
skaičiavo vieną kartą, skaičiavo an
trą kartą ir dar toliau skaičiavo. Pas
kui jis pradėjo žiūrėti į pinigus dar 
labiau sustingusiomis akimis, negu se
nis pirmiau į juos buvo žiūrėjęs.

— Iš ko jūs gavote tuos pinigus? 
— bukai jis paklausė. — Kur jūs juos 
pavogėte?

— Ar aš nesu pakankamai vikrus, 
kad negalėčiau pavogti, — atsakė se
nis drebėdamas, kaip koks išdaiginin
kas. Bullrosė pažvelgė pirma į jį, 
paskui į pinigus. O paskui jis pagal
vojo, kad Ivywoodas yra nors teisin
gas, bet kietas teisėjas:.

— Na, jums nieko tai negelbės, — 
sušuko jis pakeltu balsu. — Mes tu
rime pakankamą pagrindą jus iš čia 
prašalinti. Jūs prasikąltote įstatymui, 
vyre: tai reiškia — ne prieš nuomos 
taisykles, bet/dėl to, kad jūs pra
keiktą skydą lauke pasikabinote.

Nuomoninkas tylėjo.
■ — Tai kaip? — klausė valdytojas.

— Taip, — atsakė nuomininkas.

— Ar jūs turit prieš namus skydą, 
ar jo neturite? — šaukė Bullrosė, įsi
kirtęs į stalą.

Nuomininkas ilgai žiūrėjo į jį kan
triai ir nuolankiai. Paskui jis sakė vie
nąsyk: taip, kitąsyk: ne.
— Aš jums padėsiu, — sušuko Bull
rosė ir pastūmė cilinderį ant viršugal
vio. — Aš nežinau, ar jjls čia visi 
esate prisigėrę, kad nematote, ką aš 
lauke' mačiau pats savo akimis. Eik 
šen laukan ir tada išdrįsk išsiginti.

— Taip, — atsakė senis abejoda
ma’.

Jis nutrepleno paskui dvarų valdy
toją, kuris pirklio skubumu atidarė 
duris ir sustojo ant slenksčio. Ten jis 
pasiliko stovėti kurį laiką. Bet Jis 
jau nieko nebesakė. Jo kietų -mate
rialistinių smagenų gilumoje susilie
tė du dalykai, kurie nuo senų laikų 
yra vienas kito priešai: sena pasaka, 
kuri viską tiki, ir naujų laikų skepti
cizmas, kuris nieko netiki, net tai, 
ką jis pats mato. Čia nebuvo niekur 
matyti jokio skydo — taip plačiai, 
kiek tik akis galėjo aprėpti. Ant per- 
žydėjusio seno žmogaus veido gulėjo 
atsiradęs neryškus atsiminimas tos 
šypsenos, kuri nuo viduramžio laikų 
yra užmigusi.

Švelni raudona šviesa, kuri yra vie
na rečiausių ir puikiausių vakaro 
brangenybių, šiltai užklojo žemę, dan
gų ir jūrą, ir atrodė, tarsi visas pa
saulis būtų panertas į vyną, o Pa
triko galva buvo raudona, kaip šar- 
lakas, kai jie sustojo nakčiai viename 
netoli jūros esančiame tyrlauky. Dal
roy stovėjo tingus ir susimąstęs, jo 
rankos 
nes, o 
Tačiau 
kažkas

buvo sukištas i pelnių kiše- 
akys nukreiptos į horizontą, 
staiga jis pabudo, kai jam

pasirodė akyse.

— Bet juk mes grįžtame atgal į 
Pebblewicką, — tarė jis, — juk an
tai matyti ta prakeikta koplyčia pa
jūryje su cininiu stogu?

