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Kun. V. Bagdanavičius
, T

fUtaliiisluMtas - VisirtiiMMrts
Ir taip Jūs kartu su visais šventaisiais galėsite su

prasti platumą Ir Ilgumą ir aukšti bei gilumą; taip 
į pat Ir visokį mokslą viršijančią Kristaus meile, kad 

būtumėte pilni visos Dievo pilnumos.

Sv. Jėzaus Širdies mišių lekcija.

Žodis „katalikiškumas"; „katalikas" yra dažnai gir
dimas kasdieninėje mūsų kalboje. Kartais jis yra pasa
komas su vienokia, kartais su kitokia priegaide. Ta
čiau jis visur yra imamas kaip savaime suprantamas 
dalykas. Niekas šio žodžio mums neaiškina; priešingai: 
kiti neaiškūs dalykai paaiškinami su jo pagelba. Sakoma: 
tas žmogus katalikas, tas veiksmas katalikiškas ar ne, 
ta pažiūra yra katalikiška ar ne.

Bet ką reiškia pats žodis „katalikiškas?" Kokia yra jo 
tikroji prasmė? Ir kažin ar yra koks kitas religinis žodis, 
kurio prasmė ilgainiui būtų buvusi taip užmiršta, kaip 
šio žodžio! Vargiai ar kuriam kitam žodžiui skubiau vra 
reikalingas pagrindinis valymas nuo visu laiko dulkių, 
kuris parodytų, kokios brangios ir nuostabios vertybės 
šiame žodyje slepiasi. •

Šiandien jau pradedama ieškoti gilesnės šio žodžio 
prasmės ir ja remti savo religinį gyvenimą. Atsiranda 
teologų ir religinių rašytojų, kurie atkreipia mūsų dė
mesį į vertybes, glūdinčias šiame žodyje. Atsiranda net 
religinių brolijų, savo pamaldumą grindžiančių šia nus
kaidrinta prasme. Net pačių aukštųjų Bažnyčios hierar- 
kų, neišskiriant paties dabartinio Sv. Tėvo Pijaus XII, 
yra daug prisidėta prie šio žodžio prasmės nuskaidrinimo.

Paprastai žodis „katalikiškumas" yra vartojamas pažy
mėti tai Bažnyčiai, kuri yra vienybėje su Romos Vys
kupu, ir jai atskirti nuo tų religinių bendruomenių, ku
rios ryšio su Apaštalų Sostu neturi. Taip katalikas vra 
priešpastatomas protestantui, kalvinistui, anglikonui, or
todoksui ir pan. Kasdieninėje kalboje šia prasme varto
jamas žodis „katalikiškumas" atsistoja toje pat plok
štumoje, kurioje stovi ir kitų krikščioniškų konfesijų 
vardai.

Tačiau mums visai teisėtai gali kilti klausimas, ką 
reiškia šis žodis iš esmės, ką jis parodo pats vienas 
paimtas ir negretinamas su kitais koreliatais? Taip, sa
kysim, „protestantizmas" išreiškia aktyvią asmeniško 
kritiškumo dvasią religiniame gyvenime ir stiprų nei
giamą nusistatymą prieš netiesą ir blogį. „Kalvinizmas“ 
išreiškia asmeninį šios konfesijos pobūdį. „Kalvinizmas“ 
reiškia tikėti taip, kaip tikėjimą suprato ir mokė Kal
vinas. — Anglikonizmas išreiškia tautini tikėjimo po
būdį. Būtent: tikėti taip, kaip yra tikima žymioje anglų 
tautos dalyje. — Ortodoksija, arba provoslavija, aukš
čiau už visa kita akcentuoja reikalą teisingai išlaikyti 
seną iš tėvų ir protėvių paveldėtą tikėjimą ir jo nepa
keisti.

O ką reiškika Katalikiškumas? Tiksliai išverstas iš 
graikų kalbos, jis reiškia — visuotinumas. Katalikiš
kumas yra viena iš keturių savybių; kuriomis turi pasi
žymėti Kristaus įsteigtoji Bažnyčia. Tos keturios žymės 
yra: vienumas, šventumas, apaštališkumas ir katalikiš
kumas, arba visuotinumas. Tik ta bažnytinė bendruo
menė, kuri turi šias žymes, gali vadintis teisinga Bažny
čia. Būtent: ji turi būti vieninga, t. V. nesantaikos ir 

klaidji nesuskaldyta; ji turi būti šventa, t. v. turi padėti 
savo nariams tapti šventais; ji turi turėti nenutrūkusį 
ryšį su pirmąja Kristaus įsteigta Bažnyčia; ir ji turi 
būti visuotinė, t. y. katalikiška.

Palikdami nuošalyje kitas Bažnyčios žymes, sustokime 
plačiau pre jos katalikiškumo — visuotinumo. Bažnyčia 
yra visuotinė daugeliu atžvilgių. Ji priima savo tarpan 
visas tautas be rasės skirtumo. Ji pašvenčia visus žmo
nes, nežiūrėdama jų turto ar sugebėjimų. Ji pašvenčia 
visas kultūras. Ji priimu, savo tarpan kiekvieną mokslą, 
jei tik jis yra teisingas. Visa tai, kas yra pozityvu pa
saulyje, yra Bažnyčios visuotinumo apimama. Į nieką, 
kas tik pasaulyje yra pozityvaus, Bažnyčia nesako ne 
ir negali sakyti ne.

Patogumo dėlei apžvelkime Bažnyčios visuotinumą 
pirmiausiai tiesos srityje, o paskui meilės srityje.

Tiesos visuotinumas

Bažnyčios visuotinumas visų pirma reiškia tiesos 
visuotinumą. Jis mus įpareigoja priimti tiesą visur, kur 
tik mes ją sutinkame, neatsižvelgiant i tai, kur tą tiesą 
mes randame.

Giliausią ir pagrlndiniausią išraišką tiesa randa die
viškame apreiškime. Dėl to Apreiškimo tiesos, kaip 
didžiosios Išminties versmės, stovi pirmoje eilėje. Joms 
pirmoji vieta tenka ne dėl to, kad jos yra mūsų pa
žintos ar patikrintos, bet dėl to, kad jos mums yra atė
jusios iš tos pagrindinės visatos versmės, iš kurios ir 
mes patys esame kilę, būtent iš Dievo. Jų paslapties mes 
negalime ištirti, bet kad jos iš Dievo eina, tai mes ga
lime visai tvirtai nustatyti.

Tačiau tikėdamas šiomis pagrindinėmis tiesos vers
mėmis, tikintis žmogus neturi teisės nusigręžti ir nuo 
kitų tiesos versmių. Jis negali nusigręžti nuo patirtinių 
tiesų, kurias žmonija įsigyja savo pastangomis. Visur 
kur tik tikintis žmogus rado tiesą, jis turi jai sakyti 
„taip" ir ją išpažinti. Dėl to iš bet kur ateinanti tiesa 
katalikui yra įpareigojanti. Svarbu tik, kad ji būtų tiesa, 
o ne klaida. Visokia tiesa įvairiose mokslo, meno, tech
nikos ar politikos srityse tikinčiajam vra įpareigojanti. 
Jis, pažinęs kokią tiesą, negali sakyti, kad ši tiesa 
ateina ne iš mano bendratikių tarpo, dėl to aš galiu ją 
atmesti. Ne, jeigu ji yra tiesa, ji įpareigoja kiekvieną. 
Katalikas iš savo esmės vra atviras tiesai, nepaisant iš 
kurios pusės ji pas jį ateitų. Jis yra įpareigotas kiek
vieną tiesą priimti jau dėl to, kad jis yra katalikas, t. v. 
visuotininkas.

Tiesa, iš kurios pusės beateitų, visuotininkui vra die
viškas ir šventas dalykas. Gražiai šį dalyką vra nuš
vietęs Austrų valstybės vyras, prelatas Seipel, savo 
pamoksle, pasakytame Ženevoje 1930 m. 14 rugsėjo 
Tautų Sąjungos atstovams ir valdininkams Tautų Są
jungos metinių įsteigimo sukaktuvių proga. Jis savo 
kalboje pirmiausiai iškėlė, kad tautų organizacijos mintis 
yra pirmu kart iškelta jau šv. Augustino veikale. „De 
civitate Dei” — Apie Dievo karalystę — IV šimtme- 

'tyje, tačiau mums katalikams, t. y. visuotininkams. visai 
nerūpi ginčytis, ar kokia idėja yra mūsų iškelta, ar ne
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musų. Svarbu tik, kad ii būtų teisinga ir aera. Toliau jis šitaip pažodžiui kalbėjo:— Žinoma, siauraširdžių žmonių yra ir musų — katalikų tarpe, kurie negali atsikratyti tam tikro nepasitenkinimo Tautų Sąjunga dėl to, kad tie, kurie ją suorganizavo, atėjo ne iš katalikiškos stovyklos bet iš blankaus humanizmo, ir nematė sąryšio tarp savo idėjų ir amžinųjų Dievo tiesų. Bet apskritai katalikai taip negalvoja, ir Katalikų Bažnyčia taip nemoko. Kad tik gėrio būtų daugiau įgyvendinta, kad tik bent bandoma būtų jį įgyvendinti! Dievas neturi iš to nuostolių, kad tie, kurie gerai daro, negalvoja apie jį! Mes, kurie apie jį galvojame, neturime dėl to prarasti tikėjimo, jog nieko neįvyksta be Dievo valios. Mes turime juo labiau stebėtis jo didingumu, kad jo planams faktiškai tarnauja net tie, kurie į jį netiki ir kurie iam tarnauti nenori. Savo širdies gilumoje mes saugokime įsitikinimą, kad Dievas yra ir šalia jų visai arti ir kad jis ir jiems atlygins už tą gera, kurio jie siekia ar kurį jie daro. Mūsų bendradarbiai Tautų Sąjungoje, kurie yra kito tikėjimo ir kitų pažiūrų, negu mes, lai ramiai sutinka, kad mes ir už juos melstumės (Iš J. Seipel, Der Christliche Staatsmann. Augsburg 1931 m. 29—30 pusi.)Šie prelato Seipelio žodžiai yra brangus katalikiškumo, t. y. Bažnyčios visuotinumo, liudijimas. Jis yra juo brangesnis, kad yra kilęs iš tokios srities, kurioje „mano" ar „tavo" klausimas aštriausiai iškyla, būtent iš politikos. Ir politikoje katalikiškumas reiškiasi ar bent privalo reikštis, kaip visuotinė, visiems aero norinti ir iš visur gera renkanti jėga. Ji bendradarbiauja su kiekvienu, kur bent šiek tiek to gerumo atsiranda.Dar sėkmingiau katalikiškumas gali reikštis visose kitose kultūrinio gyvenimo srityse. Iš visų kraštų ir visų pakraipų ateinąs bet koks grožis, gėris ar , tiesa katalikui yra savas ir artimas. Šiuo atžvilgiu katalikui yra viskas leista ir viskas galima. Katalikas gali, tarsi koks protestantas, kovoti su visokia netiesa, pasitaikančia net religiniame gyvenime. Jis, tarsi koks kalvinistas, gali sekti kokio religinio genijaus pavyzdžiu ir pamokymais ir gyvendyti šioje tikrovėje, ką anas galvojo.ir siekė, įgyvendinti. Jis gali kaip koks anglikonas ugdyti ir kelti tautinį religinio gyvenimo pobūdį; ugdyti ir plėsti savo tautą atitinkančias religinio gyvenimo lytis. Jis gali visu širdies įkarščiu kovoti, kad būtų išlaikytos senos, iŠ praeitų kartų paveldėtos tiesos ir geri protėvių papročiai — ir tokiu būdu būti savo pobūdžiu panašus į ortodoksą — provoslavą. 'Bet nebūtinai tik krikščioniškos kilmės vertybės gali būti įjungtos katalikiškumam Net stabmeldiškose religijose krikščionybė moka rasti vertingų dalykų ir juos pašvęsti. Štai kaip apie tai rašo Dr. Anton Anwanderer savo įvade į religijų istoriją: „Vargiai galima rasti pasaulyje kokią įžymesnę religinę mintį ar kokią religinę apeigą, kuri nebūtų buvusi įimta į katalikų religiją ar kuri negalėtų būti į ją įimta. Katalikų religija yra verta savo vardo ir dėl to, kad ji apima viską, kas tik žmogaus širdį jaudina, jei tai nepažeidžia amžinųjų Dievo teisių". (1930 m. Mūnchene, Košei Pusbet. Su aprobata.)Visokia tiesa katalikui yra prieinama ir nei viena tiesa nėra jam uždrausta. Tik jis negali paneigti pačio tiesos visuotinumo. Jis negali, įsigilinęs į kokį nors vieną tiesos spindulį atmesti visas kitas tiesas, kurios jam šiuo momentu yra neįdomios arba kurių jis, šio laiko nuotaikų aplinkoje būdamas, neįstengia suprasti. Tik tada žmogus būna iš katalikiškumo ekskomunikuo- jamas, t. y. išskiriamas, kai jis pats pirmiau pradeda ekskomunikuoti katalikiškumą t. y. neigti kai kurias tiesas iš visuotinio žmonijos tiesų lobyno. Kol žmogus naujomis tiesomis gyvenimą turtina, tol jis katalikiškumui ne nusikalsta, bet šį išgyvena.

