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VEIN E C UJA Kun. V. Bagdanavičius
Žmogus gyvena ne vien tik is savo šir
dies meilės. Kad gyventų jam reikia 
didelio kiekio švelnumo iš žemės.

O. V. Milašius, „Mephiboseth“'

1. NELAIMES PALAIMAĮ kiekvieną nelaimę galima žiūrėti dvejopu, labai skirtingu, požiūriu. Į ją galima žiūrėti kaip į Dievo bausmę, arba kaip j Dievo malonę, jo dovaną. Greičiausiai susiformuoja mūsų požiūris į nelaimę, kaip į Dievo bausmę. Mes ko nors netekome, mes turime dėl to didelių trūkumų ir skaudžių išgyvenimų. Jeigu mes dar įsisąmoniname savo gyvenimo klaidas, blogybes, jo siaurumas, tai tada nelaimės atveju mes turime pilną kaltės ir bausmės išgyvenimą.Tačiau čia pat prasideda ir kita nelaimės išgyvenimo pusė. Jeigu mes sugebame nelaimę pergyventi kaip atgailą, bent kiek išsilaisvinti iš savo klaidų čia pat nelaimė suteikia mums pirmus naujos laimės daigus. Nelaimė mus nuskaidrina, išlaisvina, mums atidaro naujus gyvenimo horizontus. Tai apie ką mes anksčiau visai neturėjome supratimo, dabar iškyla prieš mūsų akis kaip nauji gyvenimo uždaviniai, kuriuos reikia įgyvendinti visai naujose gyvenimo sąlygose. Nelaimė pažadina tas mūsų dvasios jėgas, apie kurias mes pirmiau gal būt visai nežinojome, kad jas turime. Ir vargiai ar galima vaizduotis nelaimę, kuri būtų tokia buka, tokia kurti, kad neatvertų žmogui naujų gyvenimo galimybių. Reikia tik, kad žmogus nelaimės kalbą išgirstų, išgyventų ją kaip atgailą ir neliktų kurčias jos kvietimui į naujus horizontus. Žmogus yra per daug tobulas Dievo kūrinys, per daug dvasingas, kad medžiaginę nelaimę turėtų pergyventi tik kaip žūtį, o nerastų joje naujų, visai kitokių, bet dažnai labai plačių ir viliojančių gyvenimo horizontų. ■Naujus gyvenimo uždavinius ir naujus jo horizontus čia nereikia suprasti vien tik dvasine prasme; atsieta nuo realaus gyvenimo prasme. Žmogaus dvasia turi galimybės veikti ir šią realią tikrovę ir ją apvaldyti, bei ją išgelbėti.Kasdieninės žmonių nelaimės^mums teikia pavyzdžių rodančių, kad jos nėra vienašališkos; kad jos šalia savo žlugdančio momento neša žmogui ir labai realios palaimos. Štai sakykim žmonės netekę regėjimo labai dažnai atranda savyje didelį klausos jautrumą ir jei jie turi galimybės šį savo sugebėjimą lavinti, kartais pasiekia tokio aukščio visuomeniniame gyvenime, kokio be tos nelaimės nebūtų pasiekę. Tas pat pasakytina apie kur- čiuosius, kurie išvysto didęlius plastinius sugebėjimus.Arba paimkime žmogų patekusį į kalėjimą. Netekęs išorinės judėjimo laisvės jis tampa labai judrus dvasiškai. Beveik pas kiekvieną kalinį taip smarkiai išsivysto analitiškai — sintetinis protavimo sugebėjimas, kad iš tų skurdžiai mažų galimybių informuotis, kurias jis turi savo uždaroje celėje, jis ne tik kad susidaro pilną ir tikslų vaizdą apie visą kalėjimą, jo gyventojus, bet ir apie politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykius už kalėjimo sienų. Ilgainiui jis sugeba suorganizuoti sudėtingą telegrafo sistemą, jos pagelba informuoti reikiamus asmenis, tvarkyti savo bylos reikalus ir vesti įvairiais subtiliais klausimais pasikalbėjimus su toli nuo jo esančiais asmenimis. Kalėjimo administracija yra bejėgė 

prieš šį žmogaus dvasios budrumą. Jeigu kalėjime sėdįs žmogus šį dvasios didelį išsilaisvinimą sugeba pakreipti kokia visuotiniai reikšminga kryptimi, tai jis sukuria pastovios vertės kūrinių. Mes žinome, kiek daug vertingų kūrinių buvo parašyta kalėjime.Reikia manyti, kad ir tremties nelaimė, kurią mes dabar išgyvename, nėra tuščia nuo bet kokios palaimos. Joje be abejo slepiasi nemaža palaimos, kurią mes turime atrasti ir ją pasisavinti.
2. RESPUBLIKA JŪROS BANGOSEŠiandien dažnai yra kalbama, kad mūsų laikų tautų susimaišymas yra panašus i tautų kilnojimosi laikus 5 šimtmetyje. Tokio panašumo iš tikro esama. Tačiau tenka pastebėti, kad 5 šimtmečio Vakarų Europos tautų kllnojimasis nebuvo vien nelaimė, jis sudarė pagrindą, ant kurio iškilo visa vėlesnioji Vakarų Europos kultūra. Norint atrasti mums savo likimo kelią ir geriau, jį suprasti manome, kad būtų naudinga kiek arčiau pasiin- formuoti apie tautų kilnojimosi laikus.Ypatingo mūsų dėmesio šiandien susilaukia Venecijos respublikos kilmė. Ji atsirado panašiose aplinkybėse i tas, kokiose mes dabar gyvename.Siaurame rytiniame Lombardijos pakraštyje, Alpių saulės atkaltoje gulėjo maža bet įžymi Romos imperijos provincija Venecija. Jos miestai buvo: Paduva, Verona, Aquileja ir Altino. Ji buvo laikoma viena iš gražiausių ir viena iš turtingiausių Romos imperijos provincijų. Cicerono žodžiais betariant tai buvo „Italijos žiedas ir respublikos papuošalas".Nusilpus Imperijai, Venecijos turtas, gerbūvis ir jos geografinė padėtis ypač traukė į save Barbarus. Hunų ir Atilos atvykimas į Italiją užbaigė ramų veneciečių gyvenimo tarpsnį tvirtoje žemėje. Reikėjo kur nors trauktis nuo viską naikinančio barbaro. Į vakarus trauk, tis buvo neprasminga nes ten siautė įvairios Gotų gentys. Veneciečiams neliko nieko kito, kaip pasislėpti mažose salose iš Alpių upių smėlio susidariusiose ir esančiose atokiai nuo kranto.Einant senomis kronikomis pirmasis gyventojų pabėgimas į salas įvyko 452 met. Kai Hunai sugriovė Aqui- leją ir kit. veneciečių miestus, gyventojai pasidalino: vieni traukėsi į pietus ir pasiekė Raveną, kiti, priešų atkirsti, prašė Dievo pagelbos, kad Dievas nurodytų kelią, kuriuo jie turi eiti. Tris dienas pasninkdvę jie prašė Dievo, kad Jis pasakytų, kur jiems reikia eiti: ar į sausumą ar į jūrą. Ore pasigirdo balsas sakąs: „Iii turrem ascendite, ad astra videte” — Lipkite į bokštą ir žiūrėkite į dangų". Jie įlipę į bokštą prieš savo akis pamatė platų jūros užutekį ir už jo keletą išblaškytų salų; Taigi į jas Dievas liepė jiems eiti. Nedelsdami, savo kunigų ir valdininkų vadovaujami pasikrovė į luotus ir persikėlė į vieną iš salų, kuriai jie, prisimindami pranašingą bokštą, davė Torcello vardą. Krūmokšniais ir žole apaugusios salos žinoma teikė ateiviams tik galimybę vos išsilaikyti žemės paviršiuje. Būtų, maistu ir drabužiu
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buvusiems turtingiems Romos piliečiams reikėjo rūpintis kitais būdais ir nepriprastais keliais.Visas sekantis šimtmetis buvo taip pat neramus ir ne tik kad neleido bėgliams grįžti namon, bet naujos žmonių bangos vis kėlėsi į salas iš kurių ilgainiui iškilo garsi jūrų ir pinigų valstybė „Šviesioji Valdovė Venecija". Sausumos Venecija, nepaisant viso savo natūralaus turtingumo sunyko ir net savo vardą prarado. Likimo ironija — vėliau ji buvo vadinama Naujoji Venecija. O tikroji Venecija, jūros bangų liūliuojama kilo dykose ir mažose salose.Daug dalykų, pasirodo, yra galima, kas pirmu žvilgsniu atrodo negalima. Štai kaip trumpai Venecijos respublikos laimėjimus apžvelgia Tainas: „Per tryliką amžių, rašo jis, jokiam barbarui, jokiam germanų, ar saracėnų karaliui nepavyko paimti jos savo globon. Ji neįėjo net į feodalinę valstybių sąrangą. Karolio Didžiojo laivynas žuvo jos užmaryje; Prancūzų ir Vokiečių imperatoriai pripažindavo, kad ji priklauso ne jiems, bet Konstantinopoliui. Bet šitd priklausomybė buvo tik žodis, kuris greit išnyko. Tarp auksinių Byzantijos imperatorių ir tarp Aix- la Chapelle šarvuotųjų imperatorių, prieš didelius išsigimėlių Graikų laivus, prieš sunkiąją Germanų artilleriją Veneciją išsaugojo laisvą ir lotynišką jos balos, jos pasisekimai ir jos šaunumas. Senieji jos istorikai jos analus pradeda girdamiesi esą romėnai, ro- mėniškesni net už Romos romėnus, kurie nesą buvę tokio gryno kraujo kaip jie. Iš tikrųjų ji yra pasitraukusi nuo. šalėn Romos imperijos žlugimo laikais, kad atgaivintų senųjų piliečių kovingumo ir darbštumo dvasią savo užkampyje, kurio nesiekė feodaliniai neramunai. Joje žmogus nebuvo išsunkiamos šilkiniuose Bizantijos marš- kihiuose, nei troškinamas germaniškuose mūruose. Vietoj tapęs rūmų raštininku, eunucho prižiūrimu, ar tvirtovės kareiviu, esančiu barono valdžioje, jis pasirinko dirbti, statyti, laivu plaukioti, derėtis ir balsuoti, taip, kąip kadaise atėniečiai ir korintiečiai" (Voyage en Italie 2 t. 267 p.).Taip trumpai apžvelgia turtingą Venecijos respublikos būvį prancūzas Tainas. Tačiau vieno, ir berods, svarbiausio dalyko jis yra nepastebėjęs, būtent, kad Venecija buvo viduramžio respublika, kilusi iš jo dvasios ir iš jo dvasios išugdyta iki nuostabios kultūrinės ir politinės aukštumos. Žinoma, apšvietos laikams, įpratūsiems viduramžiuose matyti tik piktus feodalus ir klastingus inkvizitorius Venecija (kartu su kitomis Italijos respublikomis) teikia visai kitą vaizdą. Čia gyvenimas primena daugiau senovės Romą ir Atėnus.' Tik viena, kas atrodė keista liberalams istorikams, kad tas šaunus venecijietis neliauja melstis, ypač šventes švęsti ir šventuosius garbinti. Tas guvus pirklys, kurio nei graikas neapsuka, nei saracėnas savo laivu nepaveja, visada yra giliai įsisąmonijęs krikščionis. Nepaisant to, kad Venecijos respublikai nevisada pavykdavo išvengti politinės trinties su Romos popiežiumi, jos nepažeistas katalikiškas tikėjimas sudarė viso jos gyvenimo centrą. Venecija panaudojo visus savo politinius ir prekybinius sugebėjimus, kad iš Aleksandrijos, kada ten siautė krikščionių persekiojimas, išgautų šv. Morkaus Evangelisto kūną. Šiam žygiui pavykus, ji pakeitė savo respublikos vardą, pasivadindama šv. Morkaus Respublika ir į šv. Morkų žiurėjo, kaip į viso savo respublikos gerbūvio simbolį.Nėra įmanoma čia aprašyti šios viduramžinės respublikos gyvenimo bruožus, jos reikšmę visos Europos politiniam, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. Tai yra atskirų straipsnių ir studijų uždavinys. Būdinga čia yra tai, kad ji, būdama beveik be teritorijos ir turėdama nedaug piliečių, tokį didelį vaidmenį vaidino dar net naujaisiais amžiais. Paskutinį jos gyvenimo siūlą nutraukė Napoleonas, savo žygio Italijon metu ir tarėsi išnaikinęs Europoje paskutinę viduramžių liekaną.

3. SUKURTI GERBŪVĮ IŠ JUROS BANGŲBėgliai salose rado vos tik fizinę atramą savo egzistencijai. vos koją kur padėti. Pilnų pragyvenimu salos negalėjo aprūpinti daugybės ateivių. Sau duonos užsidirbti venecijiečiai turėjo visame pasaulyje. Jie priversti imtis amatų ir prekybos. Savo mažais laiveliais jie pasklido po visą Viduržemio jūros baseiną. Visuose Viduržemių jūros uostuose įsikūrė venecijiečių kolonijos, kurios išsivystė į prekybines atstovybes — konsulatus. Konsulatas, dabar vartojama prasme, yra venecijiečių išradimas. Venecijiečiai ne tiek gyveno savo salose, kiek kelionėse ir tarptautinės prekybos centruose. Salos jiems buvo tik jų organizacijos baze. Venecijiečių laivas, atvykęs į kiekvieną svetimą uostą rasdavo būrį savo tautiečių, iš kurių susilaukdavo naudingų informacijų apie kainų konjunktūras ir prekių pasiūlas bei paklausas. O tiksli informacija apie pasiūlas ir paklausas prekybiniame gyvenime vaidina didesnį vaidmenį negu pinigas. Ir taip likimo nuskriausti tuščių salų.gyventojai ilgainiui tvirtėjo ekonomiškai ir stiprėjo politiškai. Nors išeities taškas, iš kurio jie pradėjo buvo toks menkas, kad beveik jį reikia laikyti beviltišku.Mūsų dabartinė padėtis tremtyje nėra laimingesnė už venecijiečių. Ir mes turime vos egzistencijos minimumą, nedaug turėdami vilties, kad jis galėtų padidėti. Ir mes esame išblaškyti po visus pasaulio miestus ir turime vilties, kad būsime dar labiau išblaškyti. Šitas išblaškymas yra mūsų nelaimė, bet kartu ir mūsų viltis. Jis gali sudaryti pagrindą mūsų būsimai prekybinei veiklai, iš kurios, kaip tie venecijiečiai iš jūros bangų, mes turėsime sukurti savo tautai egzistencijos ir gerbūvio pagrindą.Bet gali kilti klausimas, ar doras yra egzistencijos pagrindas, 'kilęs iš prekybos. Ypač munis lietuviams šis klausimas kyla visai pagrįstai, nes mes savo tautiečių prekybininkų beveik neturėjome. Pas mus prekyba buvo varoma ne tik ką prisilaikant liberalistinių principų, bet net azijatiškų metodų. Dėl to prekybininko vardas mūsų tautoje neturėjo labai gero garso.Žinoma, žemės ūkis yra natūraliausias žmogaus egzistencijos pagrindas. Tačiau, kai žmogus nebetenka po kojomis žemės, jam lieka amatai ir prekyba. Ir šiems verslams principiniai dorumo atžvilgiu negalima nieko prikišti. Prekybininkas tarpininkauja tarp to kas turi ir to kam reikia, ir turi teisės iš šio savo darbo pragyventi. Iškreipti gyvenimą ir nusikalsti galima visokį darbą bedirbant. Žinoma, ypač daug pagundų nusikaltimams yra prekybiniame darbe. Mūsų bendruomeninio gyvenimo uždavinys tremtyje yra ne tiek atgrąsyti žmones nuo prekybinio darbo, kiek kovoti su nusikaltimais prekybiniame darbe. Reikia ugdyti prekybininkų tarpe pozityvias dorybes: sąžiningumą, žodžio laikymą, aktyvų norą padėti artimui, dvasios judrumą, poilsio nežinantį darbštumą*) ir pan. Be abejo negalima sutikti, kad prekybos vardu prisidengęs klestėtų bet koks žmonių išnaudojimas, jų skriaudimas ar vagystės. Čia negali būti' jokių kompromisų. Natūrali žmogaus-, sąžinė be didelio vargo kiekvienu atskiru atveju pasako, ar šiame reikale yra viskas tvarkoje, ar ne.Mūsų tautos egzistenciją dabartinėje būklėje gali išlaikyti amatai ir prekyba. Ir tai net tuo atveju, jeigu mūsų ateitis mums vystytųsi nepalankiausia prasme, būtent, jei mes taptume išblaškyti po viso pasaulio miestus. Jeigu gi mūsų ateitis vystytųsi palankia linkme, jei mes. grįžtume tėvynėn, tai mūsų stovyklose išmokti amatai ir įsigyti prekybiniai sugebėjimai naudingai prisidės prie
*) Lotyniškai prekyba vadinasi .negotiant". Sis žodis yra 