— Teisingai, — atsakė jo draugas 
ir vadas, — mes panaudojome kiškio 
taktiką. Senasis Boney \mėgdavo sa
kyti: eik ten, kur tavęs nelaukia, o 
aš manau, kaip karys jis kalbėjo tie
są, tačiau džentelmenas, jeigu jis ne
nori patekti”tiesiai į policijos re-kas, 
turėtų sakyti: eik ten, kur tavęs tu
rėtų laukti, ir tu pastebėsi, kad žmo
nės šiuo atveju savo pareigas taip 
pat blogai atlieka, kaip ir kiekvienų 
kitu.

išauklėjimo mergaitė iš 
plaukų sruogos čia pa

ir kažkas padėjo jai ji

— Sį plotą iki jūros aš taip perai 
pažįstu, — tarė kapitonas, giliai su
simąstęs, — kad aš čia galiu vaikš
čioti neatvėręs akių. Ar tu žinai, —• 
paklausė jis, staiga rodydamas netoli 
esančią smėlio kasyklą, — kuo ši vie
ta yra įžymi?

— Taip, — atsakė Pumpas, — čią 
senoji Gotcha nušovė metodistą.

— Tu klysti, — atsakė kapitonas, —• 
šis įvykis nebūtų vertas ypatinoo at
minimo ar ypating oapgailestavimo, 

. ne, ši vieta yra garsi tuo, kad viena 
labai riboto 
savo juodos 
metė raištį, 
surasti.^,

— O ar tas „kažkas" buvo geres
nio išauklėjimo? — paklausė Pumpas, 
prilaikydamas šypseną.

— Ne, — atsakė Dalroy, žiūrėdama, , 
į jūrą, —- jis iki jos nusileido.

—1 Klausyk, Pumpai, — tarė jis pų 
valandos susimąstymo, — ar tu žinai, 
kad modernūs žmonės turi visiškai iš
kreiptas pažiūras į žmogaus gyvenimą. 
Atrodo, kad jie iš prigimties laukia 
to, ko ji niekada nėra pažadėjusi, o 
iš kitos pusės jie stengiami sunaikinti 
tai, ką prigimtis į tikrųjų gali duoti. 
Tose bedieviškose Ivywoodo bažny-i 
čiose jie daug kalba apie taiką, apie 
visuotinę taiką, apie beribį pasitikė
jimą, apie visuotinį džiaugsmą ir apie 
širdį, kuri visiems plaka. Bet jie nė 
per plauką neatrodo laimingesni už 
kitus; jiems derinasi sunaikinti Seną
jį laivą, kartu sunaikinant tūkstančiu, 
gerų anekdotų, istorijų, dainų ir iš
tikimų draugysčių.

Jis žvilg'terėjo į skydą, gulint; ant 
pievos, lyg norėdamas patikrinti, ar 
jis dar nepavogtas.

— Man atrodo, — tęsė jis toliau, —* 
kad žmonės per daug nori, o per ma
ža gauna. Aš nežinau, ar Dievas pa
gal žmonių laimę supranta ta didžią
ją ir visuotinę laimę, bet Dievas nori,, 
kad žmogus turėtų sau juoko, o aš ir 
turiu tikslą šį juoką toliau palaikyti. 
Nors maųo proto tas juokas ir nepa
tenkina, tačiau jis patenkina mano 
širdį. Tie cinikai, kurie save. laiko 
labai dvasingais, sako: būk geras, o 
tu būsi ir laimingas. Bet jie klysta. 
Dievas žino; aš savęs nelaikau geru, 
bet kartais ir nusidėjėlis turi taip pat 
su pasauliu kovoti, kaip koks šventa
sis. Aš manau, kad aš esu prieš pa
saulį kovojęs, ir ne visuomet be sėk
mės. Aš neskelbiu taikos, laimės ir 
panašių dalykų, aš liekuosi savo kai
lyje. Aš nesi# buvęs laimingas, bet 
keletą linksmų dienų aš esu pralei
dęs.

Vakaro tylos niekas neardė; buvo 
girdėti tik asilo ėdimas pievoje. Pum
pas neišsitarė nei už, nei prieš šiuos 
savo draugo žodžius, o Dalroy tęsė 
savo palyginimų kalbą toliau.
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Bažnytinės muzikos studijų dienos
Lapkričio m. 20—22 d. d. Regens- 

burge Įvyko bažnytinės muzikos 
atstovų suvažiavimas — studijų die
nos. Nepaisant susisiekimo sunku
mų. susirinko nemažas skaičius mū
rų kompozitorių, chorų dirigentų, so
listų, instrumentalistų ir vargoninin
kų bei muzikos mėgėjų.