Deja, ir pats Seipelis turi pripažinti, kad katalikų tarpe yra siauraširdžių žmonių, kurie savo katalikiškumo, t. y. visuotinumo, sąmonės visiškai neturi. Ir reikia pripažinti, kad tas visuotinumo sąmonės aptemimas šiandien yra gana didelis. Žodis „katalikiškumas" tapo tik siauras konfesinis apibudinimas ir priemonė katalikui atsiskirti nuo' protestanto, anglikono ar ko kito. Jo pagrindinė prasmė tapo užmiršta.Tačiau šios tiesos žmonija ilgisi ir negali be jos apsieiti. Kai katalikiškumas moderniajai visuomenei aptemo, jie surado jam pakaitalą, kuris bent iš dalies jį atstotų. Tuo pakaitalu yra „tolerancija' . Tolerancija moderniam žmogui turi duoti tą bendrą dvasinį klimatą, kuriame galėtų tarpti įvairios idėjos. Šiandien dėl tolerancijos jaudinamasi taip, kaip kadaise dėl katalikiškumo. ±Žinoma, reikia sutikti, kad kai nėra pilno ir gyvo katalikiškumo, tai geriau tolerancija, negu visai nieko. Tolerancija šiek tiek atstoja katalikiškumą: ji irgi gerbia ir myli ir puoselėja kiekvieną tiesą, kiekvieną idėją, kiekvieną pažiūrą. Tačiau jos tragizmas glūdi tame, kad ji, lygiai uoliai puoselėdama ir klaidą ir tiesą, išugdo griaunančias jėgas, nuo kurių ir ji pati žūsta. Ji neturi to amžinojo masto vertybėms atskirti. Katalikiškumas jau bent tuo yra vertingesnis už toleranciją, kad jis amžinųjų tiesų šviesoje atskiria tiesą nuo klaidos.Tačiau nereikia katalikiškumo suprasti tik kaip griežto idėjų teisėjo ir daugiau nieko. Katalikiškumas moka ir klaidos vertę suprasti. Jis laikosi. Kristaus žodžio, kuris draudžia savo darbininkams eiti į kviečių lauką ir išrauti iš jo piktžoles. Jis leidžia joms kartu augti iki pjūties, ir tik tada jos bus atskirtos ir sudegintos.Liesdami klaidos klausimą katalikiškume, mes susitinkame su labai simpatinga ir plačiaširdiška dabartinio popiežiaus Pijaus XII veikla. Jis, sekdamas didžiųjų Bažnyčios mokytojų pavyzdžiu, savo enciklikoje apie Mist. Krist, kūną ir apie Šv. Rašto studijas iškelia plačios diskusijų laisvės reikalą teol. studijose; sekdamas Šv. Tomo Akv. pavyzdžiu, net klaidoms pripažįsta pozityvios reikšmės ta prasme, kad jos prisideda prie dvasinių mokslų pažangos ir prie gilesnio nušvietimo tos paslapties, kuri mus jungia su Kristumi.
_ Meilės visuotinumasJeigu katalikybė reikalauja tiesos visuotinumo, tai ji dar labiau reikalauja meilės visuotinumo. Jeigu teoretinėje srityje katalikiškumas, tiksliai kalbant, įima į save tik tiesą, o klaidas tik daugiau ar mažiau pakenčia, tai praktinėje srityje — mylėti jis liepia visus žmones; ir gerus ir blogus, ir tuos kurie skelbia tiesą, ir tuos kurie skelbia klaidą, ir'tuos, kurie mus myli, ir tuos, kurie mūs nekenčia. Meilės visuotinumas yra stačiai beribis; jis eina tiesiog iki n ums nesuprantamų aukštumų ir iki mūsų jausmams priešingų dalykų.Tačiau juo didesnis yra šis meilės visuotinumo reikalavimas, juo labiau mes jaučiame, kaip toli nuo jo mes esame; kaip dažnai šis reikalavimas yra visai nepastebimas mūsų gyvenime. Dažnai šioje srityje mes susiaurėjame ir, užuot buvę visuotini, apsitveriame aukšta siena. Tų sienų būva įvairių: šeimos siena, turto siena, kultūros siena, partijos siena, tautos siena. Kas yra anapus mūsų klasės, mūsų pažiūrų, mūsų tautos, tam mūsų meilės jau nebetenka.Šiandien pasaulis pradeda pasigesti to bendro visuotinio — katalikiško oro, kuris apimtų visas klases, vi-
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sus luomus ir visas tautas. Šiandien pradedama pasi
gesti supemacijonalinės katalikybės.

19 šimtmečio katalikybė Europoje buvo suvaryta j ke
letą uždarų rezervatų ir išstumta iš viešojo gyvenimo. 
Buvo dar keletas tautų Europoje ir už Europos, kurios 
buvo dar likusios katalikiškos, tačiau jos buvo tarsi su
migusios giliam žiemos miegui, kaip ,tie lokiai, ir žiū
rėjo, kad tik pačios neužtrokštų. Jos nestengė katali
kišku oru persunkti tarptautinės dirvos. Katalikybė Eu
ropoje buvo lyg ta Evangelijos sėkla, kuri dar nėra pa
tekusi i tarptautinę dirvą. Nuo tada įėjo į madą kalbėti 
apie internacionalini socializmą, apie internacionalini 
komunizmą, apie internacionalini sportą, apie inter
nacionalines drabužių madas, bet nebuvo mados kal
bėti apie internacionalinę katalikybę. Mes turime pri
pažinti, kad proletarijatas pirmas pajuto ir įsisąmonino, 
jog darbininkas darbininkui yra artimas, nepaisant to, 
kokios jis būtų tautos ar spalvos. Darbininkas buvo per 
daug neturtingas, kad apie save galėtų kokia tvora ap
sitverti. Tačiau gaila, kad apie jį tvorą aptvėrė kiti, bū
tent partija.

Tradicinėje katalikiškoje visuomenėje labai iš lėto 
bunda ta visuotinės meilės sąmonė. Yra nelengva kata
likui pakilti iš savo jaukios dvasinės aplinkos ir sveti
mame ir kitatautyje išvysti savo artimą.

Vienas prancūzų romanų rašytojas, Roger-Maritain du 
•Gard, tiesiog liguistai skaudžiai pergyvena šitą katalikų 
savyje uždarumo faktą. Jis romanus rašo ištisomis seri
jomis, kuriuose iškyla vis viena ir ta pati tema. Toks 
yrą jo 9 tomų romanas „Les Cahiers gis", kur jis net 
perdėjtai nušviečia šeimos uždarumą. Kitame savo ro
mane, pavadintame „Senoji Prancūzija", į lietuvių kal
bą išverstas Ragausko, jis paskutiniame skyriuje pa
duoda mažo prancūziško bažnytkiemio klebono vakari
nį mąstymą, kuriame jis skundžiasi Dievui, kad jis ne
gali mylėti tų žmonių, kurie yra liberalai, socialistai, 
bedieviai, kuriuos jis mato antai-pro langą stovinčius 
ties paštu ir besikalbančius. Ten yra laiškanešys, 
valsčiaus raštininkas, policinikas, krautuvininkas, kepė
jas — žodžiu, visa bažnytkaimio aristokratija. Tas kle
bono mąstymas yrą toks nuoširdus ir toks atviras, kad 
jis tiesiog sukrečia skaitytoją. Jis iškelia prieš mūsų 
akis kaž kokį visų pasąmonėje glūdintį gilų katalikiš
kumo, t. y. meilės visuotinumo ilgesį.

Pažymėtina, kad R. M. du Gard nėra katalikas. Jis 
bent nefigūruoja prancūzų katalikų rašytojų sąrašuose. 
Jis matyt bus koks katalikas, perėjęs pas socialistus ar 
liberalus. Tas supranacionalinio atviro ir plataus katali
kiškumo trūkumas jo aplinkoje matyt jį bus taip slėgęs, 
kad jis nebeišlaikė.

Jeigu to katalikiškumo-visuotinumo dabar pradedama 
pasigesti gana plačiuose sluogsniuose, tai reikia pasa
kyti, kad netolimi yra laikai, kada jis buvo labiausiai 
nepakenčiamas dalykas krikščionybėje. Krikščionybė 
buvo dar pakenčiama kaip privatinis sąžinės reikalas, bet 
jokiu būdu ji neturėjo daryti įtakos viešajame gyvenime 
nei tarptautiniuose santykiuose. Krikščionybė buvo su
varyta i atskirus rezervatus ir palikta tyliam išmirimui. 
Šiandien, atrodo, tai yra praėję. Buvusieji Bažnyčios 
rivaliai šiandien nieko neturi prieš, kad ji reikštųsi kiek 
galint plačiau viešajame gyvenime.

* • *

Tiesos ir meilės visuotinumo idėja yra gana nauja 
idėja, bent tokioje formoje, kokioje ji dabar kyla. Bet 
po komunistinio intemacionalumo bandymų sujungti pa-

A. Tyruolis 
ŠV. JERONIMUI

nutildanCiam staugiantį liūtą

(Iš meno parodos Wiesbadene)

Sustaugia liūtas širdyje kaip girioj, 
Ir drebame nuo jojo garso aido; 
Dėl jo plačiai pasklidusio, palaido 
Suvirpa kraujas aistroje užviręs ...

Menu, kaip tu tą pat esi patyręs
Ir braukęs prakaitą nuo savo švento veido,
Kad taikos angelas veikiau ateitų, 
Paguosdamas tave vienatvėje ir tyruos.

Kaip meistriškai esi tu geismą valdęs
Ir tramdąs liūtą vienu piršto mostu 
Ir tartum angelą išprašęs maldą,

Jog tau ant lūpų liko žodžiai saldūs, ' 
Širdies mylavimai, taip švelniai glostą, 
Ir giedras įkarštis, veik aistrą maldąs.

šaulį mums katalikams ji negali likti svetima. Mūsų 
visuotinumas, kuris yra gili mūsų tikėjimo žymė, turi 
tapti ir mūsų gyvenimo žymė. Mes turime įsisąmoninti, 
kad mes nešame dalį atsakomybės už visą pasaulį.

Popiežius Pijus XII yra labai uolus šios visuotinės, 
visas tautas ir visas tiesas apimančios, katalikiškos 
sąmonės žadintojas įvairiomis progomis.

Vos išrinktas popiežium, jis savo sosto paėmimo kal
boje kreipėsi į visą pasaulį ir prašė įvairių konfesijų 
ir įvairių religijų žmones priimti už gera, kad jis šią 
iškilmingą valandą kreipiasi malda į Dievą ne tik už 
visas pasaulio tautas, bet ir už įvairių tikėjimų žmones.

Tapo jau taisyklė, kad savo Kalėdų kalbose per ra
diją jis kelia tarptautines problemas. Girdėti, kad jis 
šiuo laiku ypatingą uždavinį yra davęs „Pax Romana” 
organizacijų sambūriui. Šis sambūris jungia visų pasau
lio šalių katalikiškąją studentiją ir mokslus baigusią 
šviesuomenę. ,,Pax Romanai" popiežius yra dabar pave
dęs uždavinį kelti tarpusavį susipratimą įvairių kraštų 
katalikiškos šviesuomenės tarpe. Kad ta šviesuomenė 
labiau vieni kitus pažintų, į abipuses problemas įsigi
lintų, nebūtų vienašaliai, vieni kitus mylėti išmoktų ir 
tokiu būdu prisidėtų prie taikos pasaulyje suorganiza
vimo. Ir sunkiausios tarptautinės painiavos tarpusavio 
susipratimo dėka bus galima lengviau išspręsti. Ir mūsų 
kat. studentija girdėti šia kryptimi yra padariusi, sėk
mingų žingsnių.

Pažymėtina, kad krikščionybės visuotinumo idėja jau 
suskubo gražų atgarsį rasti ir pamaldžiųjų tarpe. Čia 
pvz. turiu galvoj vieną naujai susikūrusią pamaldumo 
broliją, pasivadinusią „Kristaus Karaliaus brolija". Ji 
savo tikslą šitaip nusako: „Su plačia kaip pasaulis at
virybe eiti už kiekvieną tiesą, kiekvieną gėrį ir kiek
vieną grožį, visai nesvarbu, iš kur jis bebūtų paimtas, 
ir iš jo liudijimą už Kristų padaryti".—

Ir truputį aukščiau tie patys įstatai šitaip sako: 
„Reikia įsisąmoninti, kad geras katalikas yra ne tas, 
kuris žinodamas, jog turi tiesą, yra išdidus ir į kitus 
krikščionis žiūri iš aukšto arba su panieka, bet tas, ku
ris savo širdyje randa vietos kiekvienai žmogui ir 
ypač kiekvienam krikščioniui".
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C. Grincevičius

BALSAS IŠ ANAPUS
Senelis Labūnavos klebonas, atkalbėjęs brevijorių, 

dar ilgai meldėsi už savo parapijos mirusius, kad jie 
greičiau išvystų Amžinąją Šviesą, ir už gyvuosius, kad 
juos Viešpats saugotų nuo netikėtų nelaimių ir sunkių 
nuodėmių, ypač girtavimo, iš kurio kyla ir visi kiti 
prasižengimai. Paskui užpūtė žiburį ir atsigulė. Jau 
trečią dešimtį metų klebonavęs. Labūnavoj, senelis ge
rai pažinojo jam pavestų atvesti prie šventojo Petro 
vartų sielų, kaip jds pats sakydavo, silpnybes ir dėl 
jų nemažai krimtosi. Taigi ir šį vakarą, prisiminęs 
pereito sekmadienio įvykį, po kurio vieną vyruką teko 
net į ligoninę už poros mylių vežti, nemažai susijau
dino senelis ir negalėjo užmigti. Kad jam pabodo var
tytis, kėlėsi iš lovos, susijieškojo degtukus, įsižiebė 
lempą ir atidaręs knygų spintą išsitraukė nedidelę 
knygelę.

— Beskaitant miegas greičiau suims, — mąstė kle
bonas, patogiai įsitaisęs lovoje.

Daug skaityti neturėjo kada ir nemėgo. Skaitė tik 
tai, kas jam, kaip kunigui, buvo būttina, ir dar šį bei 
tą apie oro atmainas, gamtos reiškinius ir laukinius 
paukščius. Nemėgo ypačiai ir neturėjo pamokslų va
dovėlių.

— Pamokslus reikia sakyti iš gyvenimo, ne iš knygų,
— sakydavo jauniems kunigams.

Ėmė skaityti pasakojimą apie vieną vilką, kuris 
naktį brovėsi į tvartą, bet buvo pagautas. Jam parišo 
po paklu varpelį, ir taip žvėris su tuo skambančiu 
daiktu paleistas į mišką.

— Vilkui buvo prastai, — palingavo galva senelis 
ir užgesino lempą. — Tam galgonui taip ir reikėjo. 
Bet ir sugalvojo kas padaryti!

Atsigulęs akimis regėjo vaizdą, kaip vilkas dieną ir 
naktį bėgioja po mišką ir negali atsikratyti' varpelio, 
kaip visi gyviai jį iš tolo išgirsta ir nuo jo bėga. Vil
kui, žinoma, reikės badu stipti, ir šį mirtis yra labai 
Įbaisi. Jis vis tik nekaltas, kad negali žole misti ir 
kad jau taip nuo pasaulio pradžios yra sutvarkyta. 
Pagailo jam nelaimingo žvėries.

— Geriau, kad taip išminčiai sugalvotų kokį skam
balą pritaisyti piktam žmogui, sakysim vagiui. O, ir 
šitoj parapijoj tas išradimas praverstų, oi praverstų!
— taip begalvodamas užmigo.

Naktį klebonas pabudo ir iš karto pajuto, kad kaž
kas lyg ir ne taip.

— Kas gi ten? Negali būti! Naktį vargonais groja!
— aiškiai buvo girdėti bažnyčios vargonų garsai.

Klebonas brėžė degtuką. Buvo lygiai pusė antros.
— Juk aš nesapnuoju ir nesu kurčias, — stebėjosi se
nelis. — Mūsų Danieliui pasidarė negerai, — pagalvojo 
apie vargoninką, apisenį kavalierių. — Kaip gyvas 
esu, nesu girdėjęs, kad kas keltųsi vidurnaktį, rakintų 
bažnyčią, karstytus! laiptais prie vargonų ir ten grotų 
visokias melodijas. Reikės pamokslą atskaityti, reikės.

Klebonas apsivertė ant kito šono, stengėsi nieko ne
mąstyti ir užmigo. ,

Rytą kėlėsi įprastu laiku, bet iškart pajuto, kad ge
rai savijautai kažko trūko. Bejieškodamas tam prie
žasties, prisiminė vidurnakčio vargonus ir bent kiek 
pyktelėjo.

— Aš jam pasakysiu, kas dera ir nedera daryti. ,Jei 
jam užeina noras vidurnaktį groti, tai jis gali namie 
barškinti savo atšipusiais klavišais, kiek tik jam lenda.

Nuėjęs į bažnyčią, Danielių rado laukiantį prie var
gonų. Niekam nieko nesakęs, atlaikė Mišias ir po pa
maldų Juliukui, zakristijono vaikui, liepė pašaukti Da
nielių į zakristiją.

— Gerbiamasis, ar pačiam neužtenka dienos, kad 
keliesi vidurnaktį ir bažnyčioj rengi koncertus?

— Atleiskite, klebone, bet aš nesuprantu, ką jūs- tuo 
'norite pasakyti? — nustebęs pažiūrėjo į rūstų klebono 
veidą.