susidėjęs iš dviejų žodžių: negatio-otii, lietuviškai tai reikš: 
neturėjimas poilsio.
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mūsų tėvynės atstatymo. Lietuvis šviesuolis, kuris šian
dien stovykloje uoliai mokosi batsiuvystės, šaltkal- 
vystės ir elektrotechnikos, visiškai neprivalo žiūrėti į 
šį savo darbą, kaip į beviltybę. Jis sėdėdamas prie vars
toto, greičiausiai visai nenumano, kad jis čia vykdo tą 
mūsų tautos uždavinį, kurį turėjo prieš akis vysk. Va
lančius, rašydamas savo „Palangos Juzę“. Šis didysis 
vyskupas jau tada suprato, kaip svarbu yra, kad mūsų 
tautiečiai užimtų amatų barą, kuris yra neišsemiamas 
gerbūvio ir turto šaltinis. (Nes amatų pažangai niekas 
negali nustatyti ribų). Gal būt iš tikro reikėjo viso 
tremties baisumo ir beviltiškumo, kad paskatintų mūsų 
šviesuomenę paimti į rankas amatininko įrankį, išmokti 
jį vartoti ir tokiu būdu užkariauti sau naujus ir neišse
miamus žemiškos gerovės plotus. Amatininko dvasinis 
lygis pas mus dažniausiai buvo toks žemas, kad jokia 
agitacija negalėjo- sudominti amatais platesnių ir pra
našesnių gyventojų sluogsnių. Jeigu iš tikro pasisektų 
suderinti mūsų šviesuomenės dvasinis ir dorinis prana
šumas, jos iniciatyva ir organizaciniai sugebėjimai su 
techniškais įvairių amatų sugebėjimais, mes sulauktume 
naujo „homo oeconomus", kuris mūsų tautos egzisten
cijai turėtų epochinės reikšmės. Jis ją, vistiek ar trem
tyje ar tėvynėje, išvestų į aukšto standarto .ūkinį gy
venimą.

Yra visi daviniai už tai, kad šis derinys pasiseks. Nes 
nėra pavojaus, kad šviesuolis, pasisavindamas techniš
kus amatininko sugebėjimus jau vien dėl to nustotų savo 
dvasinio pranašumo.

Tremties gyvenimas ypatingų pranašumų teikia pre
kybiniam tautos ugdymui. Tremtinis jau visa savo dva
sios struktūra turi, kai kurių pranašumų prekybiniam 
gyvenimui, taip kad su juo sunku yra išlaikyti konkuren- 

'ciją bet kokiam sėsliam žmogui. Tremtinis žmogus, daug 
savo gėrybių yra netekęs tačiau jis privalo apsižiūrėti 
kokių naujų gėrybių jis yra įsigijęs ir nepalikti šiuos 
savo turtus dirvonauti.

Pirmą iš tokių jo naujų vertybių galima suminėti jo 
judrumą. Netekęs savo tėvynės, prie kurios jis buvo 
priširišęs, dabar jis niekur nėra prisirišęs. Jis gali ke
liauti ir gyventi ten, kur jį verčia jo reikalai. Jis yra 
tapęs laisvesnis už sėslius gyventojus. Kiek daug pav., 
yra vietinės kilmės mūncheniečių, kurie savo amžiuje 
nėra buvę Stuttgarte, nekalbant jau apie Berlyną. O 
tremtinis yra suskubęs apsipažinti su dauguma Vokieti
jos miestų.

Kita tremtinio savybė tai yra jo pažinčių platumas. 
Jo pažįstamų ir patikimų žmonių ratas yra išsiskleidęs 
labai toli. Paimkite pavyzdį iš mūsų pačių. Kuris vokie
tis turi tiek pažįstamų Hamburge, Lūbecke, Frankfurte, 
Mūnchene, kiek jų turi paprastas lietuvis, gyvenąs bet 
kurioje stovykloje? Pažintys prekybiniame gyvenime 
vaidina didesnį vaidmenį negu iš paviršiaus atrodo. Tur
tingiausia firma negali turėti tiek patikimų savo reikalų 
atstovų įvairiuose miestuose, kiek jų gali turėti pa
prastas tremtinis. . z-

Tačiau galbūt svarbiausia tremtinio dvasinė savybė, 
padaranti jį tinkamu prekybiniam gyvenimui, tai yra ta, 
kad jis kartą yra totališkai subankrutavęs. Jam yra žuvę 
viskas; kartu ir viltis visa tai atrasti, šis faktas jį pa
daro laisvesnį prekybinių vertybių atžvilgiui Preky
bininku negali būti tas, kuris aklai prisiriša, prie daiktų, 
kad negali jų kitiem perleisti. Kas daiktus perka tada, 
kai jis jų yra įsigeidęs, tas negali būti prekybininku.

• Toks žmogus gali būti tik vartotoju. Pav., aš einu pro 
vitriną, pamatau gražią lempą ir ją perku nežiūrėdamas 
jos kainos. Ta lempa mane apsvaigina ir aš negaliu be jos 
apsieit. Prekybininkas perka kitaip. Jis nesiduoda daikto 
apsveiginamas. Jis geriau sugeba įžvelgti jo realią vertė ir 
sugeba pirkti visai išoriškai nepatrauklius daiktus. Jis 
pav., vasarą superka malkas, kad žiemą aprūpintų tuos, 
kuriems reikia kuro.

Kad tremtinis teisingiau įkainuoja medžiagines ver
tybes tai ryšku yra-šiandien pinigų klausime. Vietinis 
gyventojas senu papročiu eidamas labai aukštai vertina 
kad ir nedidelį pinigą, o tremtinis, kuris daug kartų yra 
pergyvenęs pinigų žlugimą, laisviau operuoja pinigu, nes 
jis aiškiai mato jo laikinumą.

Atidesnis įsižiūrėjimas gal būt dar daugiau išryškintų 
tremtinio dvasinį pranašumą ir tam, kuris yra netekęs 
po kojomis žemės, rastų naujų, daugiau dvasinių, egzis
tencijos atramų.

Kad apskritai tremtiniai, nepaisant visų didelių kata
strofų, ir jų pergyventų nuostolių randa tarsi iš nieko 
savo egzistencijai pagrindus tai liudija ne tik Venecijos 
istorija. Labai turtingos medžiagos paliudyti faktui, kad 
tauta tremtyje nežūsta bet sustiprėja, randame šv. Rašte, 
Sen. Testamente, Judo ir Izraelio tautų tremties istori
joje, bei Žydų tautos užuomazgos 40 metų klajonėje ty
ruose. Įvairių tremties pranašų studijos galėtų duoti 
mums šiuo klausimu įdomios medžiagos. Pagaliau nie- 
keno. nepaneigiamas ir nuolat gyvas faktas, liudijąs 
apie tremtiriio ūkinį pranašumą yra, amžinoji tremtinė — 
žydų tauta. Dėl jos ekonominio pajėgumo negalima gin
čytis. Tačiau didžiausias pavyzdys, liudijąs apie išeivio 
žemiškąją laimę yra Amerika ir kitos europinės koloni
jos visuose pasaulio kraštuose. Bent JAV pirmųjų išei
vių didelę dalį sudarė pabėgėliai į tuščią šalį įšbėgę iš 
savo tėvynės dėl religinių persekiojimų.

4. PASAULINĖ LIETUVYBĖ

Gal būt Gerb. Skaitytojas čia norės padaryti straipsnio 
autoriui priekaištą sakydamas, kad mūsų būklė yra be
viltiška dėl to jog mes neturime nei kokios kolonijos, 
nei pagaliau mažiausios salos, kurios atsiremdami galė
tume pradėti statyti savo gyvenimo rūmą. — Tai žinoma 
yra tiesa; jokios uždaros erdvės mes neturime, apie kurią 
galėtume pasakyti, kad ji yra mūsų ir tik mūsų. Tačiau 
šios atskiros erdvės reikšmės nereikėtų perdėti. Vene- 
cijiečiai ne dėl to Sukūrė savo galybę, kad jie turėjo 
vieną kitą salą, bet kaip tik dėl to, kad jie savo salose 
netilpo ir buvo priversti pasklisti pasaulyje ir savo ge
rovę kurti ne iš žemės, bet iš žmonių tarpusavio santy
kių bangavimo, konkrečiai kalbant, iš prekybos. Taip 
pat ir* Amerika savo turtus , turėjo nuo pat pa
saulio sukūrimo, tačiau iš jų gerovę sukūrė tik tada, 
kai ten atėjo jokio darbo nebijąs ir organizuoti bei tei
singai pasidalyti mokąs Anglijos tremtinis. Atskira erdvė 
šiems tremtiniams buvo reikalinga pirmoje eilėje tam, 
kad jos atsiremiant būtų galima vieningai susiorgani
zuoti, palaikyti tarpusavio drausmės ir pagalbos ryšį. Ta
čiau mūsų tremties visuomenė sugebėjo vieningą ir vis
pusišką savo organizaciją sukurti ir be kokios uždaros 
erdvės. Mūsų tremties organizacija turi visas organizuo
tos tautos žymes: pradedant smulkiais padaliniais, bai
giant visų rūšių centrinėmis institucijomis, neišskiriant 
net tų, kurios gina mūsų teises nuo kitų tautų. Mūsų 
tautos gyvenime netrūksta nei mokyklų, nei plačios in
formacijos,' nei kultūrinio bendravimo, nei savitarpinės 
pagalbos, nei pagaliau teisminio susidrausminimo. Orga
nizaciniu atžvilgiu mes, ir atskiros erdvės neturėdami 
būsime turbūt pralenkę ir pirmuosius venecijiečius ir 
pirmuosius amerikiečius. Tas faktas laiduoja, kad ir atei
tyje vienokioje ar kitokioje formoje mūsų tauta ras savo 
vietą pasaulyje ir sugebės savo uždavinius atlikti. Įvai
ruojanti kovos laimė, ginant mūsų tautos teises neturėtų 
pažeisti mūsų pasitikėjimo tautos ateitimi.

Tuo metu, kai tauta neturi po kojomis savo žemės, 
jai atramos reikia ieškoti išvystant judriąsias tautos ga
lias, ■ jos inteligentinius sugebėjimus ir ant jų pagrindo 
statyti jos gyvenimo rūmą. Kai tauta yra netekusi žemės.
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KAIP SUDERINTI ASMENS Tėv. P. Daugintis S. J.

IR BENDRUOMENĖS REIKALUS?

Tik Dievas žino žmonijai duoti pritaikytą laikams vaistą. 
Sv. Augustinas (De serm. Domn. in monte 1.1. P. L. 34, 1231)

Žmoniją dabar judina dvi idėjos: individualizmas — 
būti laisvu savęs valdovu, nepriklausomu žmogumi, ir 
kolektyvizmas — viskas turi tarnauti bendruomenės la- 
buil Tai didžios mintys, plaukiančios iš pačios žmogaus 
prigimties ir kilniausių jo dvasios polėkių. Bet kur jos 
nuveda? Individualizmo idėją įtraukė žmoniją į libera
lizmo klampynę, iš kurios ji nebepajėgia išbristi, į 
kapitalizmo nematomus, bet sunkiai slegiančius pančius. 
Demokratinė valdymosi forma ir jos teikiama laisvė 
buvo jo puikiai išnaudota, kaip priemonė pridengti 
egoistiniams tikslams. Demokratija buvo ir yra kapita
lizmo piktnaudojama. — Kolektyvizmas apsvaigina dau
gelio galvas. Rusai, italai, vokiečiai, dabar ir kitos va
karų tautos pasinešę ta linkme. Kolektyvizmas veda į 
baudžiavą, valstybei bei valstybinio kapitalizmo baisiau- 

kurios vaisiais ji galėtų naudotis, o yra išblaškyta tarp 
tautų, ji gali gyventi iš žmonių interesų skirtingumų, 
kurie reiškiasi kainų bangavimu.

Nėra jaukus toks gyvenimas be namų, be savos uždaros 
erdvės. Mes esame kaip Abraomas Dievo paraginti išeiti 
iš savo namų ir eiti į tą šalį, kurią jis duos. Mums yra 
atsitikę tai, kas kiekvienam jaunam žmogui atsitinka, kai 
jis turi, išeiti iš savo gimtųjų namų, palikti savo šeimą 
ir eiti į visuomeninį gyvenimą, į savarankišką gyvenimą. 
Mūsų tauta šiandien taip pat yra pašaukta išeiti iš 
savo uždarumos ir mesta į verdantį pasaulio tautų sū
kurį. Lietuvių tauta ilgus amžius brendusi savyje ir 
tyloje šiandien yra išėjusi ant didžiojo pasaulio tautų 
vieškelio. Dalis mūsų tautos atlieka savo misiją išblaš
kyta tolimuose Rytuose, kita dalis Vakaruose. Šiandien 
ji turės atlikti savo uždavinį didžiojoje pasaulio tautų 
atvirybėje. Matyt ji turi savyje sukaupusi ką nors ver
tingo, ką nors pozityvaus, kas jau yra pakankamai su
brendę uždarumoje ir kas dabar turi būti išstatyta di- 

' džiajam bandymui ir, jei egzaminą išlaikys, turi būti 
pasėta viso pasaulio platybėje.