Suvažiavime buvo atkreiptas di- 
Helis dėmesys į bažnytinės muzikos 
nuostatus, jų dvasių, gregorianiškąjį 
giedojimą, chorų pagerinimo klausi
mą ir chorų paruošimą, bendrą vi
sos bažnyčios giedojimą ir kitus 
bažnytinės muzikos reikalus.
- Suvažiavimas išrinko bažnytinės 
muzikos reikalams tvarkyti trijų na
rių ir dviejų kandidatų komisiją, ku
riai kartu pavestas ir gaidų leidimo 
reikalas. Lapkričio 21 d. 7 vai. va
kare buvo surengtas šv. Cecilijos 
bažnyčioje religinis koncertas, kuris 
Sutraukė gana gausiai ir vokiečių 
publikos. Buvo išpildyti Cokllio, 
Bandelio, Tartinio, Gounod. Mozar- 
to, Beethoveno ir kitų klasikų kūri
niai. Suvažiavimo' dalyviai turėjo 
progą net du kartus aplankyti vai
kų choro repeticijas ir susipažinti 
Su šio choro darbo metodais. Pats 
Suvažiavimas praėjo pakilusia nuo
taika ir paliko gana gilų įspūdį.

Suvažiavimui suruošti daugiausia 
pasidarbavo kun. Kaz. Senkus. Tiek 
suvažiavimo programos išpildymui, 
tiek suvažiavimo dalyvius savo šei
mose apnakvindama, prie šio suva- 
Uavimo maloniai prisidėjo Regens- 
burgo vokiečių katalikiškoji visuo
menė.

Maldos žygis už Rytų Europą
Airių spauda plačiai komentuoja 

arkivyskupų ir vyskupų Įsakytąją 
maldos akciją už persekiojamus Rytų 
Europos katalikus. Spauda primena, 
kad neseni tie laikai, kada jų vačių 
protėviai buvo suiminėjami ir žudo 
mi už tai, kad prisipažino esą kata
likai. o šiandien taip elgiamasi su 
Lenkijos, Lietuvos, Jugoslavijos ir 
kitų kraštų katalikais. Kaip kad pažy
mima laikraščio pranešime, mūsų 
broliai šiandien turi mirti kankinių 
mirtimi tik todėl, kad jie pasisako 
Dt Kristų, bet ne už CezarĮ, už Dievo 
Sūnų, bet ne už sudievintą partiją. 
Airių tauta, krašto spaudos Įsitiki
nimu, turi taip pat melstis ir pati už 
save, kad tuo būdu pasidarytų pajė
gesnė, ištikimesnė ir budresnė, nuga
lėdama visus pavojus, kurie šiandien 
gresia visiems krikščioniškiesiems 
kraštams.

Nauja vienuolija
Bažnyčios gyvenimas nestovi vie

toje. Jis gyvai reaguoja į didžiuo
sius savo laikotarpio rūpesčius. Visi 
didieji vienuolynai yra ne kas kita, 
kaip dvasiniai sąjūdžiai, iššaukti lai
ko rūpesčių. Šiuo laiku Bažnyčioje 
taip pat formuojasi vienas religinis 
■ąjūdis, kuris turi labai aiškią sa
vo laiko žymę?-

Tai yra ’tėvo Foucauld (prancūzo) 
palikimas: „Mažieji Jėzaus broliai“. 
Pirmoji bendruomenė įsisteigė 1933 
tnt. Sacharoje EI - Abiodh - Sidi - 
Cheikh, kai jų gyvenimo taisyklės 
gavo iš Bažnyčios vyresnybės pat
virtinimą išbandymui 5 metams. Šie
met jie gavo prailginimą kitiems 
penkeriems metams. Be minėtosios 
Vietovės, jie dar vieną skyrių turi 
Alž-—

Jų tikslas nėra išimtinai afabų 
pasaulis, kur jie dabar savo veiklą 
pradeda. Jie mano ją perkelti ir į 
Europos darbininkų kvartalus, ne
apsiribodami jokia tauta.