— Čia nėra ko nesuprasti. Aš klausiu, koks paibelis 
patį nešė šią naktį ant vargonų? Gali groti visą diehą, 
bet naktis yra naktis, ir padorus žmogus naktimis 
bažnyčios durų nevarsto ir vargonais negroja.

— Klebonėli, ką jūs sakote! Ar kas rimtai grojo 
vargonais? Kaip mane gyvą matote, nieko apie tai 
nežinau ir negirdėjau. Miegojau, kaip užmuštas.

— Nemanyk, kad esu kurčias arba pasapnavau. Bu
vau ir degtuką uždegęs, ir valandų žiūrėjau. Girtas 
taip pat nebuvau.

Ginčytis ilgai klebonas nemėgo ir Į kambarį grįžo 
nepatenkintas. Pašauktas pusryčių, ne tuoj nuėjo į 
valgomąjį.

— Barabošius! — tarė klebonas maišydamas arbatą.
— Barabošius? Kas jis toks? — paklausė Zuzana, 

senoji klebono šeimininkė. — Ar vėl kas negero at
sitiko?

Klebono rūsti kakta nieko gero šeimininkei ne
žadėjo.

— Aš kalbu apie tuos, kurie neskiria dienos nuo 
nakties ir nežino, kada kas tinka ar netinka.

— Tai, turbūt, bernai vėl trankėsi per naktį.
• — Ne, šį kartą ne bernai.

— Ne bernai, tai kas? Ar nedavė miegoti? O gal 
gaidys vėl po langu tupėjo ir naktį giedojo? — sten
gėsi Zuzana viską pati įspėti.

— Turiu galvoj vargonus.
Tokio mįslingo atsakymo Zuzana nesitikėjo. Gerai 

pažinodama kleboną, suprato, kad neverta jo daug 
klausinėti ir suneraminta vaikščiojo visą dieną.

Kitą naktį klebonas vėl nubudo.
— O Viešpatie, proto nė už kapeiką; Kas jam pasi

darė? — iš bažnyčios sklido tylūs, švelnūs vargonų 
garsai.

— Šį kartą man neišsigins.
Susigraibęs degtuką uždegė žibintą. Buvo trys 

ketvirčiai antros. Nusimetė antklodę, priėjo prie langg 
ir jį atidarė. Į kambarį padvelkė vėsaus, bet kvapaus 
oro srovė. Rugpjūčio nakties tyloje vargonų garsai 
skambėjo nežemiškai,.ir jis jų ilgai susijaudinęs klau
sėsi. Senelis prisiminė vienoj knygoj matytą piešinį, 
kur vakaro prieblandoje prie vargonų sėdėjo šventoji 
Cecilija išleistais plaukais, o jos klausėsi aplinkui 
sutūpę ir ant kumščių galvutes parėmę apskritagal- 
viai angeliukai.

— Gerai groja, padla, tik nežino saiko. Bažnyčia yra 
Dievo namai, ją reikia gerbti ir negalima joje kažinko 
išdarinėti. O gal Danielus lunatikas ir vaikšto miego-
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damas? Ne, mėnulio danguje nematyti, be to, pats 
vienas užlipęs ir nepagros, reikia, , kad kas pamintų 
dumples.

Uždaręs langą užpūtė žiburį ir stengėsi užmigti, bet 
jautė padidėjusį susierzinimą, ir miegas neėmė.

— Samper accidit id quod non speraverimus, dažnai 
atsitinka tai, ko nesitikime, — prisiminė dar iš mo
kyklos laikų posakį ir jį kelis sykius lotyniškai pa
kartojo, o paskui nekaip negalėjo to sakinio iš galvos 
išmesti.
O vargonais vis grojo, ir klebonas negalėjo užmigti, 
nežiūrint, kad jam rami muzika niekad nekliudydavo 
miegoti. Vargonus, be to, jis ypatingai mėgo. Ilgai var
tėsi tai ant vieno, tai ant kito šono, kelis sykius skai
čiavo iki šimto, bet užmigti negalėjo. Vargonai liovėsi 
groję ne iš karto, bet palengva, dienai auštant.

Kai į miegamąjį prasiskverbė pirmieji tekančios sau
lės spinduliai, klebonas pakilo iš lovos ir apsivilkęs 
išėjo proi duris. Įėjęs į šventorių, patampė visas bažny
čios duris ir, radęs jas dar užrakintas, ilgai vaikštinėjo 
aplinkui.

Po pamaldų pats nuėjo pas Danielių.
— Meldžiamasis, susimildamas, kas gi pačiam pasi

darė? Tik jau nežiūrėk taip išskėtęs akis į mane ir 
nemėgink gintis, tas tau nepasiseks. Naktimis vargo
nuoti draudžiu! Štai kas yra.

— Stebūklus pasakojate, klebone! Kas gi galėjo pri
eiti prie vargonų? Aš pats tai mokykloj užsibuvau iki 
po vidurnakčio, grįžau, atsiguliau ir nič nieko negirdė
jau. Šaudyt tai šaudė kažkas už Nevėžio, taip porą 
kartų: „bum, bum“, paskui antrą kartą vėl tas pats.

— Ką tu tuo nori pasakyti? Gal manai, kad aš pa
tikėsiu vaiduokliais, ar gal koks nabašninkas kėlėsi 
iš karsto ir grojo vargonais, ar aš neskiriu tavo „bum, 
bum“ nuo grojimo?

Klebonas buvo kietas ir nesiduodavo perkalbamas. 
Kaip jo dvasios vadovas, priminęs dar kelias vargo- 
ninko silpnybes, jį išbarė, neleido jam kalbėti ir pa
liko sumišusį.

Išsikvietęs zakristijono vaikus, kurie paprastai min
davo vargonų dumples, juos išklausinėjo. Šie sakėsi 
ramiai miegoję, niekas jų nežadinęs ir išviso nieko jie 
negirdėję; be' jų, didžiavosi, niekas kitas taip gerai 
dumplių minti ir nemokąs.

Senelis, grįžęs kiebonijon, pirmiausia nuėjo į virtu
vę ir sutikęs Zuzaną ją paklausė:

— Ar šiąnakt nieko negirdėjai?
— Pone karaliau, tai ar vėl kas nutiko? Girdėt tai 

nieko negirdėjau. Be to, kiek čia tos nakties. Per dieną 
tiek prisibėgioju, kad užmiegu nespėjusi nuvirst į lovą.

— Taip, tau galėtų iš armotų šaudyti po langu, ga

lėtų bažnyčia į kambarį įvirsti, tai ir tada tu nieko 
negirdėtum.

— Tai kas gi atšitiko? Ar sudegė kas, ar ką naktį 
išnešė? — išgąstingai susirūpino geroji moteriškė.-

i.— Šiąnakt vėl kažkas bažnyčioje vargonais grojo. Dėl 
jų ir užmigti negalėjau, — klebonas stengėsi kiek ga
lėdamas ramiau paaiškinti.

— Na, kas gi kitas, jei ne Dąnielus! Tai naktibalda!
— jai atrodė viskas aišku.

— Ne, gal ir ne jis. Prisiekinėja nieko nežinąs.
— Gal vėjas naktį kamine staugė prieš oro atmainą.
— Naktį jokio vėjo nebuvo.
— O gal naktigoninkai dainavo?
— Ar aš neatskirčiau dainavimo nuo vargonų?
Moteriškė nieko daugiau neklausinėjo, tik krūptelėjo 

prisiminus vaiduoklius, kurie gal jau ir čia atsibastė. 
Primintų reikalą bažnyčią iš naujo pašventinti, juk 
tas nieko nepakenktų, jei ir nieko nebūtų, bet nujausda
ma nepalankų atsakymą, nuo savo pasiūlymo susilaikė.

Klebonas pravaikštinėjo kažkur visą dieną, net nė 
pietų neparėjęs. Vakare, kai bažnyčios varpas pašaukė 
maldai ir poilsiui, jis pajuto baimę to, kas gali vėl 
pasikartoti.

— Argi ir šią naktį? ...
Naktį skaitė ilgai, kol miegas jį visai suėmė. Senelis 

norėjo nepabusdamas išmiegoti iki ryto ir negirdėti 
šių neprašytų vargonų.

Bet likimas klebonui nebuvo labai palankus. Dar 
miegodamas sapne regėjo savo bažnyčia pilną žmo
nių, kaip per Apvaizdos atlaidus, o vargonai gaudė 
taip garsiai, kaip dar niekad, ir jais grojo ne Danie
lius, bet šventasis Mykolas.

— Ką turi bendro šv. Mykolas su vargonais? Jo 
reikalas dangaus kariuomenės legijonus tvarkyti ir 
saugoti rojų nuo tamsiųjų dvasių, — kilo pirmoji mintis 
seneliui, kaip tik jis pabudo.

— Viešpatie, ir vėl vargonai!
Greit nusimetė antklodę, susijieškojo apsiaustą, 

įsiavė šliures ir pasiėmęs lazdą išėjo pro duris. Keli 
žingsniai per darželį, ir jūs šventoriuje.

— Aš pats su juo pasikalbėsiu, kuris čia taip pa
mėgo mūsų vargonus.

Nuo aukštų tonų net medinės" bažnyčios sienos vir
pėjo. Ir pedaliai buvo girdėti. Išskyrė net atskirus re
gistrus.

— Rodos, girdžiu Bacho fugą? Įjungė „tremolo“, taip, 
o dabar visais „tutti“. Na, to ir betruko, kaip per 
vestuves, maršą užplėšė! Kad tu kur atšaltum!

Durys į vargonus buvo užrakintos. Taip pat rado 
užrakintas ir visas kitas duris.

— Užsirakino ir raktą išsitraukė, nelabasis.
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Iš šventoriaus klebonas pasuko į kitoj pusėj baž
nyčios stovėjusius parapijos namus. Namų durys buvo 
iš vidaus užkabintos. Priėjęs prie vargonininko lango, 
į jį smarkiai pabeldė. Iš karto niekas neatsiliepė, ir 
klebonas širdy džiaugėsi, kad Danieliaus kambary ir 
nėra ir kad jis, vadinasi, ten ir groja.

— Kas ten? — ir pasirodė pro stiklą pilkas Danie
liaus veidas.

Sis atsiliepimas senelį naujai išgąsdino, ir jis iškart 
nesusigraibė nė kas atsakyti. Vadinas, atsirado kažkoks 
slapukas, kuris ten ir drasko vargonus naktimis.

— Girdi? yargonai groja! Bėkime į bažnyčią!
Danielius atsidarė langą. ' \
O vargšas klebonas! Turbūt, jo žodžius nugirdo nak

tibalda vargonininkas, tas nekviestasis, ir liovėsi gro
jęs. Danieliui taip ir neteko jų išgirsti.

Klebonas su Danielium pasiėmė po žvakę ir raktus 
ir įėjo i bažnyčią, užlipo prie vargonų. Viduje buvo 
neišpasakyta tylą. Girdėjo tik savo alsavimą ir sie
ninio laikrodžio stuksenimą. Juodu patys atrodė lyg 
vaiduokliai.

Vargonų klavitūra buvo uždaryta, gaidos nepaliestos. 
Atidarė gaidų spintą, žiūrėjo į vargonų vidų, 
išvaikščiojo visus kampus ir nieko neradę tylėdami 
nulipo. Klebonas buvo prislėgtas. Jis tikėjosi užtikti 
nors kokius įsibrovėlio pėdsakus. Dabar, imsią visi 
sakyti jį į senatvę pamišus.

Danielius suprato sunkią klebono nuotaiką ir jį pa
lydėjo į jo kambarį. Dalindamiesi jaunystės prisimi
nimais, abu prasėdėjo iki ryto.

Klebonui vargonai neišėjo iš galvos visą dieną, ir 
jis nieko negalėjo dirbti. Vakare vėl atėjo Danielius, 
ir buvo nutarta, kad jis nakvos klebono kambary ir 
gal tokiu būdu išgirs paslaptingą vidurnakčio muziką.

Pramiegojo Danielius pas kleboną visą savaitę, bet 
jam nė karto nepasisekė kas nors išgirsti. Kai kle
bonas jį pažadindavo, vargonai nutildavę, o kai abu 
prasėdėdavo visą naktį akių nesumerkę, vargonai 
neišdrįsdavę groti.
— Tai balsai iš anapus, — sykį pasakė Danielius Zu
zanai. — Tik tu nieko jam apie tai nesakyk, nesigin
čyk ir jo neklausinėk. Nesudrumsk jo gal jau pasku
tinių dienų su mumis.

Senelis per šias dienas sublogo, sulyso, nusikamavo. 
To, kas dėjosi naktimis, negalėjo pernešti, o kai jam 
buvo pasiūlyta išvažiuoti .pasilsėti kur į kaimą ar į 
kitą parapiją, atsisakė.

— Esu vienas parapijoj, jei kas šauktųsi kunigo? Pie
muo nuo savo avelių negali pasitraukti nė valandėlei.

Vieną rytą senelis jau nekėlė ir Danieliui tarė:
— Pasiųsk ką nors pas Josvainių kanauninką. Pa

siilgau aš jo, dūšelės. Tik jam ir galiu atidengti savo 
gyvenimo silpnybes. Ką gali žinoti, kada reikės Jam 
pateikt gyvenimo apyskaitą.

Danieliui nebuvo reikalo nakvoti pas kleboną, ten 
miegojo kanauninkas.

— Savo geriausią bičiulį dabar aš pasaugosiu, — 
sakė kanauninkas.

Pirmąją naktį klebonas ramiai miegojo ir vargonų 
negirdėjo, bet antrąją karščiavo, blaškėsi ir šaukė gry
no oro. Staiga sušuko:

— Kanauninke, broli, ar girdi? . Girdi? Tai mūsų 
vargonai.

— Girdžiu, girdžiu, — ramino kanauninkas.

— Bet kaip nuostabiai groja. Tokių balsų, rodos, 
mūsų vargonai ir neturėjo? Matyt, Danielius juos 
slaptai įtaisė. O ar matai kas groja? Ar matai? Ir vėl 
prie vargonų sėdi šventasis Mykolas, žibančiais šarvais 
apsisiautęs. Sakyk, ar matai?

— Matau, matau. Taip, tai šventasis Mykolas.
— Ir kiek žmonių prisirinko į bažnyčią! Tik nega

liu suprasti, ko jiems reikia? Juk ne atlaidai, Šventą 
Oną jau atšventėm... Ir didžiojo altoriaus žvakės jau 
uždegtos, o aš čia dar guliu. Leisk, kanauninke,-ką 
darai! Juk man reikia į bažnyčią.

— Nieko, palauks. Aš jiems pasakiau, kad šiandieną 
pamaldos bus vėliau.

Senelį šiaip taip pavyko nuraminti, ir jis užmigo. 
Kanauninkas dar ilgai prie jo sėdėjo. Paskui pajuto, 
kad jis gerokai pavargęs ir jį suėmė miegas. Sėdėda
mas atsirėmė į pagalvę ir užsnūdo.

Kai kanauninkas nubudo, buvo visai šviesu. Pir
miausia pamatė, kad klebono kambary nėra, o lova 
buvo net ir atšalusi. Tas kanauninką išgąsdino, ir jis 
jautėsi blogai ėjęs slaugytojo pareigas. Vadinasi, sene
liui vėl karštis buvo pakilęs, ir jis kur iškeliavęs. 
Greitai pažadino Zuzaną ir perbėgo visus kambarius. 
Senelio nebuvo. Duris rado atrakintas. Išbėgęs laukan 
tiesiai pasuko per šventorių į zakristiją. Ištolo pamatė 
duryse raktą, ir jį paėmė siaubas. Įbėgęs į zakristiją 
nieko nerado, įpuolė į presbiteriją ir suostojo, lyg 
suakmenėjęs. Valandėlę neteko nuovokos, ir ji patį 
prakaitas išmušė. Senelis, apsivilkęs liturginiais dra
bužiais, baltu arnotu buvo parpuolęs ant kilimo prieš 
altorių ir atrodė sustingęs. Altoriaus žvakės baigė degti.