Labai verti mūsų dėmesio yra žodžiai, kuriuos Kan. 
Rup, š. m. skautų Jamboree vyr. dvasios vadas yra įra
šęs į vieną albumą. Jis būtent „linki, kad lietuviškoji 
dvasia ir kultūra užimtų tinkamą, vietą žmonijoje ir 
krikščionybėje" (Žiūr. Dr. J. Vaišnora, Darbo ir maldos 
Jamboree „N. G." 7 Nr.) Pasaulis ir krikščionybė pra
deda pasigesti ir mūsų dvasios įnašo. Jau ankščiau žymus 

/ prancūzų teologas, Congar yra maždaug to paties pasi
gedęs, sakydamas, kad visuotinei katalikų Bažnyčiai iki 
šiol dar trūksta šiaurės tautų dvasios išraiškos.

šis tautų susimaišymas yra didysis tautų dvasios gel
mių atvėrimas viena kitai. Tautos kartu gyvendamos grės
mės metus atveria viena kitai savo vertybes ir savo 
žaizdas.

Gyvenimas tarp įvairių tautų, gyvenimas neturint savo 
uždaros, erdvės yra mūsų tremties pagrindinis bruožas: 

\ ši gyvenimo atvirybė yra tam, kad mes daug ko iš kitų 
pasisavintume ir savo dvasines vertybes kitiems apreikš- 

'tume. 

šią vergovę. Čia iš privataus kapitalo spaudimo per
einama į bendruomenės, valstybės kapitalizmą, kuriam 
diriguoja diktatorius ar saujelė apsukrių vyrų su savo 
pakalikų partija.

Tai kaip sujungti šiuos du iš žmogaus prigimties 
plaukiančius palinkimus, šias dvi idėjas? Kaip suderinti 
asmens ir bendruomenės reikalus? Pažiūrėkime tat, (I) 
kaip katalikybė sprendžia šį opų klausimą ir (II) kokį 
išsigelbėjimo kelią Dievas mums dabar rodo.

1. 1. Gal netvarka yra pačioje žmogaus prigimtyje? 
Netvarkos žmogaus prigimtyje nėra. Žmogus iš 
prigimties yra ir individas, asmuo, ir so
cialus gyvis, bendruomeninė būtybė. Iš 
vidaus jis kreipiasi į išorę, dvasia jis apvaldo ir rikiuo
ja savo aplinką. Kad jo asmenybė pilnai išsiskleistų, 
jis būtinai turi kreiptis į bendruomenę. Bendruomenė, 
valstybė ir yra tam, kad sukurtų viešąją gerovę, kuri 
įgalintų žmogų pilnai savo tikslą atsiekti. Kiekvieno 
žmogaus pareiga yra drauge su kitais kurti šią viešąją 
gerovę. Viešoji ’ gerovė klestės, kai paskiras žmogus 
gerai atliks savo pareigas, bus joms priaugęs; bendruo
meninis gyvenimas gerai veiks, jei bendruomenės nariai 
bus asmenybes. Galutinis žmogaus tikslas stovi virš 
visų atskiro individo ir bendruomenės tikslų. Tai kiek
vienos sveikos išminties ir krikščioniškosios filosofijas 
reikalavimas.

2. Katalikybė su savo apreikštąja religija ateina filo
sofijai pagalbon. Dievas pats kalba šiuo opiu klausimu, 
duoda šviesos te.ikia malonių. Individas, asmuo 
čia pasieka sava pilnatvę. — „Tiems, kurie 
įtikėjo, davė galią tapti Dievo vaikais" (Jo. 1, 12). Per 
Kristų, kuris yra mūsų brolis ir Dievo Sūnus, žmogus 
tampa įsūnytu Aukščiausiojo vaiku, žmogus yra sudie
vinamas. Žmogus pradeda gyventi pilnutiniu, dievišku 
gyvenimu, kuris pulsuoja švenč. Trejybėje. Žmogus
tampa laisvu, sudvasintu, siekiančiu sau skirtos tobu- i
lybės!

Panašiai ir bendruomeninis gyvenimas! 
„Tai yra mano įsakymas, mylėkite vienas kitą, kaip aš 
jus mylėjau. Iš to pažins, kad jūs esate mano mokiniai!" 
(Jo. 16, 15). Šios meilės pagrindas yra visų vienybė 
Kristuje. Kiekvienas tikintysis gyvena per Kristų ir 
Kristuje, todėl ir visi tikintieji sudaro vieną vienetą 
Kristuje, nes „kurie tik esate pakrikštyti Kristuje, tie 
apsivilkote Kristumi — jūs visi esate vienas Kristuje 
Jėzuje" (Gal. 3, 28), nes Kristus prašė: „Kad jie būtų 
mumyse viena. Kaip Tu, Tėve, esi'manyje ir aš Tavyje!“ 
(Jo. 17, 17). Mūsų laikais atrodo, kad nebėra vienos 
žmonijos — taip ji susiskaldžiusi. Katalikybėje mes vėl 
pajuntame šią vienybę, dargi aukštesnę, kilnesnę vieny
bę. Vienybė, meilė ir teisingumas kuria ir palaiko to
kią bendruomenę, kurioje bujoja viešoji gerovė ir iš
siskleidžia žmogaus asmenybė.

3. Katalikas randa asmens ir bendruo
menės suderinimą Kristuje. Visi tikintieji yra 
paslaptingojo, mistinio Kristaus Kūno nariai. Žvelgda
mas J Kristų, gyvą asmeninį Kristų, antrąjį Švenč. Tre
jybės asmenį, jis įžvelgia Jame visą tikinčiąją žmoni
ją. Jei žmogus, save pamiršdamas, metasi tarnauti 
Kristui, padėti artimui — Jis tarnauja visai žmonijai! 
Siekdamas savo dvasios praturtinimo, asmeniško tobu
lumo, tikintysis tuo pačiu lieja savo dvasios turtus per
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Kristų j visą bendruomenę, kaip širdis šviežią stiprų 
kraują į visus kūno narvelius. Meilė Kristui, pagarba 
išlietam Jojo kraujui neleidžia jam ramiai sėdėti sudė
jus rankas! — Bet tarnaudams Kristuje 
žmonijai, žmogus atranda save patį tik 
jau nuvalytą nuo visų savimylos rūdžių, 
sukilninusį savo asmenybę, meile kvė
puoja n tį ir s em i a n t i i š Kri s tau s ir visų J o 
Kūno narių naujų gyvenimo sulčių, di
džių vertybių. »

II. Mūsų amžiaus didžiosios srovės — 
fašizmas^ nacizmas, nacionalizmas, kiekvieno plauko so
cializmas ir komunizmas — be abejo, yra laiko 
ženklai. Jos pažadino jėgas, kurios išjudino ir veda 
žmoniją, nors ir klaidinga linkme. Viena jos mums 
ženklina ir šaukia nebenutildomu balsu: žmonija, gal 
kaip niekad kitados, nori vienybėje, lygybėje, gyventi!

1. Katalikybė pajuto šį ženklą.. Ji paskutinais laikais 
ypatingu būdu pabrėžė mokslą apie žmonijos vienybę, 
žmonių priklausomumą vienų nuo kitų. Tai kalba Ji iš 
didžiųjų enciklikų apie darbininkų klausimą — iš Leono 
XIII „Rerum Novarum", iš Pijaus XI „Quadragesimo 
Anno", iš Pijaus XII kalbos per 1942 metų Kalėdas. Šią 
mintį iki paskutinės moterėlės skiepija atsiteisimo už 
kitus Švenč. Jėzaus Širdžiai pamaldumas, Kristaus Ka
raliaus šventė, Nekalė. Marijos Širdies garbinimas, Ka
talikų Akcija.

Bet tai ypač iškelia vis labiau stiprėjąs mokslas 
apie paslaptingąjį, mistinį Kristaus 
Kūną, kurį aiškiai išdėstė Šventasis Tėvas Pijus XII 
savo enciklikoje „Apie mistinį Kristaus Kūną". Kaip 
■įvairūs kūno sąnariai ir organai sudaro vieną žmogaus 
organizmą, taip visi tikintieji sudaro vieną paslaptingą, 
mistinį Kristaus Kūną (plg. Rom. 12, 4). Šio Kūno galva 
— Jėzus Kristus; iš Jo ir per Jį plaukia dieviškasis gy
venimas į visus Kristaus Bažnyčios narius. Bet ir tikin
tieji labai veikia vieni kitus: „Jei ką kenčia vienas 
sąnarys, kenčia visi sąnariai; arba jei vienas sąnarys 
esti garbinamas, džiaugiasi visi draug sąnariai" (Kor. 
12, 26).

Šis mokslas nėra naujas, kaip tai rodo Šv. Rašto vie
tos. Bet Šv. Dvasia jį ypač dabar iškėlė aikštėn, ypač 
mūsų laikais Ji nori tai išryškinti tikinčiųjų protuose ir 
širdyse. — Taip, tik Dievas žino žmonijai duoti pritai
kytą. laikams vaistą. ' «
. 2. Bet ar, mes, tikintieji, girdime šį Die
vo b a 1 s ą? O gal kaip ir larizėjai, kurie iš laiko ženklų 
nesuprato Jėzų esant lauktąjį Mesiją, o gal kaip kapi
talistai ir darbdaviai praėjusiuose dešimtmečiuose nesu
prato, ko siekia darbininkų sąjūdis, ir mes nesuprasime 
laiko ženklų!? Vox temporis — vox Dei; juk laiko bal
sas — Dievo balsas. Dievas rodo mums tikrąjį kelią! 
Mes, katalikai, 'turime šį mokslą apie 
visų priklausomumą mistiniam Kristaus 
Kūnui ir atsakingumą vienų už kitus gy
venime bei išganymo darbe suvokti; mes 
turime įsijausti į didįjį Kristus įsakymą — mylėti artimą, 
kaip pats save. Tai išsigelbėjimo kelias!

Svarbiausa, šiuo ' Kristaus mokslu reikia gyventi... 
Pasaulis neieško Kristaus mokslo knygose, bet darbuose 
ir širdyse. Liudijimą darbais pasaulis supranta. Šio 
liudijimo laukia iš mūsų Kristus.'— Jis 
laukia, kad mes gyventume ir veiktume, 
kaip Kristaus Kūno nariai, kurie dirba, 
aukojasi ir kenčia su Kristumi i r -K r i s t u - 
j e visoJo didžiulio Kūno narių labui! Save 
pamiršti, savęs atsisakyti, būti Kristuje, kad gyventi 
Dievui ir žmonėms — tai vaizdus faktas, kuris pasiekia 
visus ir pralaužia visas užtvaras... Tai savęs išsižadė-
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Kartą Aukščiausioji Būtybė savo ažūriniuose rūmuo
se suruošė pokylį. Į jį buvo pakviestos visos dorybės.

Susirinko daug didelių ir mažų dorybių. Mažosios do
rybės buvo simpatiškesnės už didžiąsias. Tačiau visos 
atrodė patenkintos — mandagiai tarp savęs šnekučia
vosi, kaip dera giminaitėms ir pažįstamoms. 1

Tada Aukščiausioji Būtybė pastebėjo, kad dvi ponios 
atrodė lyg būtų buvusios visai nepažįstamos. Šeiminin
kas jas suvedė krūvon ir supažindino: „Geradarybė“ ir 
„Dėkingumas“.

Abi dorybės šio susitikimo buvo labai nustebintos, 
nes nuo pasaulio sukūrimo jos dar niekad nebuvo su
sitikusios. S. J. Turgenevas.

j-imas!? — Be abejo. Bet tai apgalėjimas, atsisakymas 
savęs, kad iš pagarbos ir meilės žmogui atsiduoti vi
siems, kad su noru tarnauti Bažnyčiai ir žmonijai; tai 
savęs padovanojimas Dievui, atiduodant visas savo jė
gas Dievo vaikų labui, kad save rasti artimo laimėje 
ir Dievuje! ,

3. Pasauliui reikia šios pamokos. Kristus, Dievo Sūnus 
reikalauja jos iš mūsų net grąsydamas: „Aš buvau al
kanas, ir jūs nepavalgydinote manęs... Šalin, pra
keiktieji!" Juk artimo meilė turi būti 
krikščionio pažymys. Pirmaisiais amžiais krikš
čionių meilė atversdavo tūkstančius. Bažnyčia yra ar
timo meilės mokykla. Šios pamokos labiausiai reika
linga ir mūsų dienų žmonija. Šią meilės pamoką-su
pranta keikvienas protas; ji randa kelią į kiekvieną 
širdį. ,

Gal būt pirmaisiais amžiais Dievas reikalavo iš sa
vųjų kraujo liūdijimo ir davė malonės būti kankiniais. 
O dabar, šiais laikais — tuo mes galime būti tikri — 
gausiai duodama malonės gyventi, kaip dera Kristaus 
Kūno nariui: gyventi ne tik sau, bet Kristui, visam Jo 
mistiniam Kūnui. Šios malonės reikia prašyti, su dideliu 
noru ją priimti ir uoliai su ja bendradarbiauti. L e i s bi 
jai niekais nueiti — reiškia išduoti save, 
išduoti žmoniją ir Tą, Kuris ją taip num y- 
Įėjo. Mes dabar tremtyje kenčiame, mūsų tėvynė 
plūsta kraujuose dėl kapitalizmo ir kolektyvizmo sų- 
sigrūmimo, dėl nevykusio šio opaus klausimo spren
dimo. Nemanykime, kad mes dabar nieko negalime pa
daryti. Dabar gyvendami stovyklos dide
lėje bendruomenėje, ankštai.sugrūsti su 
kitais žmonėmis ar šeimomis, gyvenda
mi tarp svetimų tėutų, tarp suvargusių, 
išnervintų, nepakankamai maitinamų 
žmonių, sprendžiame šį klausimą, išeiname ; 
aukštąją širdies (bei socialinių mokslų) mokylą ir duo
dame ar neduodame šią meilės pamoką, kurios laukia 
žmonija.