Kas būdinga ir kas naujo yra jų 
pamaldumo ir gyvenimo stiliuje? 
Jų tikslas yra išgyventi paslaptį 
Kristaus, begyvenančio savo^slaptąjį 
darbo gyvenimą Nazarete. Jų užda
vinys yra paprastas darbas kontakte 
su kitais žmonėmis, tačiau gyvenant 
išvidinį kontempliatyvinį gyveni
mą. Dėl to jie atsisako bet kokių 
kunigiškų pareigų, kaip: klebono, 
pamokslininko, kapeliono, kat. ak
cijos vadovo, mokytojo ar karit. or
ganizacijos vadovo. Prie trijų pa
prastų vienuolių įžadų: neturto, 
skaistybės, klusnumo jie prideda sa
vęs išsižadėjimo įžada; jie nori iš 
savo gyvenimo padaryti nuolatinę 
auką.

Ypatingą dėmesį jie kreipia Į tai, 
kad būtų išlaikytas kontaktas su 
aplinkinių žmonių darbais, rūpesčiais 
ir kasdienos sunkumais. Atsisakyda
mi gyvenimą organizuoti, t. y. jam 
vadovauti, jie nori jam padėti savo 
darbu, draugyste, aplankymu ir pa
tarimu. Sąvo rūbais, gyv. patalpa ir 
darbo būdu jie visiškai nesiskiria 
iš aplinkos. Tokiu būdu jie nori pri
siimti visą samdomojo darbo naštą, 
su visomis jo sunkybėmis, su ta vi
sa netikrumą, kurią pragyvena sam
domas darbininkas.

Nuolatinis kontaktas su žmonių 
kančiomis ir jų rūpesčiais turi jų iš 
pagrindų kontempliatyviniame gy
venime išsaugoti gyvenimiškumo 
bruožą. („Etudes“ 1946 spalio mėn.)

Naujas kat. veikimo statuta- 
Italijoje

Fašistinės valdžios spaudžiamas, 
Pijus XI buvo priverstas išleisti 
Italijai specialų kat. veikimo sta
tutą. Jis buvo stipriai centralizuotas 
hierarchijos rankose ir dėl to, pa
sak Milano „Italia“, jis turėjo dau
giau religinį negu pasaulinį pobūdį.

Pasikeitus politinėms aplinky
bėms, šv. Sostas pavedė kard. Piaz
za, Venecijos patriarchui, sudaryti 
naują statutą, kurį popiežius š. m. 

-spąlio m. 11 d. specialiu laišku pas
kelbė. Savo laiške jis iškelia naujo 
statuto savybes: vyskupai yra kvie
čiami kartu su popiežium dalyvau
ti kat. veikimo valdyme; veikimas 
su visa veikimo atsakomybe yra pa
vedamas pasauliečiams vadovams; 
dvasininkija yra kviečiama vykdyti 
veikimo dvasinę ir moralinę pa
galbą.

Baigdamas savo laišką, popiežius 
kreipiasi į kunigus, kad jie suge
bėtų rasti bendradarbių pasaulie
čių tarpe; kreipiasi į pasauliečius, 
kad jie laisvai,, bet kartu ir disci
plinuotai pasišvęstų Kristui ir Baž
nyčiai, o kad visuomenė juose ma
tytų ne kokią uždarą grupę, siekian
čią pavienių ar ambicingų tikslų, 
bet kad jie būtų žmonijos draugų 
būrys, padedąs Bažnyčiai nešti ci
vilizacijos raugą į visus sluogsnius.
Prancūzijos moterų lyga parapijos 

tarnyboje
Vos keturiems mėnesiams praėjus 

po savo metinio kongreso, š. m. spa
lio m. Prancūzijos moterų lyga vėl 
susirinko su važia vi mo-s varstyti klau 
Simo apie moterų įsijungimą į pa
rapijos atnaujinimo darbą. Buvo iš
studijuoti keturi parapijų ir jų už

davinių tipai: didmiesčio parapija, 
vid. miesto parapija, krikščioniško 
kaimo parapija ir nukrikščionėjusio 
kaimo parapija.