— Tai buvo jo paskutinės Mišios, kurias šiąnakt at
laikė tiems, kuriuos pirmiau matė ir apie kuriuos man 
pasakojo, — pagalvojo kanauninkas. — Bet jis pasku
tinę gyvenimo valandą buvo laimingas: juk jam var
gonavo pats šventasis Mykolas.

ATSIŠAUKIMAS Į KUNIGUS
Skaitydami Senojo Įstatymo Šventraštį, mes stebimės, 

kiek Dievo išrinktieji pranašai turėjo galybės, kai mels
davosi už savo tautą. Pav. kai Mozė ant kalno ištiesto
mis rankomis meldėsi, žydai, jo maldų galybe, laimėjo 
mūšį!

Mūsų tauta, užklupta baisaus priešo žudoma ir kan
kinama! ...

Kunige! Kelk rankas į Dievą! Tavo malda bus dar 
galingesnė už Mozės, nes Tavo rankose pats Dievo Sū
nus! . . .

Mozė nenuleido rankų iki pergalė buvo užtikrinta, 
ir mes nenuleiskime!

DEL TO ORGANIZUOKIME NENUTRAUKIAMĄ ŠV. 
MIŠIŲ AUKĄ nors metams laiko už Tėvynę. Pradėsime 
Marijos Dangun Ėmimo švente ir po metų tąja pat 
švente baigsime!

Jo Prakilnybė Tautinis Delegatas man pavedė tai 
suorganizuoti.

Didžiai Gerbiamieji Konlratrai! Ik' liepos mėn. pabai
gos malonėkite atsiliepti, kiek kuris apsiimate per me
tus paaukoti šv. Mišių. Jeigu nesunku, apsiimkite kas 
mėnesį, jei kam sunku, rečiau, bet lauksiu iš kiekvieno 
malonaus atsiliepimo!

Jūsų mažiausias tarnas Kristuje
J. Bružikas S. M (13b) Pullach b. Mūnchen 

Berchmannskolleg
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Pranašas Danielius

ZUZANOS IISTOIRIIJA

Pranašas Danielius 
Augsburgo katedros vitražas iš 13 šimt.

Pastaba: Įdėti šią pranašo Da- 
nielio knygos (Senojo šv. Rašto 
Įstatymo) ištrauką mus paskatino 
ne tik ta aplinkybė, kad Prana
šas Daniells veikė ir rašė trem
tyje; dėl to jo raštuose yra daug 
mums taip suprantamo ilgesio tos 
dienos, kada tauta vėl galės grįžti 
į savo tėvynę. Tačiau ši ištrauka 
alsuoja labai didele gyvenimo 
įtampa, kokia paprastai pasižymi 
kiekvienos dvasiškai nesulaužytos 
tautos tremties gyvenimas. Ji 
mums atskleidžia tremties gyve
nimo vaizdus ir įdomią intrigą, 
kurią nuo mūsų skiria keletas 
tūkstantmečių ir keletas jau išny
kusių kultūrų. Tačiau pagrindinė 
mintis, kuri iškyla perskaičius 
šią ištrauką, yra: kasdieniškai pa
prastas ir kartu neapsakomai gi
lus žmogaus tikėjimas Dievu, ku
ris jį išlaiko nesulaužytą didžiau
sių vilionių ir grėsmių metu. Si

mintis, matyt, bus paskatinusi Bažnyčios tėvus, kad jie šį, pirmu žvilgsniu 
tokį lengvą ir romantišką atpasakojimą yra įėmę net į Mišių liturgiją...
Šeštadienį po 3 gavėnios sekmadienio Bažnyčia šį nuotykingą atpasako
jimą skaito kaip šv. Mišių lekciją. ' Red.

Tose dienose Babilonijos ištrėmimo metu Babilone gyveno žmo
gus, vardu Jokymas. Jis buvo vedęs žmoną, vardu Zuzaną, Helkijo 
dukterį. Ji buvo labai graži ir dievobaiminga. Nes jos tėvai buvo 
teisūs žmonės ir savo dukterį buvo išauklėję pagal Mozės Įstatymą. 
O Jokymas buvo labai turtingas. Prie pat savo namų jis turėjo 
vaismedžių sodą. Žydai paprastai pas jį susirinkdavo, nes jis buvo 
iš jų visų pranašiausias. Tais metais du iš seniūnų buvo paskirti 
tautos teisėjais, bet jie buvo tokios rūšies, apie kuriuos Viešpats 
buvo šitaip kalbėjęs: „Neteisybė kilo iš Babilonijos seniūnų, iš teisė
jų, kurie tarėsi vadovaują tautai“. Jiedu dažnai būdavo Jokymo na
muose, ir čia pas juos ateidavo visi tie, kurie turėdavo teisinių 
reikalų.

Kai pietų laiku žmonės išsiskirstydavo namo. Zuzana mėgdavo 
išeiti į savo vyro sodą ir ten pasivaikščioti. Seniūnai kasdien ją 
matė išeinant ir vaikščiojant. Ir juose užsiliepsnojo geidulys prie 
jos; jis iškreipė jų galvojimą, nukreipė jų mintis nuo dangaus ir nuo 
teisingų sprendimų. Ir taip jiems belaukiant, vieną dieną Zuzana, 
kaip paprastai tik dviejų mergaičių lydima, nuėjo į sodą ir ten no
rėjo maudytis, nes buvo karšta. Čia nieko daugiau nebuvo, išskyrus 
du seniūnus, kurie pasislėpę ją stebėjo. Ji tarė mergaitėms: „At
neškite man alyvos tepalų ir uždarykite sodo vartus, kad aš galė
čiau išsimaudyti“. Kai mergaitės išėjo, seniūnai pakilo, pribėgo 
prie jos ir tarė: „Štai sodo vartai yra uždaryti, ir niekas mūs nema
tys, o mes labai geidžiame tavęs. Nusileisk mūsų norui ir patenkink 
mus. Jei tu to nepadarysi, tai mes prieš tave paliudysime, kad pas 
tave buvo įėjęs vienas jaunuolis, ir tik dėl to tu pasiuntei šalin nuo 
savęs mergaites“.

Tada Zuzana atsiduso ir tarė: „Mane užpuolė grėsmė iš visų pu
sių: jei aš tai padaryčiau, — man yra mirtis, jei aš to nepadarysiu, 
tai aš neištrūkstu iš jūsų rankų. Tačiau man bus geriau be šio 
veiksmo patekti į jūsų rankas, negu nusidėti Viešpaties akivaizdoje“.

Ir Zuzana sušuko garsiu balsu; bet seniūnai šaukė prieš ją, ir vie
nas iš jų nubėgo prie sodo vartų ir juos atidarė. Kai namų tarnai 
išgirdo triukšmą sode, jie per šalutines duris atsiskubino pažiūrėti, 
kas čia atsitiko. Kai seniūnai padarė savo pranešimą, tarnai labai 
susigėdo, nes nieko panašaus apie Zuzaną jie nebuvo girdėję.

ŠV. TĖVO KALBA DANTŲ 
GYDYTOJAMS

Pereitų metų spalių 25 d. Popiežius 
priėmė audiencijoje dantų gydytojų 
suvažiavimo dalyvius ir jiems pa- 

1 sakė išsamią kalbą, kuri yra sukėlusi 
didelio susidomėjimo tiek dantų gy
dytojų, tiek jų pacientų tarpe. Pa
duodame keletą jos ištraukų.

Šv. Tėvas paskė, jog retai kam 
ateina į galvą, kiek daug išsimoksli
nimo, kokių didelių pastangų ir kiek 
daug dvasinių vertybių reikalauja šį 
profesija. Šalia bendro mediciniško 
išsilavinimo dantų gydytojas turi gi
liai pažinti savo srities organus, ku
rie yra labai jautrūs, labai kompli
kuoti, yra sutalpinti labai mažoje 
erdvėje ir atlieka labai skirtingas 
funkcijas. Dantų gydytojui tenka 
įsigyti ir didelį diagnostinį sugebėji
mą, nustatant labai pasislėpusias ir 
kartais labai tolimas ligos priežastis, 
ir su labai dideliu akies ir rankos 
tikslingumu imtis jas gydyti. Bet 
virš visko dantų gydytojui reikia 
moralinės įtikinimo jėgos padėti nu
galėti instinktyviai skausmo baimei. 
O kiek fizinio nuovargio jūs esate 
nugalėję — sako Popiežius — per 
dienų dienas ištisus metus visada 
stati, nuolat įtempę nervus, sutelkę 
visas savo kūno, dvasios ir valios 
jėgas ir nepatogioje pozicijoje dirb
dami abiem rankom. Tos rankos turi 
dirbti tiksliai, ne kartą kliudomos 
paciento judesių, kuriuos dažnai net 
negalima prašalinti. Ir šitaip įsitem
pę jūs išliekate visada ramūs, man
dagūs, švelnūs ir .meilūs. Visa tai 
apmąstant išaiškėja jūsų meilės 
paslaptis, kurią jūs turite savo pro
fesijai ir savo technikos menui.

Jūsų profesija turi ir socialinės • 
reikšmės. Burnos muskulai, nervai, 
liaukos bei kraujo indai turi labai 
didelės reikšmės privatiniam ir vie
šam žmogaus gyvenimui. Maža ne
tvarka juose atsiliepia visai žmogaus 
sveikatai, jo kalbai, charakteriui, 
darbo būdui ir santykiams su kitais 
žmonėmis. Labai paslaptinga ir labai 
didelė yra rolė — sako Popiežius — 
kurią burna tyliai vaidina, išreikšda
ma žmogaus charakterį ir jo jaus
mus. Ne tik žmogaus kakta, ne tik 
jo akys, bet taip pat ir apatinė veido 
dalis mažiausiu lūpų bruoželio pasi
keitimu suteikia jam nesuskaičiuo
jamų niuansų. Daugelis šio karo su
žalotų veidų šaukiasi jūsų pagalbos. 
Pereito karo metu stomatologijos 
mokslas padarė didelę pažangą. Ir 
šių nuostabių skulptorių dėka žiau
riai sužalotieji, tikri žmogaus griu
vėsiai, netekę bet kokios vilties gy
venime, išeina vėl gražūs, tvirti ir 
pasirengę atlikti uždavinį, kuris 
jiems gyvenime yra skirtas. Jūs tu
rite teisės — baigė šv. Tėvas — di
džiuotis jų ir ju šeimų teikiama jums 
pagarba, nes jūs šiuo atžvilgiu esate 
tikri pasaulio Kūrėjo bendradarbiai. 
Neabejokite, kad jo palaima lydi 
jūsų darbą.
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Atėjo rytojaus diena. Kai žmonės susirinko į jos 
vyro Jokymo namus, atvyko ir abu seniūnai, pikto 
plano apimti, išduoti Zuzanos mirčiai. Jie tarė 
žmonėms: „Pakvieskite Zuzaną, Helkijo dukterį, 
Jokymo žmoną“. Tuojaus ji buvo pakviesta. Ji atėjo 
kartu su savo tėvais, vaikais ir giminaičiais. Verkė 
jos artimieji ir visi tie, kurie ją pažinojo. Tada 
pakilo seniūnai ir žmonių apsupti uždėjo rankas 
ant jos galvos. O ji verkdama žvelgė į dangų, nes 
jos širdis pasitikėjo Viešpačiu. Seniūnai prabilo: 
„Kai mudu vienu du vaikščiojome sode, ji įėjo į jį 
dviejų mergaičių lydima, uždarė sodo vartus ir 
mergaites pasiuntė šalin. Tada pas ją atėjo jaunas 
žmogus, kuris buvo čia pasislėpęs, ir nusidėjo su 
ja. O mes, kadangi mes buvome vienam sodo kampe, 
pamatę nusikaltimą, atbėgome prie jų ir juos už
tikome ištvirkaujant. Jo mes nestengėme sulaikyti, 
nes jis buvo stipresnis už mus; jis atsidarė sodo 
vartus ir pabėgo. Tačiau ją mes sugavome ir klau-' 
sėme jos, kas per vienas buvo tas jaunuolis; bet ji 
nenorėjo mums to pasakyti. Sitai mes paliudijame. 
Minia patikėjo jiems, kaip tautos seniūnams ir tei
sėjams, ir nuteisė ja mirti. O Zuzana sušuko gar
siu balsu ir tarė: „Amžinasis Dieve, Tu pažįsti pas
laptis ir žinai viską pirmiau, negu kas atsitinka. 
Tu žinai, kad jie klaidingai prieš mane paliudijo. 
Štai aš mirsiu, nors nesu padariusi nieko, ką jie, 
pilni piktumo, prieš mane primelavo“.

Ir Dievas išklausė jos dejos. Tada, kai ją vedė 
mirti, jis pažadino šventą Dvasią dar jauno vaiko, 
vardu Danielio. Jis suriko garsiu balsu: „Aš nesu 
kaltas jos kraujo“. Tada visi žmonės kreipėsi į jį 
ir tarė: „Kas tai yra per žodžiai, kuriuos tu sušu
kai“. Jis išėjo į jų vidų ir tarė: „Koki jūs esat 
neišmintingi Izraelio vaikai, kad jūs nepadarėt tar
dymo ir nepažinę tikros dalykų būklės pasmerkiate

vieną Izraelio dukterį! Grįžkite dar kartą į teismo 
namus, nes jie klaidingai prieš ją paliudijo. Tada 
žmonės skubiai sugrįžo atgal. O Danielis jiems tarė: 
„Atskirkite juos toli vieną nuo kito, o aš juos nu
teisiu“. Ir kai jie buvo vienas nuo kito atskirti, jis 
vieną iš jų pasišaukė ir jam tarė: „Tu senas niekše, 
atėjo laikas iškilti aikštėn tavo nuodėmėms, kurias 
tu iki šiol darei, duodamas neteisingus sprendimus, 
persekiodamas nekaltuosius, o kaltuosius išteisin-' 
damas. O tačiau Viešpats yra pasakęs: Nekaltą ir 
teisų žmogų tu neprivalai žudyti. Na taigi, jei tu 
ją čia tikrai esi matęs, tai sakyk, po kokiu medžiu 
tu matei juodu besikalbančius?“ Jis atsakė: „Po 
maxtis medžiu“. Į tai Danielis atsakė: „Tu puikiai 
pamelavai prieš savo paties galvą! Štai Dievvo pa
siuntinys yra gavęs iš jo įsakymą tave pusiau per
skelti“. Tada jis liepė jį išnešti ir įsakė ateiti ki
tam. Jis jam tarė: „Tu Kanaano, o ne Judo pali
kuoni! Grožybė tave sukvailino, ir piktas geidulys 
iškreipė tavo širdį. Šitaip jūs elgėtės su Izraelio 
dukterimis, o jos iš baimės jums leidosi su jumis 
ir šnekas; bet ši Judo duktė neprisidėjo prie jūsų 
piktybės. Taigi sakyk man: po kokiu medžiu tu 
užtikai juodu besikalbančius?“ Jis atsakė: „Po prino 
medžiu“. Tada Danielis tarė: „Ir tu puikiai pame
lavai prieš savo galvą! Iš tiesų Dievo pasiuntinys 
laukia su kardu rankose, kad tave perskeltų ir judu 
abu užmuštų“. ’ u

Tada žmones pagavo didis džiaugsmas, ir jie gar
siai džiūgavo ir garbino Dievą, kuris išklausė tą, 
kuris juo tikėjo. Ir jie sukilo prieš du seniūnu (nes 
Danielis iš jų pačių lūpų išgavo, kad jie buvo ne
teisingai liudiję) ir su jais pasielgė atitinkamai tam 
blogumui, kurį jie buvo padarę savo artimui; jie 
juos nužudė. Ir taip tą dieną nekaltas kraujas buvo 
išgelbėtas.