Taigi, šitaip katalikybė sprendžia šį opų asmens ir 
bendruomenės reikalų suderinamo klausimą ir šiuo ke
liu veda žmones į vienybę. į vienybę Kristuje, į naują, 
antgamtinę, bet drauge ir tikrai žmonišką bendruo
meninį gyvenimą. — Su atsakingumu ir meile tarnau
damas Kristuje bendruomenei ir artimui, Dievo vaikui, 
Kristaus mistinio Kūno — naujosios bendruomenės 
nariui, asmuo randa save artimo laimėje ir Dievuje.
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- - L. de Coninck S. J.
▼ tKUNIGU PAŠNEKESIAI DACHAU KONCENTRACIJOS STOVYKLOJE.3. Dievo namai vidury tarp kitų pastatų, gal jie tebestovi tūkstančių žmonių tarpe, bet jie jau nebestovi visų parapijiečių tarpe.'Iš čia iškyla prieš mus visa problema. Arba reikia stengtis visus parapijiečius apgyvendinti čia pat prie bažnyčios bokšto, o tai šiuo mėtų yra tik gryna utopija, arba reikia nešti Kristų į žmones, į jų gyvenamąsias vietas, į jų darbovietes. Patiko ar nepatiko, turėjome tai stovykloje padaryti. Kunigai ir uolūs tikintieji buvo padalyti po darbo komandas, biurus, fabrikus, dirbtuves, akmens skaldyklas, barakus ir ligonių palatas. Draugiškumas ir paslaugumas surado ryšį, pasitikėjimą, minčių pasidalinimą ir savitarpio pašnekesius. Eidami darban, kiekvienas ėjome j savo misiją. Tai yra apaštalavimo pritaikymas.Ir plati masė gali pasikeisti per į ją įsiskverbusius ir su ja suaugusius elementus. Mes turime tuos nedaugelį pakrikštytųjų, kurie dar laikosi prie Išganytojo, uždegti tokiu krikščionškojo gyvenimo susižavėjimu, pasididžiavimu ir pilnumu, kad jie patys toliau neberaginami spinduliuotų savo krikščionybę ten, kur jie gyvena ir dirba. Pradžioje jie bus geri draugai, kurie mylimi, gerbiami, kuriais pasitikima. O toje nuoširdžioje atmosferoje jie galės ' laisvai skleisti savo tikėjimą, savo viltį, savo meilę. Tai yra pritaikytas apaštalavimas. v

Reikia rūpintis, kad, kurie dar tiki, būtų aukštos ver
tės krikščionys visoje malonės pilnybėje, kuri tik jiems‘prieinama. Reikia rūpintis, kad visuose žmonių sluog- sniuse .būtų tikrai vertingų krikščionių. Juos reikia remti ir jų pastangas įvertinti.Tai yra esminė apaštališko veikimo dalis. Visa kita yra šalutiniai dalykai, turį tik pagalbinę reikšmę: ir jų nereikia apleisti, bet neturime juos statyti vietoj tikro katalikiškojo veikimo.Taip suprastas apaštalavimas nebėra jokia neišsprendžiama problema: kaip aš suinteresuosiu savo 15.000, 20.000, 30.000 parapijiečių? Nesistenkite patys ąuinterasuoti, nes nepajėgsite. Tie, kurie buvo įsikalę į galvą tai įgyvendyti itin greitai nusivylė savo iliuzijomis: jie pasidarė atbukę ir abejutiški. Vieni ima viską perdaug lengvai, neturėdami dėl to jokių rūpesčių, kiti pasidaro likusiai gyvenimo daliai skeptikai. Pažįstu taip pat keletą, kurie pagaliau prarado savo tikėjimą.Jūs patys negalite apimti tūkstančių, bet jūsų uždą- , vinys yra uždegti savo tikinčiųjų dvasią ir širdį, kad jie „in omnem terram" skelbtų Kristų. Tokiu būdu hierarchija ir pasaplininkai neš vaisių Bažnyčiai. Dachau mes dažnai kalbėdavome apie Katalikų Akciją. Atskiros grupės, atrodo, padarė daug gero, vesdamos iš įvairių sluogsnių susirinkusius žmones, prieš tai neturėjusius antgamtinės šviesos nei šilimos į tobulą, šviečiantį, žėrintį krikščionišką gyvenimą. Tokius reikia mums ne tik užtarti ir palaikyti, bet reikia juos padaryti linksmo ir gera darančio krikščioniškumo „bacilų išnešiotojais".

V. Proletariato problemaKyla dar viena problema, kuri bauginanti atrodo, būtent proletariato problema. Didelės žmonijįos masės, šimtai milijonų, susideda iš darbininkų ir amatininkų. Kas mus stebino, tai nebuvo vien jų religinis abejingumas ir atsitiktinė neapykarrta; tai buvo kitkas, būtent—jų 

išsiauklėjimo stoka. Supraskit mane teisingai: aš negalvoju čia apie kokį nors kaimišką nerangumą pasielgime, kalboje, įpročiuose; aš turiu galvoje auklėjimą apskritai kilnia to žodžio prasme.Pasirodo, kad proletariato masėj yra be skaičiaus tokių, kurie duodasi auklėjami, jie geidžia, norėčiau sakyti, alksta, badauja, — jei galiu taip išsireikšti, — aukštesnio išsilayinimo, „humanizacijos". Jie irgi prašė tos duonos, bet jiems niekas jos nedavė.Man teko dažnai ilgai kalbėtis su vienu jūrininku iš Hamburgo, ir buvau tiesiog nustebintas jo žinojimo. Vieną dieną išgirdau jį kalbant apie Bažnyčios istoriją, žinoma, pagal savo būdą. Savaime suprantama, jo „galva buvo pilna prigrūsta". Bet aš klausiau save, ar jau taip lengva būtų, sakysim, kokiam nors krikščioniui darbininkui surasti jam teisingą atsakymą.Iš kur tai, kad' ir mūsų dar beveik niekas negalvojo apie darbininkų išlavinimą? Tai galima paaiškinti tuo, kad iki šiol buvo rūpinamasi pagrindinai, — ir tai visai teisingai, — vien tik „vadovaujančiųjų" išlavinimu. Buvo laikas, kada buržuazija iš tikro viena tvarkė visus reikalus. Bet tas laikas jau praėjo, ir proletariatas, masė daro savo įtaką, ar to norime, ar ne; jis turi lemiamą balsą valdžioje. Iš jo eilių išėjo ir išeina, nenoriu sakyti, visi, bet visvien daugumas vadų. Dėl to reikia, remiantis tuo pačiu pagrindu, kuris įgalino buržujų /klasę visiškai atsidėti humanistiniam išsilavinimui, tą pačią galimybę suteikti ir visai masei. Tuo nenoriu sakyti, kad mes turime paruošti visą dirbantį jaunimą universiteto studijoms, bet reikia, kad mes duotume jiems tikrą žmogui priklausantį išsilavinimą, supažindintume juos su visais civilizacijos šaltiniais, kad tuo būdu ir jie pagal savo būdą ir sugebėjimus pajustų grožį ir tiesą, kurie kiekvieną daro žmogiškesnį.To auklėjimo programa ir jos įvykdymo būdas turėtų būti ypatingo susirūpinimo dalykas. Dachau mums atrodė, kad Kristaus meilė, kuri mus įpareigoja mylėti artimą kaip patį save, mums taip pat uždeda pareigą proletarą įgalinti ne tik materiališkai, bet ir dvasiškai siekti to, kas jam priklauso. Tokiu būdu ir šv. Augustino pasakymas: „Fac tibi aeųualem", (padaryk jį sau lygių) įgauna naują prasmę.Toj srity jau buvo daryta bandymų ir, reikia pasakyti, sėkmingų bandymų. Mes, krikščionys, turime ypatingą pagrindą nesiduoti pralenkiami, nes Kristus kreipiasi pirmiausia į mus, skųsdamasis: „Misereor super turbam! — Man gaila minios!". Jau dažnai buvo svarstomas klausimas, kokia socialinė orientacija turi būti duodama mūsų studijuojančiam jaunimui. Ar nebūtų geriausiai pavykęs problemos išsprendimas; jei į kiekvieną humanistinę mokyklą priimtume tam tikrą skaičių darbininkų?*) Tai būtų naudinga visiems: auklėtojams, mokiniams ir jauniems darbininkams. Savaime aišku, čia suponuojamas glaudus bendradarbiavimas su katalikų darbininkų organizacijomis, sakysim JOC (žosistais). Čia, gal būt, atsiveria nauja kunigo pasiaukojimui dirva, kuri slepia savyje labai daug džiuginančių staigmenų.
*) Lietuviškos gimnazijos taip ir darė. Red.
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Viena vieninga Bažnyčia

Pagaliau paskutinis dėmesio vertas dalykas: po Dach
au stovyklos koplyčioje atlaikytų konferencijų dažnai 
būdavo girdimas pageidavimas, kad tasai informacijos 
šaltinis ir vėliau būtų prieinamas. Kas tuo norima pa
sakyti? Mes buvome sudarę autentišką medžiaga parem
tą ciklą, kuris nagrinėdavo religinę padėtį įvairiuose 
kraštuose ir srityse. Tai buvo daroma dėl gyvo susi
domėjimo dalyku, ne vien iš-smalsumo. Išdirbtos pas
kaitos buvo tikri įvairių apaštalavimo metodų demon
stravimai.

Bevaizduojant kurios nors šalies religinę padėtį, kiek
vienas aiškiau pažindavo, netgi geriau suprasdavo savo 
krašto religinį padėjimą. Anksčiau jis į tai reagavo sa
vo būdu, dabar jis išgirdo, kaip tai aiškina kiti; o tai 
įnešdavo nepaprastai daug aiškumo. Užsienio patyrimai 
atidengdavo jam naujus horizontus, parodydavo kelią į 
naujus, gal dar sėkmingesnius bandymus.

Ir todėl buvo pageidaujama, taip pat ir vėliau pasi
keisti tarpusavy žiniomis apie tai, kas dedasi krikščionių 
pasaulyje. Jau iš pirmo žvilgsnio atrodo visai natūralus 
dalykas, kad Katalikų Bažnyčioje atskiri nariai seka tai, 
kas vyksta visame kūne: tai duoda vienybės, „kata
likiškumo" jausmą, kurį, kaip atrodo, kiekvienas turi 
turėti, Bet reikia apgailestaujant pastebėti, kad dažnai 
sutinkama labai suvidutinėjusi dvasia, tesisukanti apie 
savo parapijos bažnyčios bokštą;, tam tikras religinis 
šovinizmas, kuris yra lygiai nekęstinas, kaip betkoks 
kitas. Tai yra ne tik žalinga katalikiško bendravimo 
jausmui, bet taip pat ir pačiam apaštalavimo darbui. 
Kiek nevykusių užsiomojimų pranyktų, 
kiek nelaimingų bandymų nebesikarto
tų, kiek gražių ir sėkmingų sumanymų 
atsirastų, jei būtų tas susijautimas su 
visomis Bažnyčios dalimis. Toksai žinių 
biuras yra visų pageidaujamas.

Jš patyrimo žinome, kaip visur paplitęs domėjimasis 
misijomis stipriai remia misijų darbą. Dabar, labiau kaip 
kada nors Bažnyčia, kuri tėra viena tame 
pasaulyje, kuris irgi jungiasi, stiprinasi į blokus, 
sąjungas ir entantas, turi turėti visuose savo 
nariuose pilną ir galingą savo vieningu
mo sąmonę.

Tokie buvo mūsų pašnekesiai Dachau stovykloje.
Pragaras mus į ten sugrūdo, kad mus išnaikintų, bet 

tai jam nepavyko. Mes įsigijome ten aiškesnį savo kuni
gystės, savo Bažnyčios turtingumo ir galingumo supra- 
tuną. Jai priklauso ateitis... Tai neapsieis be sunkumų: , 
tiek daug jėgų dar stoja prieš ją. Bet mes puikiai paty
rėme patys savimi savo pačių kūnais: „Pragarovar- . 
tai jos nenugalė s!"

Kun. V. Aleksonis

Kuri. Dek. Stasi Rauba prisiminus
• * .

i. „Man gaila žilagalvio senelio,
Kurs atsistojo ant amžinybės kelio”

Šie dainiaus žo4žiai tinka a. a. Kun. Dek. St. Raubai, 
kuris savo 64 gyvenjjno metais š. m. rugpiūčio mėn. 3 ■ 
dieną baigė skaudžią šios žemės tremtinio kelionę ir 
atsistojo ant amžinybės kelio. Šia liūdna proga noriu 
prabėgoms paliesti velionio gyvenimo kelią bei as
menybę.

Kun. Dek. St. Rauba gimė 1883 mt. vasario mėn, 
1 dieną Pusdešrių kaime, Zanavykijoj. Mokėsi Slavikų 
pradžios mokykloj, o vėliau Marijampolės gimnazijoj. 

Pajutęs pašaukimą Dievo tarnybai Stasys palieka gim
nazijos suolą ir stoja į Šeinių Kunigų Seminariją. Ją 
baigia 1905 metais ir įšventintas dijakonu paskiriamas 
į Vištyčio parapiją. Sulaukęs kanonais reikalaujamo 
amžiaus, sekančiais t. y. 1906 metais įšventinamas kuni- * 
gu. Taigi 1946 metais a. a. Dekanas šventė savo 40 me
tų kunigystės jubilejų. Per šį laiką jam teko dirbti šiose 
parapijose: Vištytyje kaip vikaras, Kudirkos Naumiesty
je dirbo 18 metų pirma kaip vikaras, paskui kaip ad
ministratorius, Sutkuos kaip pirmutinis klebonas pa
rapijos organizatorius, Liubave kaip klebonas, Bartinin
kuos kaip klebonas bei dekanas išdirbęs 15 metų ir pa
galiau tremtyje Augsburg-Hochfeld kaip klebonas.

A. a. Kun. Dek. St. Raubai teko pergyventi du didieji, 
pasauliniai karai. Pirmojo pasaulinio karo audra jį už
klumpa Kud. Naumiestyje. Čia. Vokietijos pasienyje 
siaučiant frontui, besistumdant rusų vokiečių kariuo
menėms Kun. St. Rauba stengiasi padėti karo pa
liestiems žmonėms. Pasakojama, kad kai rusai pirmą 
kartą įžygiavo į Rytprūsius, tai kai kas susigundė par
sinešti be savininkų likusių prūsiškų gėrybių. Sužinojęs 
apie tai Kun. .St. Rauba nuėjo prie Širvintos tilto ir 
grįžtančius su grobiu sugėdino ir liepė grąžinti iš kur 
paėmę. Žmonės paklausė ir vėliau buvo dėkingi kun. 
Raubai už šį. perspėjimą, nes vokiečiams užėjus būtų 
sulaukę žiauraus keršto. Laike vokiečių okupacijos rū
pinosi pagelbėti parapijiečiams ir su konfratrais dėjo 
pastangų suorganizuoti lietuviškas mokyklas. Daug pasi
darbavo taip pat „Žiburio” draugijoj.