Šventoji. Turino skara grąžinama 
Turinan

Skara, ( kurią buvo suvyniotas 
Kristaus kūnas karste ir kurioj yra 
atsispaudę kruvini Kristaus žaizdų 
pėdsakai, specialiu traukiniu iš 
Monte Vergine, kur ji karo metu 
buvo paslėpta nuo orinių puolimų, 
buvo atvežta Į Romą.

■ Garsiąją relikviją palydėjo būrys 
maldingų asmenų, pasauliečių ir 
dvasininkų, jų tarpe kardinolas For- 
sati, Turino arkivyskupas. Skara bus 
iškilmingai padėta Turino katedro
je, jai specialiai naujai rezervuotoje 
koplyčioje.

> Berlynas suka Į krikščionybę
Berlyno evangelikų vyskupas Dibe- 

lius paskelbė, kad 85% Berlyno tėvų 
pasisakė už'tai, kad jų vaikai mo
kytųsi tikybos. Tokio pareiškimo rei
kalaujama Santarvininkų komendan
tūros Berlyne įsakymu.

Kalbėtojo įsitikinimu, 85% Berlynui 
yra daug, tai tiesiog nuostabus skai
čius. Jį reikia laikyti aiškiu ženklu, 
kad berlyniečiai rodo aiškiai didė
jantį susidomėjimą religiniais reika
lais. Tas faktas pasidaro dar įdomes
nis, kad prieš_ kelias savaites apie 
70% Berlyno rinkikų pasisakė už so
cialdemokratų arba už socialistų 
vienybės partiją. Tai yra Įrodymas, 
kad krikščionybės ir krikščionškojo 
auklėjimo patraukiamoji jėga vis di
dėja, giliai įsiskverbdama net į so
cialistų rinkėjų eiles, nors, antra ver
tus, taip pat galima pasidaryti išvadą, 
kad pasisakymas už 'socializmą yra 
tiek giliai Įsiskverbęs į krikščionių 
tėvų eiles, jog šimtai tūkstančių 
krikščionių tėvų laiko tat* suderinama 
su jų religiniu Įsitikinimu, kad jie 
gali balsuoti už socialistų partijas.
29 kankiniai paskelbti palaimintaisiais

Paskutinį bažnytinių metų sekma
dienį popiežiaus įgaliotinis Vatikano 
bazilikoje Ryme su iškilmingomis 
ceremonijomis perskaitė apaštalinį 
raštą, vad. „breve“, kuriuo dvi pa
sižymėjusių krikščionių grupės, su- 
sidėjusios iš 15 europiečių ir 14 kinų, 
buvo paskelbtos palaimintaisiais. Jie 
visi per vad. „boksitų“ sukilimą Ki
nijoje 1900 metais buvo su tuometi
nės imperatorienės pritarimu žiau
riausiu būdu išžudyti. Iš 29 palaimin
tųjų 26 buvo nukirstos galvos.
. Per iškilmes ypatingas dėmesys 
buvo atkreiptas į dvi iškilmių daly
ves pranciškones seseris misionieres, 
kurios pačios tuos įvykius matė sayo 
akimis ir juos išgyveno.

— Kaip pranešama iš Vatikano, 
popiežiui ruošiama peticija, kad šv. 
Benediktas, benediktinų ordino įstei
gėjas, kitaip dar vadinamas Vakarų 
pasaulio tėvu, būtų paskelbtas „Eu
ropos .Globėju."