Kan. A. STEPONAITIS-
< GUVUS VISUOMENĖS JUDINTOJAS

Daug ir gražiai pasidarbavo Apaštališkoji Delega- 
tūra pirmaisias savo gyvavimo metais. Įvairūs suva
žiavimai, pasitarimai, studijų dienos nemažai išjudino 
niūrų ir stangrų' mūsų gyvenimą tremtyje. Ypač ver
tingas dalykas Katalikų Akcijos atgaivinimas. Tai tam
pri spyruoklė, kuri be paliovos skatins Veikti mūsų 
katalikiškosios visuomenės narvelius — parapijas. Rei
kia tikėtis, kad, laiminant Aukščiausiajam, susilauksime 
čia gražių vaisių.

K. Akcijos atgaivinimas nejučiomis kelia mūsų min
tis į praeitį, j tuos laikus, kada ji buvo gyva laisvo
joje ir neprikląusomojoje tėvynėje; nejučiomis pri
mena mums tuosius asmenis, kurie buvo tuomet jai 
itin atsidavę, atsidėję. Vienas tokių yra plačiai žino
mas kan. A. STEPONAITIS. Tai guvus visuomenės ju
dintojas, stambus prūsų padangės šviesulys.

Plinais gilaus susirūpinimo,, didelio nerimasčio, bai
mės laikais, kai Damoklo kardas jau ėmė kristi ant 
mūsų galvų, suėjo jam 60 metų amžiaus. Nebuvo tuo
met kaip prisiminti šiojo^mūsų šviesuolio ir jo spindu
liais bent kiek pasigėrėti, pasidžiaugti. Tenka tai pa
daryti dabar, nors kiek ir pavėluotai.

Visuomeninis kan. S. Steponaičio veikimas praside
da kartu su jo darbuote Viešpaties dirvoje, vadinasi, 

dar prieš anąjį karą. Ilgus laikus žiauriai slopintas 
mūsų visuomenės gyvenimas tuomet buvo dar vos 
beimąs atsigauti. Iš kultūrinių ir ideologinių kat. or
ganizacijų veikė (Vilkaviškio, tuomet Šeirių) vyskupi
joje „Žiburio“ draugija, skirta švietimo ir labdarybės 
tikslams, „Ateities“ draugija, skirta moksleivijai, ir 
„Pavasario“ — kaimo jaunimui. „Ateities“ draugija 
buvo tuomet dar visai jaunutė, vystymosi laikotarpyje, 
„Pavasario“ — vos atsiradusi. Kiek senesnė, nes jau 
kelerių metų amžiaus, buvo „Žiburio“ draugija. Ji jau 
buvo spėjusi kone visą lietuviškąją Seinų vyskupijos 
dalį apraizgyti savo skyriais, senelių prieglaudomis, 
knygynais. Didelio atsidėjimo parodė čia apskritai visi 
jaunesnieji tojo meto kunigai. Garbinga vieta tarp jų 
priklauso ir kan. A. Steponaičiui. Bet itin Joje uolu
mas pasireiškė, kai dvejais metais prieš anąjį karą 
buvo rinkimai į carų Rusijos parlamentą, vad. Durną. 
Ugi tol atstovavo tenai Suvalkiją kairiųjų pažiūrų 
asmuo. Dabar suskato katalikai pravesti savo atstovą. 
Reikėjo gerokai pasistengti. Kan. A. Steponaitis pa
vedė šiam tikslui visą savo jaunystės karštį ir jėgas. 
Kiek laisvesniuoju nuo parapijos darbų vasaros metu 
jis apvažiavo (daugiausiai dviračiu) kone visą Suval
kiją, sąmonindamas rinkikus. Ir ne tuščiai — katali
kai laimėjo.
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Kad galėtų būti juo naudingesnis Bažnyčiai ir tėvy
nei, neužilgo išvyko kan. A. Steponaitis į Šveicariją 
pagilint žinių, praplėst akiračio. Greitai kilo anasai 
karas. Daugeliui pavergtųjų tautų švystelėjo išsilaisvi
nimo viltis. Tarp jų ir mūsiškei. Bet kad toji viltis 
galėtų įsdkūnyt, reikėjo begalės darbo. O. darbininkų, 
deja,, buvo pas mus labai nedaug. Blogiausia, kad ir 
tuos pačius karas išsklaidė, ir sąlygas jiems veikti pa
darė nebeįmanomas. Juk žymi inteligentų dalis buvo 
nublokšta į tolimus Rusijos plotus ir frontų atitverta 
nuo pasaulio. Likusius tėvynėje žiauriai varžė ir slė
gė okupantai, kurie Lietuvos atžvilgiu turėjo savo, 
mums ko nepalankiausių sumanymų ir siekių. Vos 
pavieniai asmens tegalėjo laisvai veikti neutraliosiose 
šalyse, kaip Švedijoje ir Šveicarijoje. Itin vertingą vei
klai vietą sudarė Šveicarija, nes joje, esančioje ka
riaujančiųjų šalių viduryje, susidūrė kone visos "to 
meto politikos gijos. Svarbu tad buvo panauduoti tė
vynės ateičiai visas čia esamąsias pajėgas. Prieš kan. 
A. Steponaiti stojo reikšminga dilemma: ar žiūrėti dau
giau savo asmens ir tęsti' toliau mokslą, siekiant jo 
laipsnių, ar, išsižadėjus savęs, visą laiką ir jėgas pa
aukoti tėvynei ir nuo karo nukentėjusiems tautie
čiams. Jis nė kiek nesvyravo ir nedelsė. Bendrieji tau
tos reikalai buvo jam daug svarbesni už savo asmens. 
Tad, atidėjęs studijas į. šąli, visas pasinėrė tėvynės 
vadavimo ir vargstančiųjų tautiečių šelpino darbuose. 
Ištisą knygą reiktų parašyti, kad galima būtų sumi
nėti visa, ką jis čia per keletą Įtemptos darbuotės me
tų nuveikė. (Be abejo, tai bus kada nors ir padary
ta.) Šiuo tarpu užtenka tik pažymėti, kad kan. A. 
Steponaičio įnašas į mūsų nepriklausomybei atgauti 
pastangas yra milžiniškas ir kad jojo vardas buvo 
plačiai išgarsėjęs tarp viso pasaulio lietuvių.

Išvaduotoje iš šimtametinių pančių tėvynėje atsira
do naujo neatidėtiniausio darbo. Ką gi? Reikėjo ko 
skubiausiai kurti ir tvarkyti į naujas vėžes įstojusįjį 
gyvenimą; reikėjo nedelsiant gydyti baisiąsias Didžio
jo Karo ir nepriklausomybės kovų padarytąsias žaiz
das; reikėjo pagaliau stengtis vytis kultūringąjį pa
sauli daugelyje sričių, kuripse dėl ilgo ir žiauraus var
žymo buvome atsilikę. Savaime suprantama, kad kiek
vienas darbininkas buvo tėvynei itin vertingas, svar
bus. Kan. A. Steponaitis, gerai tai žinodamas, negalėjo 
galvoti apie prieš keletą metų nutrauktojo mokslo tę
simą. Jis pasiskubino grįžti tėvynėn ir jai pasiūlyti 
savo jėgas, Seinų vyskupijos (vėliau Vilkaviškio) 
bažnytinė vyresnybė, atsižvelgdama į jo ypatingus ga
bumus, pavedė jam vadovauti bepradedančioms atsi
gauti seniau įkurtosioms ir naujai besikuriančiosioms 
kultūrinėms ir ideologinėms katalikų organizacijoms. 
Visu uolumu ėmėsi jis paskirtojo darbo. Tačiau gana 
greitai teko jam jis pertraukti, nes atsirado naujas 
stambus reikalas, kuriam atlikti geriausiai tiko kan. 
A. Steponaitis.

Mat, lenkams išdavikiškai pagrobus Seinus, Seinų 
vyskupijos Kunigų Seminarija nustojo visko, ko tik 
begalima nustoti; vietos, patalpų, įvairinus turto. Rei
kėjo jai dabar iš naujo viskas pradėti. Žinoma, viso 
ko pagrindą sudarė lėšos. Karo nuniokotoje, okupantų 
išvargintoje tėvynėje nebuvo galima tikėtis pakakti
nai jų rasti. Žvilgsnis savaime krypo į užjūryje esan
čiuosius brolius, kurie daugelyje atvejų jau buvo gau
siai parėmę viešuosius tautos reikalus. Vyskupijos va
dovybė numatė pasiųsti pas juos kan. A. Steponaitį. 
Ir neapsiriko. Pavažinėjęs apie porą metų po įvairias 
Amerikos lietuvių gyvenamąsias vietas, pririnko jis 
tiek pinigų, jog drąsiai buvo galima pradėti statyti taip 

reikalingąsias įstaigai patalpas. Vilkaviškio miestą ir 
apylinkę neužilgo papuošiusieji trijų aukštų modernūs 
rūmai yra žymia dalimi kan. A. Steponaičio pastangų 
vaisius. (Deja, liūdnas likimas ištiko juos per šį ka
rą.) Gražiai atlikęs jam paskirtąjį užvadinį, kan. A. 
Steponaitis grižo tęsti toliau pertrauktojo darbo.

Katalikų Akcija Lietuvoje buvo kiek kitaip susi
tvarkiusi, negu kitose šalyse ir negu dabar atgaivina
ma. Visas veikimas ėjo ne tiek per parapijas, kiek per 
atitinkamas organizacijas, kurių tačiau privalėjo būti 
kiekvienoje parapijoje. Tų organizacijų veikimą tarsi 
koordinavo Kat. Veikimo Centras, kurio kiekvienoje 
vyskupijoje buvo rajonas, 6 kiekvienoje parapijoje tu
rėjo mūti skyrius. Visam kam judinti vyskupijoje bu
vo skiriamas K. V. Centro rajono pirmininkas. Šias pa
reigas teko kan. A. Steponaičiui eiti per dešimtį mėtų. 
Darbas gulė ant jo pečių tiesiog milžiniškas. Ir iš 
tikro! Juk visa kas buvo dar tuomet kūrimosi, tvar
kymosi laikotarpyje. Vadinasi, į darbą dar nebuvo 
prityrusių, Įgudusių; bet, galima sakyti, kone visi nau
jokai. Ne vienas iš senesniųjų kitokiose sąlygose užau
gusių ir išauklėtų asmenų šaltokai ir net su tam tikru 
nepasitikėjimu bei nepalankumu žiūrėjo į tąją nauje
nybę. Reikėjo nemažai juos šviesti, raginti, šaukti. O, 
žinoma, kas gi daugiau tuo besirūpins, jei ne rajono 
pirmininkas? Kan. A, Steponaičiui teko tam tikslui 
ne vienus kursus suruošti, ne vieną paskaitą skaityti, 
ne vieną aplinkraštį parašyti. Tai tik sąmoninant, ju
dinant pačius darbininkus. O kur dar darbas? Šimtai 
per metus įvykdavo visokių posėdžių, susirinkimų, su
važiavimų, minėjimų, švenčių, kur rajono pirmininkas 
būtinai turėdavo dalyvauti, ir tai anaiptol ne pasyviai, 
vis su kokia nors paskaita, pranešimu, ne kartą 
net prisidedant-ir prie pačių paruošimo darbų. Be to, 
kasmet tekdavo aplankyti kelias dešimtis skyrių, pa
gaminti kelioliką aplinkraščių, anketų bei kitokių raš
tų. Stebėtis tiesiog reikia, kur kan. A. Steponaitis ras
davo ir jėgų visam tam. Ypač kad ir atostogų jis 
taip kaip neturėdavo. Vasarą, kai daug kas inteligentų 
ilsėdavosi, kai parapijos kunigų darbai sumažėdavo, 
jam Schrin gavėnioje vesdavo jis daugelyje vietų re
kolekcijas, į kurias mielai būdavo kviečiamas ir nuo 
kurių niekuomet neatsisakdavo.

Kai po kelerių įtempto darbo metų organizacijų vei
kimas pradėjo įstoti į reikiamas vėžes, ūmai ištiko jį 
skaudus smūgis: pasidarė nebeįmanoma dalyvauti 
jame pasauliečiams inteligentas. Viskas sugriuvo ant 
kunigų pečių, kurie Ir be to buvo stipriai apkrauti 
darbais. Kad skyriai visiškai neapsnūstų, reikėjo ne
mažai pagelbos iš šalies. O kur jos ieškosi ir rasi, jei 
ne savame centre? Tad imta iš visur į jį kreiptis. 
O jame tik vienas kan. A. Steponaitis, nes kiti K. V. 
C. Rajono Valdybos nariai dėl kasdieninių savo parei
gų negalėjo vykti į skyrius. Tad darbas jam dar ke
leriopai padidėjo. Nors ėmęs susiplėšyk, kad kelioms 
vietoms vienu laiku užtektum. Be to’ dar vis ragink 
beaptingstančiuosius skyrius. Nenuostabu tad, kad ke
letą metų taip nežmoniškai sunkiai darbavęsis, pradė
jo jis kiek apilsti ir pasiilgti ramesnių gyvenimo sąly
gų. Ypač, kad jau ir amžius buvo pasiekęs šeštąjį kry
želį. Todėl 1934. m. rudenį atsisveikino jis su pareigo
mis, į kurias buvo įdėjęs tiek daug sielos ir prakaito, 
ir perėjo dirbti į Kauno s. d. kalėjimą kaip kapelionas. 
Čia bedūdamas, parašė ir išleido vertingus savo atsi
minimus apie pastangas atgauti tėvynei nepriklauso
mybę ir savo veiklą Šveicarijoje. 1940. m. birželio 
mėn. ūmai pasibaigė jo kapelionavimas. Kitais metais 
gavo jis klebono vietą Kybartuose, kurioje ir išbuvo
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ligi tol, kol be užsienio paso ir. vizų teko atsidurti užsienyje.Įsibrovusios į mūsų tėvynę svetimos piktos jėgos vienu mostelėjimu brutaliai panaikino viską, kas kan. A. Steponaičio ir daugybės kitų buvo su tokiu atsidėjimu kurta, ugdyta, puoselėta. Bet jos teįstengė paliesti vien viršinę pusę, vien, taip sakant, kevalą. Gi branduolio, atsieit organizacijose išauklėtųjų asmenų sielų, jos nepasiekė ir tieji asmens ras juo daugiau atsparumo atsilaikyti taip bevargdami niokojamojoje tėvynėje, taip benkankinami šaltuosiuose Sibiro pusnynuose; o kuriuos likimas atbloškė į šias padanges, juo didesniu užsidegimu imsis atgaivintosios K. Akcijos darbų.
O V. Milašius

tSabzejidimo <PsaLme.
Sunkiai suprantamu būdų O. V. Milašius pradeda garsėti 

Vakarų Europos literatūroje, porai dešimtmečių praėjus nuo 
jo mirties. Ir tai yra atrodo ne dėl to, kad dabartinė epocha 
ir jo dvasia turėtų daug ka bendro. Gal greičiau kaip tik dėl 
to, kad jis turi tai ko trūksta mūsų epochai.