Šis antrasis karas užtiko^a. a. Kun. Dekaną Bartinin
kuose. Visiškai priartėjus frontui, nors buvo nusistatęs 
niekur nesitraukti beveik paskutinis prievarta buvo eva
kuotas. Skaudu buvo jam matyti išblaškytus parapijie
čius ir karo liepsnose paskendusį bažnytkaimį ir bažny
čią. Kurį laiką gyvendamas su kitais lietuviais Vištyčio 
parapijoj, kaip karo pabėgėlis guodėsi, kad bangai iš 
Rytų atslūgus grįšią, bet 1944 metų spalių mėnesio 
audros orkanąs atbloškė į Vokietiją. Po karo, drauge 
su lietuvių būriu iš Turinguos atvyksta į Augsburg- 
Hochfeld ir čia vadovauja tremtinių dvasiniams reika
lams. Karo ir tremtie? išgyvenimai paveikia a. a. Kun. 
Dekano sveikatą ir skaudi operacija apie l'/s metų 
skaudžiuose skausmuose laiko jį ligonio guolyje. Ste
bisi daktarai,- seselės ir lankytojai tuo kantriuoju paci- 
jentu. Aplankius a. a. ir užsiminus apie skausmus jis 
kalbėjo: „Dievo valia. Kenčiu gal būt ne tiek dėl savęs 
kiek dėl kitų žmonių. Juk Teresėlė Neumann irgi daug 
kenčia už kitus”. Taip jis įprasmino savo ilgą ir skaud
žią ligą kol sekmadienio rytą į dangiškojo Tėvo rankas ' 
atidavė kančių išpuoštą savo sielą. ,

Amžinos atminties Kun. Dek. St. Raūba buvo kukli 
šviesi asmenybė su asketiniu antspalviu. Savo 40 metų 
uolų kunigavimą jis pašventė Dievo garbei ir savo ga
nomųjų tikinčiųjų sielų gerovei. Visą savo klebonavimo 
laiką dirbo, kūrė, statė. Naujai kuriamoj Sutkų parapi- _ - 
joj, o vėliau Bartininkuose pastatė kelis naujus tro
besius. Bartininkuos pastatė didelę naują Katalikų Ak
cijos reikalams salę žymia dalimi iš savo santaupų, bet 
tuo nesigyrė. Aukodamas kam nors laikydavos dėsnio: 
„Ką daro dešinė, te nežino kairė”. Prisimena man vienas 
įvykėlJš per bažnytkaimyje padarytą rinkliavą, kokiam 
tai tautos reikalui, dėžutėmis. Komisija atidarius vieną 
dėžutę rado suvyniota tris šimtines litų ir tik teiraujan- 
tis pas rinkėjus vieno žvitri akis atidengė paslaptį, kad 
tas kuklus ir duosnus aukotojas buvo Dekanas.

A. a. Kun. Dekanas buvo didelis knygos prietelis ir 
kat. spaudos rėmėjas. Tačiau labiausiai gyvenimo iš
mintį mėgo semtis iš šv. Rašto. Kelias dienas prieš pat 
mirtį pasakė vienam jį lankiusiam konfratrui: „O visgi

120

8



kaip pažiūriu į žmogaus gyvenimą, kaip stebėtinai tei
singai jis Šv. Rašte aprašytas". Teko sužinoti, kad trem
tyje vokiečių kalbą jis mokėsi irgi iš šv. Rašto vokiško 
teksto.

Laisvalaikiu Lietuvoje gana dažnai galima buvo ma
tyti žilagalvj dekaną sode rožančių bekalbanti arba nuo
lat apie bites bei medelius betriūsianti. Bartininkuos ant 
žvyryno, jo nenuilstamomis pastangomis, lyg oazė suža
liavo gražus sodas, kuriame buvo galima net kai kurie 
Pietų kraštų vaismedžiai rasti. Gausias sodininkystės 
bei bitininkystės žinias mielai teikdavo kiekvienam 

parapijiečiui besidominčiam šiuo reikalu. Jo kaip bičiuo- 
lio pagamintas midutis buvo plačiai žinomas apylinkėj, 
nes svečius bei talkininkus visada juo pavaišindavo.

Bendrai dėl savo taikaus ir ramaus būdo, ypač kad 
nieko nemėgdavo teisti, kaimynų konfratrų buvo mė
giamas, o parapijiečių mylimas ir gerbiamas.

Prisimenant šviesios atminties Kun. Dek. St. Raubą, 
kurio kūnas po sunkios gyvenimo kelionės bei darbo 
ilsisi svetimoj žemėj ir tariant „Requiem..." sieloj 
randa1 atgarsio ir šie dainiaus žodžiai: „Man gaila to 
žilagalvio senelio, kurs atsistojo ant amžinybės kelio".PO BAŽNYČIOS SKIMUWS Česlovas Grincevičius

Buvo rami vėlybojo pavasario pavakarė. Šilti saulės 
spinduliai, susimaišą su žydinčių sodų kvapu, nesulai
komai veržėsi pro bažnyčios vitražus ir visomis vai
vorykštės spalvomis krito ant grindų, piliorių, sienų. Iš 
šventoriaus liepų tankumyno sklido nerūpestingų 
paukščių čiulbėjimas, o jauna kregždžių pora buvo tik ką 
baigusi lipdyti lizdą bažnyčios lange ir kėlė triukšmin
gas įkurtuves. Lengvas laukų vėjelis, lyg su peteliškėm, 
žaidė byrančių obelų lapeliais.

Ar galėjo žmogus tokią valandą ramiai sėdėti darbo 
kambary, nepažvelgęs pro langą į sodą, neiškišęs galvos 
paklausyti varnėno čirenimo, ne.atsikvėpęs giliai krūtine 
žiedų ir medaus kvapu ir nepasakęs: „Tai graži dienai?" 
Ne, žmogus to negalėjo nepadaryti, negalėjo to nė 
šventasis.

Taigi šventasis Lukas, kuris nuo bažnyčios užbaigimo 
metų, drauge su kitais evangelistais stovėjo nišoje ties 
Didžiuoju altoriumi ir visą laiką žiūrėjo į vidurinę navą, 
neiškentė ir, pasukęs galvą į langą, pažvelgė į laimingų 
paukščių porą, kuri lizde spurdėjo ir kuriai kalbų ir 
čiulbėjimų nebuvo galo.

Nukreipęs žvilgsnį į stiklą, pamatė jis ir šimtametes, 
langą siekiančias šventoriaus liepas, kurių pavėsy bū
riavosi mėlyni, margi ir kitokie balandžiai, išvydo jis 
ir baltas, lyg sniegu užklotas sodo obelis, ir žaliuojan
čias laukų lygumas, kurios tęsėsi iki pat miško, ir 
skaisčiai žydrą dangų, ir didelę, besileidžiančią saulę. 
Pažvelgė, ir pasaulis, kuris buvo anapus aptrupėjusio 
lango, šventajam Lukui, kilnios prigimties ir grožį 
mėgstančiam gydytojui, patiko, ir jis negalėjo nuo jo 
akių atitraukti. •

— Kokia graži Dievo sutverta žemė ir kokie balti sodo 
medžiai, kuriuose mėgsta suptis laukų bitėsl

Šventasis pajuto, kad jam patogiai pasisukti kliudo 
rankose laikoma knyga su plunksna, nuo kurių per eilę 
metų buvo gerokai sustingę sąnariai. Visa tai padėjęs 
ant lango, atsargiai, kad nepažadintų prie kojų miegan
čio jaučio, pasisukęs į lauko pusę pasistiebė ant pirštų 
ir ėmė žiūrėti pro stiklus.

Kitoj pusėj altoriaus stovėjęs šventasis Jonas Evange
listas ir visą laiką stebėjęs šventąjį Luką, pamatąs, kaip 
anas gėrisi saulėta žemės diena, taip pat pasisuko į 
langą ir, jaunatviškai įvertinęs visa, kas anapus jo buvo 
matyti, pritarė: r

— Iš tikrųjų!
Ir taip nuo neatmenamų laikų ramiai stovėję šalia 

Viešpaties altoriaus sustingę ir apdulkėję šventieji savo 
šaltą ramumą pasauliui nutraukė.

Tada šventasis Petras, kuris stovėjo pačiame altoriuje, 
rūsčiai prabilo:

— Jūs, nenuoramos ir nekantrieji, negirdėtas dalykas, 
kad kas savavališkai pertrauktų garbės sargybą mūsų 
Valdovui ir pradėtų domėtis tuščiais pasaulio niekais.
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Jei jus dievobaimingi žmonės čia pastatė šalia Jo, tai ir turite ištikimai Jam tarnauti, ir kad kažin kas čia ar ten beįvyktų, nedera dairytis į šalis ir gėrėtis nuodėminga žemė." — Nesupyk, garbingiausias seneli, kad neiškenčiau ir žvilgterėjau pro langą. Patarčiau ir tau pažiūrėti ir dar kartą įsitikinti, kad visa, ką padarė mūsų Viešpats, yra be galo gražu. Tat kaip nesigėrėti Jo darbais? — tarė šventasis Lukas ir vėl nusisuko į langą.— Paikybė! Šimtą šešiasdešimt metų čia išstovėjome nepajudėję, galėjome nesunkiai išstovėti 'ir iki pasaulio pabaigos arba kol ta bažnyčia sugriūtų.— Visa, ką tu sakai, yra teisybė, įsikišo šventasis Jonas, — bet tu turi pripažinti, kad mes buvome nepajudinami savo garbės pareigose visad, kada koks bebuvo pavojus — ar kai kanuolių šoviniai už lango sproginėjo, ar kai mėlynai-raudonai vilkėjusių Napoleono kareivių į bažnyčią suvesti arkliai dantimis kramtė mūsų kojas. Nepajudėjo mūsų nei dešinė, nei kairė, nei akis, nėi plaukas, kai neteisybė žemėj prilygo visoms prieš ją buvusioms ir kai mažoji gėlių barstytoja, kuri mums kas šeštadienį pamerkdavo po puokštę laukų ramunių ir kurią žmonės mėgdami vadindavo Gailute, aną neseną rytą atbėgusi ties mūsų kojomis iš širdies skausmo, kaip sutrintas kirminėlis, vartėsi ir šaukėsi mūsų pagalbos prieš tai, kas ką tik buvo atsitikę jos namuose. Nė vienas nepajudėjome, kai ją atsiviję į bažnyčią mėlynom kepurėm purvinais batais kareiviai keikdamiesi nutvėrė už rankų ir kojų, išvilko pro duris ir, kaip medžio gabalą, įmetė į aukštą vežimą, kur jos broliai jau sėdėjo liūdnais veidais. Mūsų širdys verkė ne mažiau, negu anų nelaimingųjų, bet mes nenulipom nuo savo paaukštinimų jų apginti, nes jiems geriau, kad jie šiandien už protėvių neišpirktas nuodėmes kenčia. Jų laukia atpildas didesnis, negu visi Antikristo ir jo tarnų jiems paruošti kankinimai. Būtumėm nepajudėję ir nė vienu pirštu neparodę pasipriešinimo, jei anie ginkluoti žvėries tarnai būtų ir mus pačius naujoms kančioms išvežę; būtumėm nepajudėjęs ir tu, Viešpaties išrinktasis seneli, jei jie tave antru kartu būtų vedę už Jį žemyn galva nukryžiuoti, nes Jo kantrybė iki laikui, ir šitai žmonių giminei dar nebus duota ženklo iš dangaus. O tačiau, kai medžiai,' lyg sužadėtinė prieš altorių, pasipuošė baltai, kai žieduose suposi pilkasparnės bitės, kai margoji paukštė ėmė į stiklą kalenti, mūsų akys vienai valandėlei nukrypo už lango, nes šio vakaro grožybė jau yra begalinio Viešpaties Grožio mažytės dulkelės atsispindėjimas, gi anie kentėjimai — šėtono ir jo padėjėjų, pasivertusių žemės kunigaikščiais, laikinas pasimaginimas.— Tu visados buvai išminties mylėtojas, — pridėjo šventasis Petras, — tik tiT, ir papraščiausią tiesą sakydamas, kalbi neaiškiai ir -vartoji sunkiai suprantamus palyginimus, lygiai kaip ir anuose savo Laiškuose, Apreiškime ir Linksmosios žinios knygose, kur pilna neaiškių pranašyščių, kurių nesuklydęs žmogus negali teisingai išaiškinti. Man tik viena aišku, kad mus žmonės laiko kantrumo, susilaikymo ir savęs išsižadėjimo pavyzdžiu, ir mes negalime nė valandėlei užmiršti kas esame, ar kur pasikarščiuti, kad paskui reikėtų gailėtis.— Pagarba tavo žodžiams, atsiliepė šventasis Lukas, — tik atleisk, jei paklausiu, kad man neaišku, ar įvykis aną ketvirtadienio naktį, kai ištikai vyriausiojo kunigo tarną Malkusą ir nukirtai jam dešinę ausį, neprieštarauja dabar pasakytiems žodžiams?— Ne tik šiuo veiksmu, bet ir kitais negerais pasielgimais pasižymėjau tą pačią naktį, kurie net šitoj bažnyčioj metai iš metų minimi, ir dėl kurių verkiu širdyje.Iki šiolei tik klausęs ir akis įsmeigęs į storą knygą netoli šventojo Luko stovėjęs šventasis Matas, tur būt, norėdamas padaryti galą ginčams, įsikišo:

— Ir ko jus čia ginčijatės, lyg jū?ų žinojimas nebūtų pilnas Viešpatyje?Šventasis Matas vėl nuleido akis į savo knygą. Pasidarė tylu.Tačiau šventasis Lukas negalėjo nurimti:— Tu esi vienas, kuris iki šiolei nė žodžio netarei, — kreipėsi į kitoj pusėj stovintį šventąjį Morkų, — ar tu nieko į tai neturi ko pasakyti?— Mano žinojimas yra pats mažiausias ir šiame ginče negali būti lemiamas. Gaila, kad jau nėra tarp mūsų šventojo Pauliaus, kurio žodis, manau, būtų galutinis.Priminus šventojo Pauliaus vardą, visi sužiuro į tuščią vietą altoriuje, kur dar neseniai jis stovėjo viena ranka suspaudęs kardą, kita iškėlęs laišką ir raginančiai žiūrėdamas į žmones, lyg sakytų: „Žiūrėkite, kokiomis raidėmis aš jums parašiau savo ranka!" Iš kitos šalies atvykusio piktadario pro langą paleista kulka į Didįjį altorių pataikė šventajam, kuris dengė Švenčiausiąjį, į kairį petį, ir jis nuo atoriaus ant cementinių grindų nupuolė, kad įvyktų jo paties išrašyti iš Psalmių žodžiai: „Dėl tavęs esame žudomi visą dieną, laikomi pjautinomis avimis."Tačiau ginčai dar neturėjo greit baigtis. Šventasis Petras kalbėjo karštai, įtikinančiai, mosikuodamas rankomis; šventasis Jonės ramiai ir kiekvieną žodį apgalvodamas, suminėdamas daugybę palyginimų; šventasis Lukas buvo atitraukęs akis nuo kregždžių lizdo ir sekė molinės spalvos balandį, kuris pro išmuštą vitražą buvo Įskridęs į bažnyčios vidų ir negalėjo rasti kelio atgal. Jo žodžiuose nedaug buvo ryšio su ginčijamaisiais dalykais, tačiau jo balsas, kaip lauktasis pavasario lietus, buvo visų ausisms malonus. Šventasis Matas tik retkarčiais kokį žodį bepridėdavo. Mažiausiai domėjosi ginčais šventasis Morkus, ir iš jo laikysenos negalima buvo suprasti, kurią pusę jis palaiko.Jeigu mes šventuosius kuriam laikui paliksim ir po valandėlės vėl sugrįšim į bažnyčią, tai pamatysime, kad šventasis Petras, pasidėjęs šalia savęs medinį geltonai dažytą raktą, sėdėjo ant altoriaus pakopų. Šalia jo rasime nulipusį ir dulkes nusipurčiusį šventąjį Joną, kuris kalbėdamas glostė riestasnapį erelį. Prie jų buvo ir šventasis Morkus, palikęs ant liūto galvos molinę pluksną, ir šventasis Matas, rankose vis kilnojęs didžiulę, kaip vargonai knygą. Tik šventasis Lukas kiek atokiau laikėsi ir vaikštinėjo aplinkui. Ir ginčai jau ėjo dėl kitų dalykų. Mūsų šventieji nė kaip negalėjo susitarti dėl „pasaulio pabaigos laiko, suskaičiuoti, kiek žadėtų ženklų jau yra žmonėms apreikšta. Iš ginčių eigos galima buvo pastebėti, kad šventiesiems tik tiek buvo paaiškėję, jog pasaulio pabaigos reiškiniai niekam iš jų nėra aiškūs ir jie yra tik paties Sutvėrėjo rankose.Saulė jau buvo palinkusi prie žemės, ir ramūs spinduliai pakilę nuo grindų pageltusiais ruožais kopė melsvomis sienomis ir rausvų plytelių pilioriais, kai šventieji staiga išgirdo rakinant bažnyčios duris.— Į savo vietas! — suragino šventasis Petras.Šventieji, toj pačioj vietoj nepajudėję šimtą šešiasdešimt metų, iškart sustojo lygiai taip tiksliai, kaip ir
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prieš tai kad niekas nė mažiausio pakitėjimo nebūtų galėjęs pastebėti.Į bažnyčią skubiais žingsniais įėjo neramus klebonas ir išsigandęs zakristijonas.— O visgi tikrai nieko nėra, — lengviau atsiduso zakrfctijonas, — bažnyčią rakindamas visada gerai apžiūriu.■— Bet ir pats girdėjai bažnyčioj kalbantis, ir ne vieną, o kelis balsus.— Abu girdėjome, ir vaikai girdėjo ... Iš viso, aš čia nieko nesuprantu.Klebonas apsidairė aplinkui, apvaikščiojo bažnyčios pakraščius, pažiūrėjo už altorių, žvilgtelėjo į klausyklas, ar nėra kas nors pasislėpęs. Niekur nieko neužtikęs, sustojo vidury bažnyčios ir, sunėręs rankas ant krūtinės, susimąstęs ilgai žiūrėjo į šventųjų evangelistų statulas ir palingavęs galva pusbalsiai susirūpino:— Argi taip ir būtų?Po valandėlės tylos zakristijonui parūpo sužinoti, apie ką klebonas susimąstė:— Jums, atrodo, kažkas kelia nerimą?— Taip. Tu gal ir nežinai visų gražių istorijų ir legendų apie mūsų bažnyčią, kurias pasakojo nabašninkas altarista ir seni parapijiečiai; vienoj jų, atsimenu, taip buvo pasakyta: kad kai šio krašto žmonės bus tokie negeri, kad net nežinos, kad blogai daro, tai Viešpats atsiųs rykštę, kokios dar šio krašto žmonių atminimas nežino. Tada turės valią apt teisingųjų tie, kurie prieš tai buvo laikomi melagiais ir. vagimis, kai tie, kurie viešose vietose burnos prieš Sutvėrėją, bus laikomi gera darą, kai motinos nežinos, kur jų vaikai, o vaikai, kur 

jų motinos, kai kraujo ir ašarų bus išlieta daugiau, nei tų metų aruoduose bus derliaus, kai daug šios bažnyčios nekantriųjų lankytojų bandymo neištvers ir praeidami pro ją nusigręš, kai šiai didžiulei Dievo šventovei bus perdaug likusio vieno altoriaus tarno, tai tada, ankščiau, negu bus išniekinti Jo namai juos paverčiant kraujuoto žvėries garbintojų ištvirkavimo landyne, — tai tada Viešpats nedaugeliui likusių ištikimųjų, kurių maldos bus išklausytos, kaip savo malonės ženklą, kad bandymų dienos eina į pabaigą, kaip kad kylant upeliams ir nuplaukiant sniegui žinome, kad jau atkopia pavasaris, Jis leis, kad šios gipsinės šventųjų apaštalų ir evangelistų statulos, lyg jos būtų gyvos, žmogaus balsu prabils... Argi toji Jo malonė iš tikrųjų jau čia pat, ir ar mes dėl jos abejodami esame to verti? O tu gerai padarei, kad nuo šventųjų pagaliau nuvalei dulkes. Reikėtų dar nušluostyti altorių ir kitus šventuosius.— Reikėtų, — pritarė zakristijonas ir stebėjosi, kas gi galėjo nudulkinti šventuosius. Stebėjosi, ir kodėl dulkės buvo nupurtytos ant grindų. .Klebonas dar kurį laiką stovėjo susimąstęs ir žiūrėjo i šventuosius. Paskui parpuolęs ant kelių rankomis užsidengė veidą ir tyliai meldėsi. Buvo matyti, kaip pro jo pirštus sunkėsi ašaros ir stambiais Tašais krito ant kilimo.Saulės spindulys dar valandėlę įsirėmęs' vitražo stebėjo tai, kas dėjosi viduje, paskui tyliai, pirštų galais perkopęs bažnyčios stogą ir bokštus pakilo į dangų, pakelėj sustojęs atsikvėpti ir violetiniu atspindžiu nudažęs aukštai pakabintą debesėli, nuo kurie? dar kartą apžvelgė'išvargintą ir nutilusių dainų žemę.
Willibrord Verkade

VERŽIMASIS I DIEVA
Vieno dailininko — vienuolio atsiminimai.

— Vertė Leonardas Valiukas —

Hattem’e>Keturis ir pusę semestro palankęs meno akademiją Amsterdame, 1889 metai? išvykau į provinciją pas savo svaini, būtent: į mažą miesteli, vardu Hattem, kuris randasi netoli Reino deltos šakos „Ysel" ir arti Zwolle miesto.Išsinuomavau vienoje iš trijų pagrindinių gatvelių už šimtą aštuoniasdešimt guldenų metams namą su trimis didokais kambariais, kabinetu, virtuve, rūsiu, sandėliu, pasirūpinau reikalingų baldų ir kitų namų apyvokos dalykų ir viską sutvarkiau meniškai. Rytais ateidavo valandai viena moteris, kuri viską sutvarkydavo, šiaip ištisą dieną būdavau namuos vienas. Pietus valgydavau prieš pirmą valandą valgykloje; pusryčius ir vakarienę pasigamindavau pats.Tuo laiku nebuvo sunku gyventojų tarpe rasti tinkamą modelį. Moterys su kūdikiais ant rankos, senos motulės ir vaikai tautiniuose rūbuose mielai pozuodavo^ Reikėdavo tik dirbti, o antra — juk galėdavau ką nors pasirinkti ir iš negyvosios gamtos. Kiekvieną dieną ateidavo į mano atelje mano svainis ir savo patarimais bei nurodymai? iš šalies daug padėdavo.Dabar buvau savo tėvų namus palikęs ir pasidaręs miestelio „piliečiu": mokėdavau mokesčius, pasirašydavau renkamų aukų neturtingiems šelpti sąrašuose, 

turėdavau kiekvieną šeštadienį ties savo namu nuvalyti gatvę ir gavau, kaip ir kiti miestelyje, pravardę: „Ilgasis Jan". Ir dažnai, be kokių nors blogų minčių, šia pravarde būdavo į mane kreipiamasi.Vasaros vakarais, saulei nusileidus, sėdėdavom kiekvienas prieš savo namus ar tarpduryje. Dažnai svečiuo- davaus kokioj nors šeimoje kaimynystėje ir būdavau visuomet jųjų mielai laukiamas svečias. Tada kartais moterys ir mergaitės kalbėdavo, kaip galėtų mano name atrodyti. Mielai jos būtų į mano „paslaptingą" viengungio butą bent kajtą įsiveržusios. Vieną vasaros vakarą buvo jų smalsumas patenkintas.Miestelyje buvo paprotys, jei kas iš moterų išteka, metro platumo kelią išbarstyti baltu smėliu nuo jaunosios buto iki miesto valdybos rūmų. Kaip tik kaimyno duktė ruošėsi Ištekėti, ir aš prisidėjau prie pabarstymo smėliu to garbės kelio, nes šis darbas, jau nuo senovės priklausė jaunuoliams ir jaunuolėms. Kai darbas buvo baigtas, pakviečiau visus dalyvius, apie 10 asmenų, pas save kavos. Smalsumas buvo didelis. Ir koks - buvo nustebimas, kai jie peržengė mano buto slenkstį. Viskas buvo kuo puikiausioj tvarkoje. „Būtų galima net nuo grindų valgyti", sakė viena. Kita gi pažvelgė į spintą: „Peilių, šakučių, šaukštų, lėkščių . . . Ilgasis Jan visko turi; jam trūksta tik žmonos!" Žinoma, man čia tuoj buvo papiršta ir Viena kita mergaitė. Aš gi nė negalvojau
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vesti; aš neuždirbau dar nė cento, o gyvenau iš to, ką 
man tėvas prisiųsdavo, — jis man nepagailėdavo.

Priešais mano namą, kitoje gatvės pusėje, stovėjo ma
žas namelis. Jis priklausė našlei — „senajai Toniai". Sis 
vienaaukštis namelis buvo visai aplūžęs ir reikalingas 
remonto," —- ypač jo stogas buvo labai blogas. Senoji 
našlė neturėjo nė skatiko jo remontui; nebuvo net ži
noma iš ko ji iš tikrųjų pragyvena. Tonia ir aš buvome 
geri draugai. Pakviesdavau kartais ją vakarais prie 
arbatos ir piešdavau jos seną veidą. Sėdėdavo ji kaip 
sustingusi, "Jos žvilgsnis būdavo ramus, rankas laikydavo 
ant kelių ir džiaugdavosi, galėdama būti tokiam šiltam 
kambaryje, nes jos bakūžėj būdavo baisiai šalta: grin
dys akmeninės, o lubos pilnos skylių. Vieną vakarą sto
vėjau prie lango ir stebėjau debesis, kurie buvo virš 
Tonios namelio susibėgę j krūvą. Buvo žiema ir temo. 
Gatvė buvo tuščia ir nė katė neperbėgdavo skersai ją. 
Mano troboj pyškėjo degančios krosnyje malkos, ir 
senas, fryziškas laikrodis vienodai tiknojo. Jau norėjau 
užtraukti lango užuolaidą ir užsidegti lempą, bet tuo 
tarpu mano žvilgnis nukrypo i aukštą Tonios namelio 
kaminą. Man tuoj dinktelėjo į galvą: „Kas gi pasidarė, 
jau kuris laikas, kai nematau dūmų, kylančių iš jos ka
mino. Ar Tonia neturėtų anglių?" Aš perėjau gatvę ir 
įžengiau j jos nameli. Ji sėdėjo tamsoje už stalo, akiniai 
tebebuvo dar ant nosies. Prieš ją gulėjo Sv. Raštas, kuri 
ji matomai prieš tai buvo skaičiusi. Jos namelyje buvo 
kaip ledaunėje. „Tonia, kaip su anglimis ir durpėmis?" 
— „Neturiu!" „Ar nieko šilto nevalgiusi?" — „Ne". „Kaip 
ilgai jau?" Į tai ji nieko neatsakė. Aš atnešiau jai duo
nos, dėžę anglių ir keletą gabalų durpių, Kaip aš džiau
giausi, kad* ją tokiam varge pastebėjau! Ar tik Tonia 
nebus meldusis į našlių ir našlaičių Tėvą? Aš norėčiau 
tam tikrai patikėti.

Keletą mėnesių buvojo Hattem'e du „Palaimintosios 
Kariuomenės" nariai. Vieną vakarą apsilankiau jų su
šauktam susirinkime. Šis susirinkimas vyko viename 
tuščiame paprasto darbininko buto kambaryje. Aš vos 
beradau vietos, nors ir visi dalyviai stovėjo. Vienas na
rių paskaitė skyreli iš Šv. Rašto ir pradėjo po to puikia 
iškalba ir jaudinančiu nuoširdumu veikti susirinkusius. 
Dalyviai buvo taip paveikti, kad prisiekė išpažinti skel
biamą jo religiją. Kristus stovįs prie kiekvieno iš mūsų, 
mes neturėtumėm Jo atstumti, bet Jam atverti savo 

— širdis. Kristus norįs tapti mūsų draugu ir mus atvesti į 
laimės kelią ir t. t. Prisipažįstu, kad man pasidarė bai
siai „tvanku", bet tada temačiau Kristuje idealų žmogų, 
o gilesnės šių žodžių minties nesupratau. Nors ir paste
bėjau „Palaimintosios Kariuomenės" didelį pasiaukojimą 
ir atsidavimą, bet buvau aiškios nuomonės, kad jie reli
giją tvarko pagal savo kurpalių. Apie tai aš gi neno
rėjau nieko žinoti, „nes tai ir aš pats taip pat galėjau".

Apie neabejotinai paprastus ir pigius modelius, kurių 
miestelyje buvo, aš dar nekalbėjau: — apie žalmarges 
karvutes. Jos davė puikios lavinimuisi medžiagos. Ir ko
kui puikių pavyzdžių rasdavau didelėj bendroj gany
kloje! Olandijoje būna galvijai nuo gegužės mėn. iki 
lapkričio dieną ir naktį pievoje, niekieno nevaikomi, be 
piemens. Veršiai gi net ir žiemos mėnesiais matomi, 
ištisomis dienomis pievose. Vandenys ir juose nuotai
kingai atsispindi debesys teikia Olandijos kraštui savo
tiško grožio. Kiti kraštai atrodo man kartais tokie tušti 
ir negyvi! Be abejo, matome ir kituose kraštuose besi
ganančių ar belaksiančių galvijų, tačiau tuoj pažinsi, 
kad tai yra tvarto gyvuliai. Jie nėra su gamtovaizdžiu 
suaugę, jaučiasi jame svetimi.