Ginčas dėl nuncijaus
Kaip praneša BBC, mons. Geraldas 

O’Hara, Savannah vyskupas, turė
jęs vadovauti apaštalinei nunciatūrai 
Bukarešte, kaip mes savo laiku bu
vome pranešę grižo atgal į Ameriką, 
nes Rumunijos vyriausybė atsisakė 
duoti jam įvažiuojamąją į Rumuniją 
vizą. Ligšiolinis nuncijus prie Rumunų 
vyriausybės tebėra Bukarešte, tačiau 
jis negali eiti savo diplomatinių pa
reigų, nes Rumunų vyriausybė atsi
sako su juo bendradarbiauti. Tais 
sumetimais amerikiečiui vyskupui 
O’Harai buvo pavesta perimti nun
ciatūros vadovybę. ■

Prancūzijos vyskupai (spėja dėl 
pesimizmo

. Paryžiuje posėdžiavusi Prancūzijos 
kardinolų ir vyskupų konferencija 
paskelbė ( tikinčiuosius atsišaukimą, 
kuriuo ragina juos nepasiduoti per
dėtai karo baimei ir per dideliam 
pesimizmui. Daugeliui rodosi, kad 
naujas karas yra neišvengiamas, it 
jie, nuleidę rankas, pasiduoda likimui. 
Tačiau tikintiesiems taip nedera 
elgtis. Kiekvienas, kuris gyvena pa
gal Evangelijos dvasią, kaip pažymi 
Prancūzijos vyskupai, turi dvigubai 
melstis. Atsišaukimas baigiamas popie
žiaus Pijaus XII nurodymais, kaip rei
kia siekti teisingos talkos ir už ją 
kovoti.

Mf ’onierlai Rusijai

Popiežius Pijus XII pavedė' Bene
diktinų vienuolynui Chevetogne, Bel
gijos Ardėnų kalnuose, rūpintis pa
ruošimu misionierių, kurie padėtų 
atstatyti Katalikų Bažnyčią Rusijoje. 
Vienuoliai, Šv. Sosto patariami priėmė 
slavų ritą.

— Vienos arkivyskupijos pastora
cinis skyrius ruošia pasaulininkams 
„teologinių studijų mokslo metus”, 
kuriuose gali dalyvauti visų profesi
jų įvairaus išsilavinimo tikintieji) 
tai yra savotiška tikėjimo mokykla. 
Šios rūšios kursai eis vakarais. Tuo 
būdu tikimasi paruošti pasaulininkų 
kadrą, kuris padėtų dvasininkams 
įvairiais atvejais. Kursai jau prasi
dėjo. Kaip žinoma, neseniai popie
žius Pijus XII skundėsi daugelio 
žmonių religiniu neišsiauklėjimu ir 
neišsimokslinimu.

— Kardinolas Hlondas, Gniezno- 
Poznanės arkivyskupas ir Lenkijon 
primas, atvyko į Romą.

— Naujojoj Brazilijos konstitucijoj 
yra įsakmiai pažymėta, kad kraštas 
turi palaikyti diplomatinius santy-- . 
kius su šv. Sostu. Toliau konstitucija 
skelbia, kad „Dievo suverenumas yra 
demokratybės pagrindas“.

— Mechelno mieste buvo susirinkęs 
posėdžio pokarinis „Tarptautinės So
cialinių Studijų Sąjungos” suvažia
vimas. Jam pirmininkavo Belgijos 
primas. Suvažiavime dalyvavo 14 tau
tų žymūs socialogai ir mokslininkai. 
Priimtoje rezoliucijoje reikalaujama, 
kad būtų pripažįstama žmogaus lais
vė ir reiškiama pagarba žmogaus as
menybei be rasinių ir socialinės kil-. . 
mės skirtumų.

— Ponui Antanui Černiui už 500 
Rm. auką „Naujojo Gyvenimo“ rei
kalams redakcija nuoširdžiai dė
koja.

„The New Life.“ Lithuanian religioua 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben“ — kath. Zeitschrift in 
Hta>uTbor Snrache mit Genehmiqung 
des ErzbischSfl Ordinariats Mūnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas“ Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdona
vičiaus Mūnchen, Lamontstr. 21. — 
Kaina 80 pf. — Printed byHaas&Gie, 

Augsburg.
„Naujojo Gyvenimo” Spargirokontar 

Nr. 1180 — „Naujasis Gyvenimas" —• 
Lit relig. Zeitschrift Neues Leben 1* 
Stadtische SparkaSse Mūnchen, Haupt- 
stelte Mūnchen 2, Sparkassenstr. 4. -
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