Vokiškai išverstų ir Šveicarijoje išleistų jo raštų prakal
boje ir kitur pasaulinėje spaudoje nesivaržoma Milašių laikyti 
didžiausiu praeitos kartos poetu. Jonas Grosrieder, jo ver
tėjas į vokiečių kalbą, sako jo asmenyje susitikus du dalyku: 
„žavėsį lietuviškos kilmės“ ir „esmę europietinio poetiš
kumo“. Tačiau viskas esą persunkta svetimos šiems laikams 
individualybes, kuri, nepaisant kylančios jo garbės ir mūsų 
meilės jam, vistiek jį palieka mums nesuprantamą.

Iš tiesų, šviesuomenei jo pasaulis yra sunkiai prieinamas. 
Tačiau keista, kad anuo metu, kada Lietuvos radiofonas pa
statė jo veikalą ,,Miguel Manara“, jis rado gyvo pasitenki
nimo ir supratimo paprastų senų kaimo žmonių tarpe. Ar 
nėra čia tas pat senasis lietuviškas „žavesys“, kuris jį daro 
artimą senesniajai musų kartai? Ir ar Milašius kartais nėra 
tas kelias, kuris mums padėtų surasti lietuviškumo prasmę?

Čia dedama ištrauka yra pabaiga jo „Subrendimo psalmės“, 
paimta iš jo 'leidinio: „Miguel Manara. Gedichte“. Luzern: 
Stocker leidykla 1944 met. Red.Ir taip aš patekau į grotą paslaptingosios kalbos; ištįktas akmens ir metalu apsivilkęs turėjau aš vėl atlikti tūkstančius kelionių, kad .išsivaduočiau iš nelaisvės.Ir kai aš jau buvau prie šviesos ribų, stačias ant visų nakties salų, iš vieno laivo sudužimo eidamas į kitą, aš vis "kartojau tą baisiausią žodį iš visų: čia.Tačiau vieną dieną, vienoje iš tų aukštumų, kur viskas atsistoja ant kortos, aš išpūčiau spalvotą savo dvasios pūslę mano paskutiniam ilgesiui į veidą.Tada tu nužengei pas mane, su išgijusiu šonu, išgijusiomis kojomis ir rankomis, apsirengęs toli nesuprantamu tekančiu ir linksmu auksiniu, švarus nuo bet kokio moters sutepimo.Ir su šypsena, panašia į saulės debesėlį, tu sužiedavai manę su savo pažinimu ir apginklavai mane regėtojo veidu.Ir visa nesibaigiamybė kartojo manyje tik skaičių vienas ir toliau skaičiuoti ji negebėjoO tada tu pakėlei mane į savo dievišką glėbį, į , savo slaptąją, vidinę, tikrąją erdvę.Aukštyn į gražius švininius nusižeminimo vartus, kurie yra tavo tėviškės vartai, ir į aukso Betlejų, o iš ten į šalį, kur meilė, kaip baltas žirgas, tykiai iš platybės ir pastovybės šaltinių geria.Ir vis aukštyn iki skliautų, kur amžinasis akimirksnis.Imdamasis su ledo kaskadomis.Svaigstąs, kaip Rafaelis ir staiga, saulę priimant, tylus kaip antrasis gimimas.

_ v v
Vysk. Brizgio įspūdžiai is Romos— Kaip pasisekė kelionė? Kas gero Romoje? Kaip pasisekė „Pax Romana" kongresas? Kaip laikosi mūsų draugai Romoje? Kaip einasi Lietuviškai Kolegijai Romoje? — tai buvo klausimai, kuriais aš apipyliau J. E. Vysk. Brizgi, ką tik grįžusį iš Romos ir sutiktą pakelėje.— Viskas gerai, viskas gerai, — atsake Ekscelencija. Romoje nėra griūvėsiu, ir gyvenimas sparčiai grįžta į pokarines vėžes. „Pax Romana" kongresas pavyko gerai. Tiksliau kalbant, tai buvo du suvažiavimai: vienas- studentų — Ancio mieste, netoli Romos, o kitas steigiamasis Katalikų Šviesuomenės organizacijų suvažiavimas Romoje, kuris įsteigė tarptautinį kat. šviesuomenė ir studentija buvo atstovaujama abiejuose suvažiavimuose. Ruošiant šviesuomenės statutą, buvo pavojaus, kad tremtyje esančių tautų šviesuomenės organizacijos formaliai negalės į ją įeiti. Tačiau prieš šį mums nepalankų statuto paragrafą uoliai kovojo p. Turauskas ir paskutiniame momente kovą laimėjo. Balsuojant papunkčiui plenume statuto paragrafus, mums nepalankus paragrafas pavyko pakeisti p. Turausko suredaguotu paragrafu, pagal kurį ir tremtyje esančios šviesuomenės organizacijos, kaip lietuvių, lenkų ir kitų Rytų Europos tautų, gali būti „Pax Romana" sambūrio nariai. Dėl to tremtyje esančių tautų organizacijoms teko viena vieta valdomuose organuose. Bendru susitarimu, lietuviams pasiūlius, ji buvo pavesta lenkams. Tai, kad lenkus pasiūlė lietuviai, padarė labai gerą įspūdį pilnaties posėdžio dalyviams.— Mūsų kunigai, — tęsė Ekscelencija toliau, — Romoje gerai laikosi ir turi gerą vardą. Man ypatingai malonu buvo išgirsti gražius pripažinimo žodžius apie lietuvius kkunigus Romoje iš Kardinalo Piccardo, studijų kongregacijos šefo. Jis tarp kitko pasakė, kad jei ko lietuviams Romoje reikia, tai vistiek ar iš dangaus, ar iš žemės, turi jiems atsirasti. Štai kad ir jūsų kolegija. Tačiau kalbant apie kolegiją, reikia pripažinti, paaiškino Vyskupas Brizgys, kad kard. Piccardo rūpestis ir globa ją steigiant yra suvaidinęs pagrindinį vaidmenį. Ir aš negalėjau nedėkoti Kardinolui už jo didelį rūpestingumą mūsų reikalais. Nebereikalo Romoje kursuoja anekdotas, kad Kardinolas Piccardo tiek rūpinasi Bažnyčios reikalais, kiek jam atlieka laiko nuo lietuvių reikalų. Anekdotas žinoma lieka anekdotu, bet Romos lietuviai Kardinolui yra už daug ką dėkingi.— Tačiau šalia savo gražių įspūdžių Romoje, kurie buvo kaip apvainikuoti privačia man suteikta šv. Tėvo audiencija, kurioje jis perdavė savo linkėjimus visai lietuvių tautai, aš pergyvenau ir vieną didelį nusivylimą. Tas nusivylimas mus su p. Turausku ištiko Vatikano bibliotekoje. Turėdami laiko kartą sumanėme aplankyti šią įžymią Vatikano įstaigą, kurios garsui vargiai ar prilygsta kita pasaulio biblioteka. Ėjome iš salės į salę, iš vieno skyriaus į kitą, kuriuose yra tiek dvasinio lobio visomis pasaulio kalbomis. Visai suprantama, kad mes panorėjome pamatyti ir Lietuvos skyrių Vatikano bibliotekoje. Tačiau didžiausiam mūsų apsivylimui mes jo ten visai neradome. Ten radome tik bendrą Baltų skyrių, kuriame yra kiek daugiau latviškų knygų ir tik • kelios lietuviškos ... Kodėl čia negalėjo rasti vietos mūsų turtinga nepriklausomybės laikotarpio literatūra? Ypač dabar, kai mes prie jos neprieiname Lietuvoje, čia galėtume ją rasti mums išsaugotą. Nuliūdę slinkome toliau po turtingas bibliotekos sales. Atsiradome prie Anglijos skyriaus. Puikiai įrištos ne tik visos Anglijos kat. knygos, bet ir žurnalų bei laikraščių komplektai.
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Kun. Leonardas Gižinskas

MACEINOS
„DIDYSIS INKVIZITORIUS"

Priešais mane guli tik ką perskaitytas naujasis prof. 
A. Maceinos darbas — „Didysis inkvizitorius“. Išleido 
„Atžalynas“, Weilheim-Teck 1946 m. Puslapių 192. 
Formatas mažesnis, negu vienas spaudos lanko aštun
tadalis. Išvaizda kukli, bet estetiška dr rimta. Virše
lyje pastebėta, kad darbas einąs „Tremtinių Mokyklos“ 
priedu Nr. 1.

Knygos įvardijimas neišvengiamai sukelia asociją su 
žinomu Feodoro Dostojevskio kūriniu. Bet tai nėra 
garsios Dostojevskio legendos vertimas. Prof. A. Ma
ceina „nesikišo ne į savo reikalą“. Jis, berods, niekad 
nesivertė grožinės literatūros vertimais. Net dr tais at
vejais, kada toji literatūra reiškia plačių ir gilių filo
sofinių bei pasaulėžiūrinių tendencijų. Kaip, sakykime, 
to paties Dostojevskio ar Levo Tolstojaus kūryba. Tai 
kas gi yra tasai A. Maceinos „Didysis Inkvizitorius“, 
jei ne vertimas? Nejau įvardijimo plagijatas? Panašus 
Įtarimas galėtų rasi kilti tik tokiam skaitytojui, ku
riam prof. A. Maceinos asmuo nežinomas, o vardas 
naujas. Bet skaitančioje lietuvių visuomenėje vargu 
begalima tokių rasti. Vadinasi, tai tėra tik teoretiškas 
pavojus, kad antraštės lakoniškumas galėtų patapti kai 
kam „scandalum pusillorum“ (mažutėlių papiktini
mas“). Tačiau tenka pripažinti, kad tokio, kad ir vien 
teoretiško, pavojaus būtų lengva išvengti, jei Dosto
jevskio vardas būtų kokiu nors būdu antraštėje pa
minėtas. Bet tai tik mažas netikslumas. Gal net — 
dar mažiau! ‘Patsai Dostojevskis savo į didelį „Brolių 
Karamazovų“ romaną įterptąjį kūrinį pavadino: „Le
genda apie didįjį inkvizitorių.“

Tai ką gi su ta legenda padarė dabar Antanas Ma
ceina? Jisai parašė josios platų ir išsamų komentarą. 
Nejau be teksto? Ne, Profesorius juto, kad nepatogu 
komentuoti skaitytojui nežinomą, primirštą arba bent 

Klausiame tarnautojų, kaip jas Vatikano biblioteka įsi
gijo. „Visa tai atsiuntė dovanai Anglijos švietimo mi
nisterija", paaiškino jis.

— Jau kas praleista, to neatitaisysi, — kalbėjo vysk. 
Brizgys, — bet ar nereikėtų pasiųsti Vatikano Bibliote- 
kon visus mūsų tremties leidinius? Ten jie būtų išstatyti 
geriausiai viso pasaulo parodai ir tikrai ne veltui bylo
tų apie mūsų tautos dvasinį gajumą sunkiais tremties 
laikais. Aš prašyčiau visus knygų bei laikraščių leidė
jus bei autorius įrišti savo leidinių porą egzempliorių 
ir nedelsiant pasiųsti juos Vatikano Bibliotekon. Gal ir 
mūsų org. centrai galėtų į tai atkreipti savo dėmesį ir 
šį darbą paskatinti bei patvarkyti. Įvairių spaudos parodų 
ruošėjams Vatikano biblioteka būtų saugi ir gera vieta 
šių surinktiems mūsų tremties spaudos exponatams. 
Adresas: Biblioteca' Vaticana, Čita del Vaticano.
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„hic et nunc“ neprieinamą ir todėl negalimą patikrinti 
tekstą. Todėl A. Maceina savo knygos pabaigoje pa
duoda, kaip priedą, Vinco Kazoko atliktąjį M. Dosto
jevskio legendos vertimą.

Šitokią neįprastą veikalo kompoziciją „Autoriaus 
žodyje“ Profesorius lyg ir pateisina noru padėti ori- 
jentuotis tiems savo skaitytojams, kurie originalo nėra 
skaitą. Tačiau atrodo, kad vertimas, vis tiek kieno 
padarytas, būtų pradžioje knygos vis dėlto geriau ti
kęs, negu pabaigoje! Ne vien.tie, kurie Dostojevskio 
arba jo vertėjų nėra skaitę, bet, manau, ir visi Įriti 
pradės mūsų recenzuojamąją knygą skaityti — ne nuo 
Alfos, bet nuo Omegos... Jau pats tasai faktas, kad 
žinomas ir labai talentingas profesorius rašo gana di
delį komentarą kad ir nemažiau žinomam, bet > vis 
dėlto nedideliam Dosotojevskio kūriniui, sukelia skai
tytojo smalsumą ir nukreipia jojo interesą visų pirma 
į patį komentuojamąjį tekstą.

Kaip atliktas patsai legendos komentavimas, be
veik nereikėtų klausti. Prof. A. Maceinos vardas teikia 
nedviprasmišką atsakymą. Kaip visa kita, kas iš po jo 
plunksnos išėjo, „Didysis Inkvizitorius“ yra parašytas 
su didelia erudicija, gausia dokumentacija, pavyzdingu 
kruopštumu, išsamiai ir įdomiai. Ar visada — įtikinan
čiai? Hm... Šitai „en bloc“, deja, negalėčiau teigti. 
Net ir labai aukštos erudicijos ir kūdikiškai švelnios 
etikos autoriai nevisada, deja, įstengia išvengti skai
tytojuje įspūdžio, kad įrodymų eigoj esama tam 
tikro... tempimo, „tempimo ant kurpalio“, kur tuo 
priežodiniu „kurpaliu“ būna pagrindinė autoriaus / 
idėja. Kalbamuoju atveju pagrindinę prof. A. Macei
nos idėją randame aiškiai suformuotą jo darbo pabai
goje, kame jis Dostojevskio legendą apibūdina, kaip 
„savotišką Apokalipsės komentarą“ (164 pusi.). Mums 
neįmanoma šiuo momentu patikrinti, ar kartais patsai 
Dostojevskis nebūtų „maloniai nustebintas“ šitokiu 
aukštu jojo kūrinio kvalifikavimu. Patsai autorius 
konstatuoja, kad „literatūros ir filosofijos istorijoje ji 
(legenda, L.G.) buvo aiškinama labai įvairiai“ (10 pusi.).

Objektyvumo dėliai tenka čia pastebėti, kad kaip 
tik šitame literatūros žanre autorius nevisada yra 
kaltas, jei jam nepavyksta savo skaitytojas įtikinti. 
Rezultatas pareina pirmoje eilėje nuo to, kaip skai
tytojas nusistatęs filsofijos atžvilgiu. Destis, nuo to, ar 
jis „pamaldžiai“ laiko filosofiją mokslu (žinoma ne 
mokslu griežtųjų mokslų prasme)!, ar tik... savotišku 
menu. Sakysime, tos rūšies menu, kaip retorika, poezi
ja et consortes. Čia žodis filosofija mūsų suprantamas 
ne filosofijos sistemos ar filosofijos istorijos prasme. 
Jųjų teisę prie predikato „mokslas“ palyginti — ne
daug kas tepanedgia. šičionai imamas žodis filosofija 
pačia plačiausia ir paprasčiausia, gyvenimiška prasme. 
Sakykime, Ivano Karamazovo prasme.