Dažnai praleisdavau ištisas dienas ganyklose piešdamas 
ar tapydamas. Visus gyvulių įpročius išmokau vis geriau 
pažinti, tiksliai žinojau, kada jie gulsis ar eiš ganytis. 
Jei būdavo saulėta diena, laikydavosi visa banda kartu, 
kad galėtų geriau nuo musių atsiginti. Bet vargšams gal
vijams nebūdavo ramybės: blogai ėsdvo ir suguldavo tik 

tumpam laikui. Ir aš maža teturėdavau progos padirbėti. 
Debesuotą dieną karvės išsisklaidydavo ir ėsdavo, kad 
net džiaugsmas apimdavo, į jas bežiūrint! Jei kuri atsi
guldavo, tai buvo galima laukti, kad apie porą valandų 
nepasijudins. Ir kai karvė atsistodavo, būdavo ir mano 
etiudas baigtas, tada truputį atsikvėpdavau. Nepaprastas 
pasilenkimas būdavo tada gulėti tarp besiganančių*kar- 
vių ir stebėti jų siluetus, ryškiai atsiskiriančius nuo 
dangaus spalvos; jų taip sunkų alsavimą, godų ėdimą ir 
ramų manęs apuostinėjimą. Kai kurios būdavo net įžūliai 
drąsios; geru savo stalo kojos smugiu galėdavau tik nuo 
savęs pavaryti. Dažnai staiga išskėsdavau didelį, pritai
kintą tapymui skėtį: tada jos tuoj nubėgdavo.

Arkliai turėjo sau atskirą pievą. Čia stovėdavo jie 
dažnai, ypač nuvargę kuinai, ištisomis valandomis vie
noj vietoj su nusvirusiomis galvomis ir sudribusiomis 
kojomis ir svajodavo apie savo jaunystę, kada jiems 
buvo duodama pakankamai avižų ir mažai tebuvo mu
šami! Ir taip trukdavo tol, kol pribėgdavo koks nors 
jauniklis ir savo kamavimais priversdavo senį baigti 
svajojus. Tada prasidėdavo mankšta! Keletas arklių 
krisdavo ant žemės, voliodavosi savo nugaromis ir kraty
davo kojas ore. Tik jaunesnieji pajėgdavo persiversti 
ant kito šono, gi senių visos pastangos nueidavo veltui. 
Po to visi vėl atsistodavo ir dantimis gnaibydavo drau
giškai vieni kitų nugaras. Staiga visi pašokdavo iš vie
tos ir pasinešdavo Suolais per pievą, — jaunieji žirgai 
pralenkdavo senius! Seniai stengdavosi iš visų jėgų 
neatsilikti, ir greit bebūdavo galima matyti tamsias figū
ras tolimam pievos pakraštyje, su aukštai pakeltomis 
galvomis ir vėjo draikomais karčiais, aiškiai atskiria
mas lengvais debesėliais paklotam dangaus fone. Fan
tastinis vaizdas! /

Taip pat ir veršiukai turėdavo sau atskirą pievą. Tai 
linksma ir kartu prisirišusi bei širdinga tautelė. Jie ne
pasitenkindavo vien žole ir vakarais, prieš sutemstant, 
gaudavo dar kiekvienas po kibirą pasukų su miltais. 
Tai atnešdavo jiems vaikai. Būdavo labai miela^ stebėti 
jaunimą tarp jaunų gyvulėlių, kurie jau laiku susirink
davo prie įėjimo į pievą. Ir čia nebūdavo išvengiama 
susigrūdimo, vienas kitam ant kojos užminimo, o taip 
pat ištarimo vieno kito piktesnio žodžio, nes veršiukai 
neturėdavo jokio supratimo apie „manasis" ar „tavasis" 
ir kišdavo galvą į pirmą pasitaikiusį kibirą. Besilei
džianti saulė nudažydavo raudonai šią žmonių ir gyvulių 
spūstį ir papildavo žavingos šviesos ant pievų ir laukų. 
Kai vaikai nutraukdavo namo, o jaunieji gyvulėliai pa- 
siskleisdavo ant garuojančios pievos, turėdavau ir aš pa
judėti namų link.

Vieną vasaros dieną vėl, kaip paprastai, buvau išėjęs 
.Įpievas. Begrįštant vakare namo, užklupo mane smarkus 
lietus su audra. Aplinkui nebuvo jokio namo nė medžio, 
kur aš būčiau galėjęs prisiglausti nuo lietaus. Tada 
atsisėdau ant žemės, išskėčiau savo didelį skėtį, susisu
kau cigaretę ir laukiau ramiai kol ši liūtis praeis. Ir taip 
sėdėdamas stebėjau sultingą pievų žalumą, išmargintą 
baltais — juodais karvių spalvos lapeliais, šviesų ruožą 
beribiame horizonte ir švelnų spalvų žaidimą, nuo pilkš
vai baltos iki tamsiai pilkos, vis naujai susidarančiose 
debesų grupėse. Staiga prieš mane atsirado jaunas, apie 
30 metų vyriškis. Būdamas giliau po skėčiu aš ankščiau 
jo nepastebėjau. Pasisveikinus pakviečiau jį pas save 
po skėčiu, kol praeis lietus. Jis neatsisakė. Aš padariau 
jam cigaretę ir mes pradėjome šnekučiuotis. Jis pasa
kojo, kad esąs bernas ir ieškąs darbo, nes savo vietą 
praradęs. „Kaip tai įvyko?" —■ „Et, tai yra visa istorija!" 
atsakė jis. „Apis 10 metų išbuvau toj pačioj vietoj. Man 
patiko ten gana gerai, o mano šeimininkas irgi buvo 
manimi patenkintas. Ir taip ramiai gyvenau ten. Bet 
kartais pasitaiko taip, kad nueini vieną kitą kartą me
tuose į restoraną ir grįžti žmogus namo pasigėręs". Tada 
paklausiau aš jį: „Kiek gi išgeriat? Ar pakanka keturių
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penkių stiklelių deginės?" „O", kalbėjo jis toliau juok
damasis, „aš išgeriu ne penkis, bet .penkiolikę, nuo pen
kių nieko nepajuščiau. Taigi trečiadienį sugrįžau namo 
girtais susibariau ir sudaužiau viską, kas tik buvo kam
baryje, į šipulius. Tada, be abejo,' turėjau išsinešdinti. 
Gal dar ir policija mane suims... Dievas baudžia už 
piktą šiame pasaulyje". Aš pagusčiojau pečiais. Vyriškis 
pažvelgė į mane ir tarė: „Ar Tamsta netikit b tai?" Aš 
atsakiau: „Ar iš viso yra Dievas?" Tada jis atsakė: „Kai 
buvau aš dar septyniolikos, aštuoniolikos metų, paabe
jodavau ir aš; bet dabar man jau nė mintis nekyla, kad 
Dievo nėra. Jūs galite būti visai tikras, kad Dievas yra. 
Patikėkit man, tai yra tikra, visai tikra". Lietus nustojo 
lyjęs, vyriškis atsistojo ir atsisveikinęs nuėjo. Aš dar 
keliolika minučių pasilikau po skėčiu. Gamtovaizdis bu
vo vėl nuostabiai puikus.

Iki šiai dienai skamba manyje šio paprasto žmogaus 
žodžiai; niekad nepamiršiu aš to, kuris juos ištarė. Jie 
buvo pasakyti su tokiu dideliu nekaltumu, paprastumu 
ir su giliu įsitikinimu, ir visa gamta, kuri mane aną 
valandą gaubė, šaukė kartu su tuo nepažįstamu, nuodė
minguoju: ^„Tikrai yra Dievas!" (b. d.)

Kun. Leonardas Gižinskas.

ŠVENTOJI ISTORIJA, NAUJASIS ĮSTATYMAS

šitokia antrašte pasirodė viešumon šv. Sosto Delegatūros 
Lietuviams leidinys Nr. 5. Spausdinta 1947 m. Gdppingene pas 
J. Illig, in 8*, dviem spalvom. Įrištos knygos kaina — 12 RM., 
brošiuruotos — 8 RM. Prieš tekstą padėta šv. Sosto Delega
tūros aprobata ir šitoksai prierašas: „šis šventosios Istorijos, 
Naujojo Įstatymo, leidimas yra paruoštas turint pavyzdžiu 
vyskupo Kazimiero Paltaroko to paties vardo vadovėlį. Daug 
kur laikytasi arkivyskupo Juozapo Skvirecko versto Naujo 
Testamento, m leidimo tekstų. Kalbos ir stilistikos žiurėjo 
lituanistas Paulius Jurkus“. Tiek pasako apie save patsai 
„naujagimis“. ...

O ką gali apie jį pasakyti recenzentas? Daug gera! Leidinys 
yra labai pasisekęs. Iš viso, nevienas skaitytojas, paėmęs šį 
leidinį pirmą kartą į rankas, rimtai galės paabejoti, ar tik 
nebbs čia, kartais, koks nors, jojo pirmiau nepastebėtas, se
nas leidinys, kilęs iš pačių geriausių lietuviškos knygos laikų. 
Taip neįprastai veikia skaitytoją šiais „dipi“ — laikais tas 
puikus popieris, gausios įliustracijos, gražus šriftas, stiprus 
įrišimas, visiškai estetiška išorė. Kaina, tiesa, nepigi . .. Bet 
skaitytojas negalės sakyti, nežinąs, už ką mokėjęs tiek daug 
pinigų.

Estetinė išvaizda — labai svarbu kiekvienai knygai. Ypač 
tai svarbu vadovėliui. Jei mokinys mylės knygą dėl jos este
tinės išvaizdų*, jis mokysis iš jos daug mieliau, stropiau. 
Gaila, kad apie tai taip mažai galvoja įvairių mokyklinių 
vadovėlių leidėjai! Atsakomybę už tai neša toji nelemtoji 
„biznio“ dvasia. Josios filosofija atrodo maždaug šitaip. „Kfco- 
kytojas lieps mokiniams pirkti vadovėlį ... Be knygos mo

kinys negalės mokytis... Kuriam galui rūpintis dar este
tika?! Menkiau išleisi, daugiau pelnysi!“ Taip imama ir ap
kraunama mokyklos suolai popierine preke, kurią kartais, 
tikrai „biauru paimti į rankas“. Sunku reikalauti, kad mo
kiniai mylėtų Šitokias knygas.

Mūsų recenzuojamąją knygą jauni skaitytojai tikrai mylės. 
Jos didelis pliusas yra tas, kad leidėjai „negailėjo popierio“. 
Atsiskleidus knygą, nėra varginančio ir ūpą atmušančio tek
sto sugrūstumo. Mums yra žinomas atsitikimas, kada Lietu
voje vaikas grąžino motinai šventosios Istorijos nevykusiai 
išleistą vadovėlį, sakydamas: „Mama, aš nenoriu skaityti tos 
knygos. JI taip tirštai prirašyta . ..“ Šitame naujame leidinyje 
šito „sutirštinlmo“ labai gražiai išvengta. Kiekvienas gausių 
dialogų narys pradedamas nauja eilute. Kiekvienas atskleistas 
puslapis siūlosi skaitomas. Tarytum tai būtų gerai išleistas 
beletristikos leidinys. Bet kurią knygą pagyvina ir, todėl — 
pagerina įliustracijos. Ką reiškia geros įliustracijos mokykli
niam vadovėliui, žino kikevlenas mokyklos darbuotojas. Vaiz
dingumas yra vienas pagrindų gero mokymo reikalavimų. 
Tekstą Iliustruojantys paveikslėliai prisideda prie šio reika
lavimo patenkinimo, šito leidinio įliustracijos yra labai rūpe-

Taip kaip katalikų Bažnyčioje yra nekatalikiškų daly
kų, taip šalia katalikų Bažnyčios galima rasti kai ko 
katalikiško. — Daugelis, kurie atrodo esą lauke, yra vi
duje; daugelis, kurie atrodo esą viduje, yra lauke.— 
Kiekvienas tikintysis, kuris yra Bažnyčios viduje, mel
džiasi už tuos, kurie yra šalia Bažnyčios.

Šv. Augustinas
" /

stinga! parinktos. Jos yra, taip sakant, mūsų „senosios pažį
stamos“. Dauguma jų mes jau. matėme senose, dar Lietuvoje 
išleistose Šv. Istorijos laidose. Jų šaltinis, berods, vokiečių 
liuksusinė „Goldene Bibel“ — auksinė biblija. Bent taip in
formavo mus senas vokiečių katechefas, vartydamas sį naują 
Apaštalikiškos Delegatūros leidinį. Jei šiame leidinyje kai 
kurios įliustracijos dėl techniškų kliūčių ir neišėjo pakan
kamai ryškios, tai jųjų estetinė Ir pedagoginė vertė, vis dėlto, 
pasilieka labai aukšta.

Knygos turinys specialus, teologiškas. „Kalbos ir stilistikos 
žiūrėjo lituanistas“. Nevisada „vedybos“ būna taip laimingos, 
kaip šiuo atveju, šv. Sosto Delegatūros Lietuviams „Impri
matur“ garantuoja katalikišką turinio ortodoksiją ir jojo 
ištikimybę bažnytinėms tradicijoms. Kalba ir stilius, paėmus 
visumą, turėtų, berods patenkinti kiekvieną skaitytoją, kuris 
nėra specialiai priekabus ir smulkmeningas. Būtų labai gera, 
jei kiekvienu kitu atveju tremties leidinių korektūra būtų su 
lygiu rūpestingumu atliėkama. Šituo atžvilgiu recenzuojamoji 
knyga — pavyzdys.

Skaitytojus gali dominti šito leidinio santykis su Vyskupo 
Paltaroko šv. Istorija. Mūsų pacituotoji trumpa pratartėlė 
sako, kad „šis. .. leidimas yra paruoštas turint pavyzdžiu 
vyskupo Kazimiero Paltaroko ... vadovėlį“. Čia išsitarta, taip 
sakant, „labai kukliai“. Skaitytojui susidaro įspūdis, kad šiuo 
atveju vyskupo K. Paltaroko vadovėlio būta ... daugiau negu 
pavyzdžio. Tas pats medžiagos paskirstymas — 90 skirs- 
melių ..Beveik visur pasilaikyta tos pačios skirsmelių an
traštės ... Tą patį tenka pasakyti apie tekstą. Jis perdėm 
„paltarokiškas“, jei nekalbėti apie nedokumentuotas citatas.