Prof. A. Maceina, sykį pripažinęs Dostojevskio. kū
rinį „savotišku Apokalipsės komentaru“, pasijuto 
neišvengiamai priverstas stoti į polemiką su Romano 
Gūardini. Toji polemika vyksta dažnai tiesioginiai ir 
atvirai. Kitais atvejais ji pasireiškia aliuzijų formoje. 
Romano Gūardini ir Antanas Maceina, atrodo, nesu
taria pačiame pagrindiniame klausime: kas arba gal 
tikriau — koksai yra legendos Kristus? Ar jis yra 
autentiškas Evangelijų Kristus, ar — ne.

Prof. A. Maceina regimai laiko legendos Kristų vi
siškai tikru. Juk visas Profesoriaus darbas yra ne kas 
kita, kaip tik tojo Kristaus apologija prieš jojo anti
tezę. prieš inkvizitorių, kurį jis dažnai identifikuoja su 
apokalipsiniu Antikristu. Bet... šitame principiniame 
klausime daugis A. Maceinos skaitytojų atsistos kaip
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tik ne jojo, bet jo oponento pusėje. Skriptūristai, ypač 
Naujojo Testamento specialistai, yra kompetentiški pa
sakyti, kurio filosofo pusėje yra tiesa. Mes nesame 
tam pašaukti. Bet ir recenzentas, atlikdamas savo ku
klųjį uždavinį, yra vis dėlto įteisintas pasakyti, kaip 
jam tas reikalas atrodo.

Ir neegzegetui krenta į akis, kad legendos Kristus 
daugeliu požiūrų aiškiai skiriasi nuo to, kurį aprašo 
Evangelijos. N. Testamento Kristus yra visų pirma 
mokytojas. Kas galėtų geriau ir tikriau charakteri
zuoti Kristų, kaip kalno pamokslas?! Būdinga yra taip 
jojo polemika su parįziejais. Jis nenori būti atspėja
mas, bet jis aiškiai pasisako, ko jis nori ir ko siekia. 
„Jei nebūčiau atėjęs ir jums kalbėjęs, neturėtumėt 
nuodėmės“. Tos tiesumo ir atvirumo linijos nesilaikąs 
kažkoks mįslingas ir miglotas Kristus — vargu bebūtų 
turėjęs teisę sakyti apie save, kad jis esąs „kelias, tie
sa ir gyvenimas“. Nemažiau būdinga Evangelijų 
Kristui kad jis, jo paties žodžiais tariant, atėjo „ug
nies mėtyti ant žemės“. Jis ryžosi aiškios tiesos var
dan „atskirti tėvus nuo vaikų, marčią nuo uošvės“; 
Jis kovotojas, o ne besaiko tolerantingas kompromisų 
darytojas, ieškąs išsigelbėjimo „bendrojo žmogiškumo 
platformoje“. Trumpai tariant, Evangelijų Kristus — 
tai personifikuotas vyriškasai aktingumas. 99-me pus
lapyje patsai A. Maceina visiškai teisingai charakteri
zuoja istoriškąjį Kristų. Štai jo žodžiai: „Jis (Kristus, 
L. G.) iš pradžios ir atvirai pasakė, kad ne taiką atne
šęs į žemę, .bet kalaviją, vadinasi, ne ramybę ir ne 
pasitenkinimą, bet kovą ir veržlumą“. O argi toks 
yra legendos Kristus? Nežinau, kas galėtų tai tvirtinti! 
Legendos Kristus yra, geriausiu atveju, Jėzaus iš Na
zareto Asmens interpretacija — pagal rytietišką, ti
piškai slaviškąjį, į perdėtą sentimentalumą bei mistiką 
linkusį skonį. Jis, „sūBlich“ (salstelėjusiai) gailestingas, 
sentimentaliai ir meilingai besišypsąs, pasingai žiūrįs 
į inkvizitoriaus apgaulę ir savo idėjos demoniškąjį 
klastojimą, — sakytum atėjo vien tik tam, kad patvir
tintų tolstojinę teoriją „o neprotivliniju zlu“ (apie ne
sipriešinimą piktam)! Jis tiktai tyli. Be galo — tyli 
ir... bučiuojasi.

Mus nestebina, kad toksai Kristus galėjo sužavėti 
.Aliošą, Ivaną Karamazovą, net patį Dostojevskį, kaip 
tipiškąjį, labai išryškintąjį slaviškojo temperamento 
bei mentaliteto atstovą. Bet kur gali dėti tokį Kristų 
valingas ir racionalus vakarų europietis? Aš manau, 
kad tik nedaugelis lietuvių ras tokiame. Kristuje savo 
idealą. Daugeliui jis pasirodys tiesiog nejaukus. Ne
jaukus, kaip nejaukūs yra tipiškai rusiški „jurodivyje“ 
— pusiau psichopatai, pusiau šventieji... Tasai am
žinai tylįs Kristus kai kam atrodo netgi įtartinas. Taip, 
įtartinas! Liaudies patarlė sako: „Kas tyli, dažnai vel
nią mįslina“. Vienas lietuvis kunigas, paskaitęs tą 
Dostojevskio legendą, patraukė pečiais ir pasakė: „Ži
note, tasai tylintis ir tik besišypsantis Kristus — man 
labai keistas, neįprastas... Kas žino, kuo jis, ilgai 
tylėjęs, pagaliau ims ir prabils?! Ar kalno pamokslo 
Autorium, ar gal kokiu nors, sakykime, Leninu . . .“ 
Tai tiek dėl legendos pagrindinės interpretacijos.

Prof. A. Maceina savo vertingą ir įdomų darbą pa
dalino l tris dalis: įvadas — „Legendos aiškinimai“, I 
skyrius — „Legendos istoriosofija“ ir II skyrius — 
„Legendos problematika“. Kiekviena dalis turi po ke
lis padalinius. Įvade jų yra 3, I skyriuje — 4 ir II 
skyriuje vėl 3. Lengviausiai skaitosi ir didžiausį lite- 
ratūrininko bei šiaip eilinio skaitytojo susidomėjimą 
sukels, be abejo, įvadas. Legendos istoriosofija stato 
skaitytojui daug didesnių reikalavimų. Jai pilnai „su- 

gromuluoti“ — reikia būti beveik „fachmanu“ — ne 
tik filosofijos sistemoje ir jos terminijoje, bet reika
linga taip pat turėti nemažą specialinių teologinių ži
nių. Tinkamai pasiruošęs skaitytojas šitame skyriuje 
gaus dažnai progos pasmaguriauti puikia gerb. Auto
riaus dialektika ir kai kurių jo minčių drąsa bei ori
ginalumu. Tik „laisvės bei laimės priešginybės“ pra- 
vedimas jam mažiau tesiseka. Šitame skyriuje dažnas 
skaitytojas pasiges didesnio aiškumo ir gilesnio 
pagrįstumo. Nebūdami „ura-recenzijų“ principiniai ša
lininkai, drįstame konstatuoti, kad tasai maceiniškas 
laisvės ir laimės santykio formulavimas dažnai net 
nustebina skaitytoją. Jisai, salva reverentia, negali 
nusikratyti įspūdžių, kad toji tezė Hera tik ... para
doksas. Žmogiškai gyvenimiškame (ne filosofiškai 
virtuoziškame!) galvojime — laisvės ir laimės sąvokos 
viena kitos jokiu būdu neišskiria. Priešingai, žmoni
jos Įsitikinime laisvė yra pagrindinė laimės sąlyga. 
Visų tautų folkloras pateikia šitam teigimui begalę 
įrodymų bei iliustracijų. Liaudies dainelė aprauda net 
ir aukso narvelį, nes jis yra kaip tik „narvelis“, ne
laisvė ... O kas gi yra, antra vertus, visų civilizuotų 
tautų istorija, jei ne kova už laisvę? Socialinę, poli
cinę, religinę, ekonominę laisvę? Patsai gerb. Auto
rius pripažįsta, kad Dievas yra laisviausia ir kartu 
laimingiausia būtybė (89 pusi.). Ergo! Susidaro įspū
dis, kad kalbamoje vietoje,net ir patsai Autorius ne
sijaučia perdaug stiprus šitaip — užimtoje pozicijoje. 
Jis stengiasi save lyg ir apdrausti pažymėdamas, kad 
„šitas“ klausimas neliečia principinių laisvės ir laimės 
santykių (89 pusi.), Bet ... tada kipšiukas ima ir pa
kiša abejonę: „Tat kam gį iš vijo reiklinga toji vi
sa... dialektinė akrobatika?“ Juk praktiškame gal
vojime, vis lygu, negi kas tikės, kad laimę, veikiau rasi 
vergijoje, negu laisvėje!

Prie to tenka dar trumpai pridurti, kad kalbant 
apie žmogaus laisvės koliziją su jojo laime, netik pati 
A Maceinos tezė, bet retkarčiais ir jojo argumentavi
mas nevisiškai, taip sakant, įveikia skaitytoją. Pavyz
džiui, teigimas, kad doras žmogus yra laisvas, o ne
dorėlis — vergas, yra neabejotinai teisingas. Tik šito 
teisingo teigimo pagrindimas neįtikina. Argumentavi
mą parafrazuojant ir jį trumpai sutraukiant, gaunama 
maždaug šitokia Profesoriaus minčių eiga. Doras žmo
gus yra laisvas, nes jis klauso ne kito, bet patsai sa
vęs. Jis klauso savo sąžinės, kuri jame yra. Skeptikui 
gali kilti nevisai nepagrįsta abejonė, ar sekanti galvo
sena logiškai nebus lygiavertė? Palaidas žmogus yra 
laisvas. Jis klauso ne kito, bet patsai savęs. Jis klau
so geidulio, kuris jame yra ...

Galimas dalykas, kad aš šitoje vietoje „nemokėjau 
skaityti“. Gal aš nesupratau prof. A. Maceinos minties, 
imdamas „simpliciter"' tai kas reikėjo suprasti į,se
cundum quid“. Visa tai galimas dalykas. Bet aš bijau, 
labai bijau, kad aš nesu vienintelis toksai neišmanė
lis. Aš prileidžiu, kad tame punkte bus panašių nesu
sipratimų su daugeliu, gal net — su dauguma skaity
tojų. Bet tokiu atveju kažin ar būtų visiškai teisinga, 
tuos nesusipratimus rašyti vien tik į skaitytojų pasyvą.

Apie Maceinos „Legendos problematiką“ (II skr.), 
bendrai imant, tenka tą patį pasakyti,, ką ir apie jojo 
„Legendos istoriosofiją“ (I skr.). Tai yra tikra filosofi
nių bei etinių deimantų kasykla! Tik šių eilučių auto
riui sukelia kai kurių rimtų abejonę prof. A Maceinos 
pažiūra į Kristaus stebuklų pobūdį ir pagrindinį jųjų 
tikslą. Atrodytų, kad gerb. Autorius nedavertina ste
buklo, kaip „sigillum missionis“, kaip pasiuntinybės 
antspaudo ir įrodymo. Autorius, tiesa, patsai cituoja
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klasišką šiam reikalui Kristaus posakį: „Jeigu neti
kite žodžiais, tikėkite bent darbais“. Bet paskui, tuos 
žodžius komentuodamas, jis lyg ir nublukina tiesioginę 
jųjų prasmę, siekdamas palikti ištikimas pagrindinei 
savo minčiai. Šitoji knygos vieta, atrodo, galėtų eiti 
ryškia iliustracija mūsų pasakymui apie ... idėjinį 
„kurpalių“. Tik ką pacituotų Kristaus žodžių tikroji 
prasmė, atrodo, nėra kita, bet lyg ta pati, ką ir Ma
to XI, 4—5, kur skaitome: „Jėzus, atsakydamas jiems 
(Jono pasiųstiems mokiniams, L. G.) tarė: Eikite ir 
papasakokite Jonui, ką esate girdėję ir matę. Aklieji 
regi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji pagydomi, kurti
niai girdi, mirusieji keliasi . . .“ Juk tai aiškus ir 
nedviprasmiškas rėmimasis savo padarytais stebuklais, 
kaip savo pasiuntinybės įrodymais! Apie karitatyvinę 
stebuklų prasmę, bent toje klasiškiausioje kalbamuoju 
klausimu vietoje, nėra jokios kalbos. Parlamentarų 
klausimas Skambėjo: „Ar tu esi tasai, kurs turi ateiti, 
ar mes kito laukiame?“ (Mat. XI, 3.)

Mes nenorime principiškai paneigti karitatyvinio 
motyvo buvimo Kristaus stebukluose. Ne! Mes tik ne
galime tam motyvui pripažinti pirmos vietos. Mūsų 
manymu, priešingas nusistatymas negalės atsilaikyti 
prieš negailestingą istorijos ir šių dienų žiaurios realy
bės kritiką. Kuo geresni tie laimingieji, kuriems teko 
nenupelnyta palaima sutikti Kristų savo gyvenimo 
kelyje?! Prileiskime, kad jokie kiti motyvai, o vien 
tik meilė ir pasigailėjimas palenkė Išganytoją padayti 
stebuklą ir papenėti 5000 savo klausytojų tyruose. Ar 
šiaip ar taip kalbėkime, jie negalėjo nukeliauti (tokia 
minia!) kažkur labai toli nuo namų. Parėję būtu vis 
tiek šį bei tą namucfee radę ir pavalgę. Pagaliau, jų 
padėtis buvo ne nelaimė, ne juodas vargas jr skurdas, 
bet entuziastiškas susižavėjimas, kada lengvai pa
mirštama kasdieniai smulkūs reikalai, kaip, sakykime, 
kelionės sumuštinis. O tuo tarpu šiandieną, lygiai kaip 
nekartą istorinėje praeityje, nesuskaitomi milionai ba
daujančių Europoje ir ypač Azijoje — niekur neran
da, ar bent — nerasdavo jokios pagalbos ir miršta 
arba mirdavo baisia, lėta bado mirtimi... Šitas vargas 

viršija aną — ir skaičiumi, ir ilgumu, ir intensyvumu. 
Šito vargo priežastis — ne neapsižiūrėjimas bei susi
žavėjimas, bet gamtos katastrofa. Šito vargo ištiktieji 
visada, kai kada —net labai įkyriai, stengiasi atkreipti 
dangaus dėmesį į jųjų tikrai baisiąją nelaimę. Ar 
jiems visada tai pavyksta? Arba paimkime kitą pa
vyzdį. Ką reiškia vienos Naimo našlės ašaros, jei ly
ginsime jas su ašaromis nesuskaitomų milionų motinų, 
našlių bei našlaičių, kuriems karas išplėšė sūnus, vy-> 
rus, tėvus?! Juk Jėzaus širdis ir jojo meilė tebėra ta 
pati... Jojo galybė taip pat nėra pasikeitusi. Argi 
šitos premisos nereikalauja logiškos išvados, kad da
bar ir kitose panašiose istorinėse situacijose — ne
palyginti daugiau pagrindo būtų Dievui įsikišti į gam
tinių bei politinių įvykių eigą ir padaryti kokį nors 
stebuklą, kad išgelbėtų žmoniją iš josios košmarinių, 
aprašyti nesiduodančių kančių, jeigu jau tikrai istori
nių Jėzaus stebuklų pagrindinis motyvas buvo kari- 
tatyvinins? Juk ir Povilas sako, kad „Caritas nunųuam 
evacuatur“ (meilė niekad nepranyksta), Kodėl tos die
viškosios meilės stebuklingi pasireiškimai turėtų ap
siriboti vien tik žemiško Kristaus gyvenimo laikotar
piu?

Pliusus ir minusus sutraukdami į krūvą, padarome 
balansą. Jis yra neabejotinai aktyvus. Nepaisant vie
nos’kitos principinės abejonės, kelių smulkių forma
linių priekaištų, poros visai nereikšmingų ir žmonių 
darbuose neišvengiamų netobulumų — tenka su 
•džiaugsmu pasveikinti šį naują įnašą į mūsų skurdžią- 
ją tremtinių raštiją. Kaip kitur, taip lygiai ir šiame 
savo darbe prof. A. Maceina parodo tokį filosofinės 
minties subrendimą, vietomis — tokio drąsaus origina
lumo, kad ši jojo knyga gali būti nedvejojant įtraukta 
į sąrašą veikalų, pajėgiančių sudaryti visai nepeiktiną 
reklamą filosofiškajai lietuvių dvasiai ir .todėl pir
moje eilėje verstina į svetimas kalbas. Mes linkime, 
pad prof. A. Maceinos vaisinga dvasia nepavargtų ir 
kad jojo plunksna neišdžiūtų.

Mūnchenas, birželis 1947 m. '•

L TRUMPOS ŽINIOS
' Vysk. Munch lankė lietuvius

Hanau lietuvių stovykla turėjo 
garbės š. m. birželio 1 d. priimti Jv. 
Tėvo atstovu Vokietijoje, III-ios Va
tikano Misijos pirmininką vysk. 
Munch. Jis atvyko lydimas Vatika
no delegato lietuviams kun. Kapo
čiaus. Toli už miesto svečius pasiti
ko šimtinė lietuvių dviratininkų. 
Stovyklos ribose prie iškilmingų var
tų jį pasitiko stovyklos kapelionas, 
komitetas ir dvasiškių būrys. Pro 
skautų garbės sargybą svetys nuėjo 
erdvion stovyklos bažnyčion, įruošton 
iš buvusių arklidžių, laikyti pontifi- 
kalinių Mišių. Prieš mišias pasvei
kinimo kalbas pasakė delegatas lie
tuviams kun. Kapočius ir stovyklos 
klebonas kun. Klimas. Į jas atsaky
damas- vysk. Munch iškėlė didelį 
stovyklų ■ gyventojų kultūringumą, 

apįe kurį jis pastaruoju laiku būda
mas Romoje pasakojo šv. Tėvui ir 
kurį jis šį rytą turi’ progos išvysti 
savo akimis. Po pontifikalinių mišių 
vysk. M. valgė pusryčius su kuni
gais. Po to buvo svečio pagerbimas 
teatro salėje, Dalyvaujant pilnam 
teatrui žmonių svečias, Bažnyčios ir 
visuomenės atstovų lydimas, užėmė 
garbės prezidijumui skirtas vietas. 
Hanau visuomenės vardu kalbą pa
sakė Dr. Gylys, o T.B. vyr. K-to 
vardu p. Jasaitis. Abu prelegentai 
nušvietė dabartinę lietuvių tautos 
būklę, jos išorini suskaldymą, jos 
kovas bei jos ištikimybę kat. Bažny
čiai ir šv. Sostui. Jie dėkojo už pa
ramą ir globą liet, tautai šiuo sun
kiu metu. Atsakydamas į šiJfe kal
bas, vyskupas M. ragino nenustoti 
vilties net ir tada, kai jos labai ma
žai telieka. Jis iškėlė, kad Bažnyčia

duoda vilties teisingiau pasaulyje su
sitvarkyti, jeigu jos mokslo paisoma. 
Paskui svečias buvo apdovanotas 
gausiomis dovanomis, įteiktomis įvai
rių organizacijų vardu. Dovanas su-
darė įvairūs rankdarbiai, pagaminti 
stovykloje, ir gėlės. Meninė dalis, 
išpildoma solistų, choro, p. Jonušo 
vedamo, ir vaikų šokėjų grupės už
baigė svečio garbei suruoštą akade
miją. Po kavos, kurioje Ekscelencija 
dalyvavo kartu su gausiais visuo
menės atstovais, kur Delegatas Liet, 
kun. Kapočius pasakė padėkos kalbą 
už šį apsilankymą, dviratininkų ly
dimas aukštasis svečias išvyko iš 
stovyklos.

Unitas
Š. m. gegužės 16 d. Mūnchene 

įsisteigė tarptautinis katalikų stu
dentų klubas „Unitas“. Jis yra lai
kinis tarpt, kat. studentų sąjūdžio 
„Pax Romana" narys — korespon
dentas. Šio klubo mintis kilo perei
tų adventų metų, kada tolaikiniame 
UNRRos universitete įvairių tautų 
studentų atstovai susitikb su „Pax
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Kaip kardinolas Spellmanas yra 
dvasinis katalikų vadovas, taip Mor
gano bankas yra vadas Amerikos 
pramonės smegenų trusto ir jos po
litinių atstovų. Jis kontroliuoja Pits- 
burgo plieno pramonę, siekiančią 
trisdešimt milijonų tonų pajėgumo, 
kartu su milžiniškais koncernais, ku
rie šiandien yra pasinešę monopoli
zuoti pasaulio rinkas. Šiam tikslui 
pasiekti Amerikos kapitalui reika 
idėjinės bazės, propagandos aparato. 
Katalikybė kaip tik turi tokį apara
tą, tačiau jai trūksta pinigų, daug 
pinigų, kad laimėtų savo prarastas 
pozicijas pietų’-rytų ir rytų Europo
je. Nieko nėra labiau suprantama, 
kad šie abu partneriai susitarė 
bendromis jėgomis siekti savo tiks
lų.“

JOHN FOSTER DULLES
John Foster Dulles, svarbiausias 

Marschalio padėdėjas Maskvos kon
ferencijoje, yra stipriai religingas 
protestantas, kuris nuo 1937 metų 
stengiasi bažnyčias įtraukti į politinį 
gyvenimą. Jis tarp kitko rašo: „Kai 
kurie iš mūs mano, kad mes turėtu
me pasikliauti mūsų politine ir mili- 
tarine jėga. Tačiau šitokia programa 
nėra sėkminga. Jokia programa nėra 
vaisingą, kuri yra tik prieš ką nors 
nukreipta. Sėkmingos programos yra 
tos, kurios yra savyje kūrybiškos ir 
konstruktyvios. Mes turime parody
ti, kad mūsų kraštas nėra jokia pa
kalnė dvasine prasme. Už visus pa
grindus tvirčiausias asmeninės lais
vės pagrindas yra tas, kad žmonės 
yra sutverti Dievo vaikais. Jeigu 
šito religinio tikėjimo mes neturime, 
tai asmeninės laisvės yra tik žemo 
asmeniško pasitenkinimo reikalas.“

Dulles gerai pažįsta visus slaptuo
sius pasaulio ūkio sąryšius. Jeigu 
yra žmogus, kuris pažista giliąsias in
ternacionalinio kapitalizmo spyruok
les ir metodus tai yra jis.

Kombinacijos sujungti valdžią ir 
tikėjimą yra jo jėga, bet kartu ir 
jo pavojus. Komunistai jame mato 
reakcionierių suokalbininką, kuris 
finansinių pajėgų pavestas veikia 
prieš Sovietų Sąjungą, taip pat ir 
kairysis amerikiečių protestantų 
sparnas daro jam nemažų priekaištų. 
Jie sako, jog jis neleistinai suplaka 
religiją ir ūkį.

Bet būtų perdaug paprasta Dullio 
pastangas pakelti religinį gyvenimą 
ir jo darbą „Bažnyčių Taryboje“, ku
ri jungia įvairių krypčių protestan
tiškas bažnyčias ir nori bendradar
biauti su katalikų Bažnyčia bei su 
nekrikščioniškomis konfesijomis, — 
atmesti kaip paprastą kapitalistinę 
veidmainybę. Jeigu Dulles sako „vi
sos visuomeninės sistemos turi būti 
ištaisytos“, tai jis šituos savo žo
džius ima rimtai. Dulles sutinka, 
kad kaoitalizmas turi dar daug ką 
ątlikti, tačiau socializmą ir komuniz
mą jis atmeta visiškai. Jo mastas 
visuomeniniam atsinaujinimui ir jo 
visa viltis yra krikščioniškas tikėji
mas.

Romanos“ vice pirmininku, Vašing
tono U-to profesorium Kirchner ir 
jos generaliniu sekretorium Dr. Sa
lat. Klubo uždavinys turėtų būti 
kelti tarptautinę sąmonę katalikiško
je šviesuomenėje. Klubui statuto 
projektą paruošė liet. stud. Poiman- 
skis, kuris su mažomis pataisomis 
buvo priimtas.

Gegužės 16. d. gražioje Mijncheno 
rotušės posėdžių salėje „Unitas“ išė
jo į viešumą. Svečių tarpe matėsi 
daug įvairių tautų visuomenės ir 
Bažnyčios atstovų. Tiesiog Dievo Ap
vaizdos lėmimu visai atsitiktinai į 
Mūncheną užklydo abu ponai, Kirch
ner ir Salat, kurie yra dalyvavę čia, 
kai ta mintis gimė. Abu_gražiomis 
kalbomis sveikino naują „Pax Ro
manos“ narį. Ypač p. Salat kalba 
išsiskyrė savo įžvalgumu ir vispu
sišku problemos supratimu. Jis pra
džioj kalbėjo apie tą „beprotiškai 
sunkų uždavinį suderinti .tautas“. 
Melstis gali bendrai įvairių tautų 
žmonės, gražias kalbas apie meilę 
jie gali irgi bendrai sakyti., bet kai 
jie išeina į gatvę, jie vieni kitų ne- 
sisveikina, nepažįsta. Paskui jis pe
rėjo į Rytų ir Vakarų Europos pro
blemas, iškėlė darnaus sugyvenimo 
reikalą Rytų Europos tautoms ir bai
gė iškeldamas savo įsitikinimą, kad 
krikščionybės likimas dabar pereina 
į Rytų Europos tautų rankas. Jis 
prisipažino prie tų betikslių kovų, 
kurias Vakarai tuščiai veda su Ry
tais amžių bėgyje. Jis ragino ir grį
žus i savo tėvynes neužmiršti „Pax 
Romanos“ idėjų.

Į valdomuosius organus buvo iš
rinkti šie asmenys: Pirmin. — Dr. 
Seny ei Akos (vengr.); gen. sekret. Su- 
choverskyj Schor (ukr.); sekretorius— 
Pesiur (ukr.); referentas administr. 
reikalams Poes Vladislaws (latv.); 
ref. kultūros reik. Petrulis Algirdas, 
(liet.); ref. soc. reikalams Holoy V. 
(veng.); ref. krikščionių pasaulėž. 
reikal. — Žiūraitis Jonas (liet.); ref. 
moterų reikalams — Zagorzycka 
(lenk.).

Šalia prezidiumo yra dar sudary
tas senjoratas, į kurį įeina kiekvie
nos tautybės studentų kapelionas.

KAPITALISTU IR KATALIKŲ 
SĄJUNGA

Susivienijusiems socialistams arti 
stovįs laikraštis „Berliner Zeitung“ 
savo 24 balandžio dienos straipsnyje 
atidengia reakcionierių sąmokslą nu
kreiptą prieš komunizmą. Laikraštis 
rašo:

„Wallstreet yra žinomą sąvoka vi
sose pasaulio kalbose. Jau kuris lai
kas kaip 50 jos numeris yra ypatin
gai pragarsėjęs. New-Jorko spaudo
je šiuo numeriu suprantama katali
kų politinis štabas ir New-Jorko 
kardinolui Spelmanui artimi sluogs- 
niai. Čia susibėga daug politikos 
siūlų, čia buvo pasirašyta Amerikos 
klero ir Morgano banko sutartis.

Dulles yra artimuose asmeniškuose 
santykiuose su Walter Lippman po
litinių vedamųjų straipsnių autorium 
J.A.V. Po Ruzvelto Dulles įtaka už
sienio reikalų ministerijoje pasidarė 
dominuojanti užkulisiuos. Viešumo
je jis buvo mažai žinomas. Dulles, 
kaip anekdotas sako, yra „dūli“ — 
nuobodus, bet jis yra aukštos koky
bės specialistas. Maskvos spauda ne
labai jį myli. Bet kai Dulles kalba 
apie Rusiją, tai jis tai daro su tokiu 
vispusišku žinojimu, kuris toli pra
šoka primityvius kai kurių politikų 
sprendimus apie ją. end.

KATALIKAI ARABAI GINA 
PALESTINĄ NUO ŽYDŲ

Palestinos arabų delegacija JTO 
nepaprastoje sesijoje susidėjo tik iš 
krikščionių. Tas, Jeruzalės mufčiui 
inspiruojant, mahometonų sluogs- 
niuose sukėlė nepasitenkinimą. KS^ 
talikų arabų komitetas'' Palestinoje, 
kuris buvo susidaręs iš visų Palesti
nos ir Transjordanijos katalikiškų 
bendruomenių ir buvo susirinkęs po
sėdžio Nazarete, nutarė krikščionių 
vardu ir iš Kristaus gimtojo miesto 
pasiųsti atsišaukimą į JTO. Atsišau- ‘ 
kimas reikalauja, remdamasis pri
gimties teise, kad būtų panaikintas 
mandatas, būtų suteikta Palestinai 
nepriklausomybė ir tuojau būtų su
daryta demokratiška valstybė. Vy
riausias arabų komitetas Palestinoje 
buvo prašęs kunigą Ibrahim Ayyad 
atstovauti JTO posėdžiuose katali
kus Arabus. Bet lotynų patriarchas 
dėl lengvai suprantamų priežaščių 
nedavė šiam dvasininkui leidimo.

■— Vatikano radijas pranešė, kad 
Latvijos pasiuntinys Jungtinėse A. 
V., ministeris Dr. Alfred Bilmariis, 
išpažino katalikų tikėjimą. Jį pa
krikštijo Apašt. Delegatas J.A.V. 
Mgv. A. G. Cigognani. Krikštatėviu 
buvo Lietuvos pasiuntinys J. A. 
Valstybėse ministeris Žadeikis. 
Krikšto apeigos įvyko Ap. Delegatū- 
ros koplyčioje.

NAUJI VIENUOLINIO GYVENIMO 
PAGRINDAI

Popiežius Pijus XII š. m. vasario 
2 d. pasirašė konstituciją „Proviaa 
Mater Ecclesia “kuri buvo paskelbta 
14 kovo. Joje yra paskelbta visiškai 
nauja vienuolinio gyvenimo forma. 
Tai yra organizacija, kurios nariais 
gali būti dvasiškiai ir pasauliečiai 
be viešųjų įžadų. Jie gyvena atskirai, 
siekia krikščioniškojo tobulumo ir 
vykdo evangeliškus patarimus. Kai 
kas sako, kad čia katalikų akcija 
yra pakelta į vienuolyno rangą. Yra 
pagrindo manyti, kad šia konstitu
cija Bažnyčia grįžta prie individua
linio tobulumo siekimo būdo, koks 
Bažnyčioje yra buvęs prieš Benedik
to ir Baziliaus vienuolinio gyvenimo 
reformas. Tam tikru atžvilgiu gali
ma sakyti, kad čia yra vėl legali
zuota atsiskyrėlių institucija Bažny
čios gyvenime.
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