Ką reikia manyti apie leidėjų pasisakymą: „Daug kur lai
kytasi arkivyskupo Juozapo Skvirecko versto Naujo Testa
mento, III leidimo, tekstų“? Žinoma, negalima reikalauti, kad 
populiariame leidinyje būtų nurodomos pasiskolintų tekstų 
vietos. Tai — ne mokslo veikalas! Bet, iŠ visa, ar reikėjo 
tai daryti? Į šį klausimą galėtų pilnai atsakyti J. E. Pane
vėžio Vyskupas .. . Teoretiškai kalbant tenka pažymėti, kad, 
jau nekartą bandyta, visa ŠV. Istorija atpasakoti šv. Rašto 
žodžiais. Tokį bandymą buvo, tarp kitko, padaręs Lietuvoje 
ir a. a. Prelatas St. Jokubauskis, Bet tokios šventų tekstų 
kompiliacijos paprastai būdavo tik skaitymų knygos. Jos 
nepretenduodavo būti mokykliniais vadovėliais. J. E. arki
vyskupo J. Skvirecko šv. Rašto vertimas, be abejo, yra labai 
geras. Bet kiekvienas šv. Rašto vertėjas turi specifiškų užda
vinių, visiškai skirtingų nuo tų, kurių siekia mokyklos va
dovėliai. Vertėjui svarbu, kad prasmė paliktų ta pati, kad 
originalo mintys nepasikeistų. Gi iš vaikams skirto 
mokyklinio vadovėlio visų pirma reikalaujama aiškumo.

Teko pastebėti, kad vienur-kitur šito privalomo aiškumo 
mūsų recenzuojamame vadovėlyje taip pat, kartais, trūksta, 
štai vienas-kitas pavyzdys. „Zakarijas ir Elzbieta nekartą 
meldė Viešpatį pasigailėti, bet, būdami nejauni, nebesitikėjo 
sulauksią vaikų (5 pusi.). „Jis eis pirma jo su Elijo dvasia 
prirengti Viešpačiui tobulų žmonių“ (pusi. 5). „Ji per savo 
sūnų sutrupinsianti piktorios dvasios galybę ir išvaduosianti 
visus žmones iš jo vergijos“ (6 pusi.). „Kaip Dievo išrinktoji 
ši mergelė turėjo būti laisva nuo nuodėmės ir Joks pik
tas neturėlo paliesti jos šrdles“ (6 pusi.). „Juozapas matė 
josios palaimintą stovį, bet nežinojo, kaip tai įvy
ko .. .“ (8 pusi.). „Iš žvaigždžių skaitė žmogaus 
gyvenimą, jo ateitį spėjo“. (9—10 p. p.). „Krikštyk, 
nes taip mums pridera įvykdyti jieša teisybė“ 
(15 pusi.). „Muitininkai paimdavo nuo romėnų n u o m o n 
mokeščius ir, norėdami pasipelnyti, plėšdavo iŠ žydų“ 
(24 pusi.). „Žinau, ką padarysiu, kad, atleidęs mane 
nuo šiųpareigų, paimtų į savo namus“ (52 pusi.).

Niekas negali teigti, kad tolygūs posakiai yra aiškūs ir kad 
jie jauniems skaitytojams bus suprantami. Mes paėmėm tik 
kelis pavyzdžius. Jų yra nepalyginti daugiau. Galimas daly
kas, kad tų neaiškumų žymia dalymi būtų išvengta, jei 
Evangelijų mintys butų autoriaus savo žodžiais ir kasdienine 
kalba atpasakotos, užuot tas Evangelijas citavus dargi to 
nepažymint. Bet, mes nenorime- iš to daryti labai didelio 
priekaišto. Tikybos mokytojai neturi taip pat palikti be darbo!

Aplamai imant, šis leidinys gražiai įrodo, kad, esant gerai 
valiai, net ir tremties sąlygomis galima išleisti visiškai „pa
dorią“ -knygą. Reikalinga tiktai, kad pas leidėjus „spiritus 
movens“ būtų nevien noras pasipelnyti, bet ir kiti motyvai: 
pasiryžimas visuomenei patarnauti, ją kultūrinti, jos estetinį 
skonį lavinti, šv. Sosto Delegatūra Lietuviams davė gerą 
pavyzdį. Kokybės atžvilgiu šis jos leidinys neturi konku
rentų. Tikėkimės, kad jis turės pasekėjų.

MUnchenaš, 1947. IX. 19.

Atsiųsta paminėti
S. Bačinskaitė, Žalčio pasaka. Pauliaus Augiaus' —• Augusti- 

navičiaus 100 iliustracijų, iš jų 60 spaustų tiesiog nuo medžio 
raižinių. Išleista 400-siais lietuviškosios knygos sukakties me
tais. Išleista Dailininkų „Forma“ kolektyvo.
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POPIEŽIUS KALBA MOTERIMSPopiežius Pijus XII savo kalboje moterų kongreso delegatėms pareiškė: dar niekad pasaulio įvykiai iš moters nebuvo reikalavę tiek daug darbo, drąsos, savarankiškumo, aukos ir kančios kaip mūsų laikais. Aš esu gavęs laiškų, kurie yra giliai mane sujaudinę. Tačiau antra vertus su gėda ir liūdesiu tenka konstatuoti, kad net katalikų sluogsniuose moterystės ir skyrybų klausimais, net mirties ir gyvybės kįausimais yra susisukusios sau lizdą klaidingos pažiūros. Virš visko mums reikia antgamtinio tikėjimo, kuris būtų išdidus ir gajus. Didžioji paslaptis kitus laimėti tikėjimui glūdi tame fakte, kad tikėjimas paties apaštalo būtų kasdien išmąstytas ir išmelstas. Šventasis Tėvas perspėjo toliau nuo klaidingo spiritualizmo pavojaus ir pasmerkė pažiūras tų, kurie Bažnyčią nori išvyti iš gyvenimo ir uždaryti zakristijoje. Toks Bažnyčios nutildymas gyvenimo platumoje reikia laikyti antikatalikiš- ku dalyku. Pijus XII reikalavo ištikimybės socialiniam Bažnyčios mokslui ir perspėjo nemaišyti jojo su kitais mokslais. Apie moters dalyvavimą politiniame gyvenime Popiežius š:taip išsireiškė: ne kiekviena moteris yra tam pašaukta, pirmoje silėje ji priklauso šeimai. Bet tos moters, kurios neturi šeimyninių ryšių, bet kurios yra pašauktos ir yra pajėgios turi tapti moterų atstovėmis viešajame gyvenime. *
DIALOGINIS PAMOKSLASJau keletas mėnesių kaip Italijoje pradėta savotišku būdu vesti žmonėms misijos. Pamokslą čia sako nebe vienas žmogus, bet du. Bažnyčioje yra pastatomos dvi sakyklos, kurių viena yra skirta mokytojui, o kita mokiniui arba tiesos ieškotojui. Pirmasis pamokslininkas išaiškina temą, o antrasis įvairiais argumentais vartojamais Bažnyčios priešų stengiasi jį pulti. Mokytojas jo puolimus ištaiso arba atremia. Iš jų pasikalbėjimo gaunasi vienas pamokslas, kuris labai sudomina klausytojus. Priekaištai paprastai yra daromi drastišku ir originaliu būdų taip kaip jie žmonių tarpe kursuoja. Toks oponentas paprastai keletą valandų praleidžia besikalbėdamas su žmonėmis, kad patirtų svarbiausias jų problemas, vargus ir sunkumus. Šitokia misijų for

ma jau yra paplitusi beveik visoje Italijoje. Iš visur ateina žinios, kad šitoks pamokslininkavimo būdas yra atnešęs gerų rezultatų.
.,ANNO SANTO" i950Kaip žinoma, Bažnyčia kas 50 metų švenčia vadinamus šventuosius metus. Tokie šventieji metai bus 1950. Vatikano įstaigos turėdamos galvoje įvairius dabar esančius sunkumus, jau dabar -yra pradėjusios ruoštis 1950 šventiesiems metams. Tais metais laukiama į Romą atvykstant milijonų žmonių iš visų pasaulio kraštų Šventuosius metus popiežius pradės 1949 m. per Kalėdas.

KALBAMA APIE NAUJĄ SOCIALINĘ 
ENCIKLIKĄ„Kipa" praneša, kad šventasis Tėvas savo vasaras atostogas Castel- gandolfe sunaudojo beruošdamaš naują encikliką apie socialinį katalikų mokslą. Tai turėtų būti plačios apimties dokumentas, kuris apimtų ligšiolinius popiežių dokumentus tuo reikalu ir įvairiomis progomis iškeltas dabartinio popiežiaus mintis socialiniais klausimais.

EUCHARISTINIS KONGRESAS PRIE 
NIAGAROS KRIOKLIOŠiemetinis Amerikos eucharistinis kongresas, įvykęs Buffalo užsibaigė pontifikalinėmis mišiomis prie Niagaros kriolio. Šia proga Anglijos kardinolas Grifinas pasakė kalbą, kurioje jisai visus čia esančius kvietė jungtas prieš bendrą žmonijos priešą, kuriuo yra materializmas ir komunizmas. „Šiandien mes esame — kalbėjo kardinolas — ypatingai arti mūsų broliams, kurie kenčia persekiojimus Jugoslavijoje ir kituose kraštuose anapus geležinės uždangos.

PASKUTINES PRELATO 
TISO VALANDOSAmerikos kat. laikraštis „Register" praneša, kad prelato dr. Juozo Tiso, buvusio Slovakijos prezidento vokiečių okupacijos metu, kūnas buvo slaptai palaidotas katalikiškomis apeigomis didžiosiose Bratislavos kapinėse. Ta proga žodį pasakė Mgr. Jonas Krasula, šv. Jono Nepomuko bažnyčios klebonas. Slovakų valdžia viešų laidotuvių neleido, o žmonės bijojo, kad prelato kūnas nebūtų išniekintas.Prieš pat bausmės įvykdymą prelatas prašė, kad jis būtų palaidotas 

Banovee, kur jis buvo klebonu tuos 6 metus, kai jis buvo Slovakijos prezidentu. Daugelyje vietų pamaldos už įo vėlę buvo uždraustos: nebuvo galima skambinti varpais ir laikyti iš anksto už jį paskelbtų mišių.Prelatas Tiso pustrečios valandos prieš eidamas į kartuves turėjo galimybės atsilaikyti savo paskutines šv. Mišias. „Aš skaitau, kad man yra didelė Dievo dovana — pareiškė jis—■ jog aš tiksliai žinau savo mirties valandą ir dėl to galiu gerai pasiruošti sutikti savo Kūrėją ir Atpirkėją".Savo atsisveikinimo žodį slovakų tautai jis parašė savo celėje tą naktį prieš mirtį. Ten jis pareiškia, kad jis visą gyvenimą stengėsi laikyti Dievo įsakymus ir į save žiūri, kaip į „kankinį krikščionybės kovoje prieš bolševizmą".
MASKVOS SINODAS ATIDĖTASParyžiuje išeinantis rusų savaitraštis „Ruskije Novosti" š. m. 19 rugsėjo numeryje praneša, kad ortodoksų bažnyčios susirinkimas, turėjęs įvyti rugsėjo pabaigoje Maskvoje, atidedamas sekančių metų vasarai. Patriarchas Aleksijus yra išvykęs iš Maskvos į Kaukazą gydytis.

TRUMPOS ŽINIOS— Pranešama, kad Vatikano valstybės teritorija nedidelėje apimtyje bus padidinta. Šis padidinimas grindžiamas tuo, kad Vatikano miesto gyventojų skaičius yra žymiai padidėjęs.— Vatikano valstybė išleidžia naują seriją oro pašto ženklų,— Popiežius Pijus XII radio bangų išradimo 50 metų sukaktuvių proga prifemė 200 tarptautinių radio kongreso atstovų. Popiežius savo jiems pasakytoje kalboje tarp kitko pareiškė, juk niekas negali pramatyti kokią didelę pažangą ši technikos sritis dar gali padaryti. Deja ir radio sritį galima išnaudoti nedoriems ir barbariškiems tikslams, bet tai juk galima padaryti net su pačiais geriausiais dalykais.— Vokietijos senkatalikai gavo naują vyskupą pagalbininką Dr. Otto Steinwachs'ą. Jis buvo įšventintas Utrechto jansenistų arkivyskupo.— „Al Ahram" iš Kčfto pranešamu didysis Jeruzalės muftis pareiškė, jis manąs, jog visos arabų valstybės, be jokios išimties, užmegs diplomatinius santykius su Vatikanu vien dėl Palestinos klausimo.Gerai informuotuose Vatikano sluogsniuose yra paneigiami gandai, kad Nobelio taikos premija šiais metais bus paskirta Popiežiui Pijui XII.Iš Romos pranešama, kad Popiežius greitu laiku padarys svarbių administracinių reformų Romos kūrijoje. Bus naujais pagrindais suorganizuotos įstaigos, kurių uždavinys bus valdyti pasaulinę 'Bažnyčią.
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KUNIGŲ REKOLEKCIJOS 
SEESHAUPTE

Š. m. Rugsėjo m. 29 — Spalių m. 3 
dienomis Seeshaupte, prie Stambergo 
ežero įvyko Liet. Kat. kunigų meti
nės rekolekcijos. Rekolekcijoms pra
vesti buvo laukiamas iš Romos Vysk. 
Būčys. Rekolekcijų išvakarėse buvo 
gauta telegrama, kad Vysk. Būčys 
atvykti negali. Rekolekcijas teko pra
vesti atsarginiam rekolekcijų vedėjui 
Tėvui Gutauskui S. J. Jam talkinin
kavo konferencijomis Dr. Vaišnora, 
Dr. Gutauskas ir Tėvas Bružikas. Re
kolekcijų dalyviai keletas dienų ty
loje įsisąmonino į prasmę tos aukos, 
kurios Dievas šiandien pareikalavo 
iš mūsų tautos ir iš naujo pasirįžo 
savo kunigišku' uolumu ją pašvęsti. 
Rekolekcijoms pasibaigus buvo pa
sitarta pastoracijos ir auklėjimo klau
simais ir tarpusavyje pasiinformuota. 
Lietuvių dvasiškiją savo atsilankymu 
pagerbė Latvių šv. Sosto Delegatas 
Prof. Laurinovič, kuris savo svei
kinimo kalboje lietuviams kunigams 
iškėlė visuotinį kat. Bažnyčios po
būdį ir iš to sekančius misijų už
davinius, kuriuos lietuvių dvasiškija 
turi savo kaimyninių tautų atžvilgiu. 
Rekolekcijose dalivavo apie 130 
kunigų.

APSILANKYMAS PAS BROLĮ 
KLAUS

„Wurzburger Bistumsblatt" praneša 
apie vieną atsilankymą pas brolį 
Klaus von Flūe, kuris, kaip mes jau 
esame pranešę, šįmet buvo paskelb
tas šventuoju. Jis, atsiskyręs nuo sa
vo šeimos, gyveno nieko negerdamas 
ir nevalgydams Unterwaldeno 'apy
linkėse Šveicarijoje. Vienas Saksų 
riteris išgirdęs apie jo šventumą 1474 
metais nuvyko į Šveicariją jo atlan
kyti. Tarpininkaujant Berno klebonui, 
kuris buvo Klaus dvasios tėvas jam 
pasisekė su juo pasimatyti. 26 gegu
žės riteris, jo tarnas ir klebonas vyko 
į kalnus į koplytėlę pastatytą prie 
brolio Klaus celės, kad ten atlaikytų 
šv. mišias. Kunigas apie tai pranešė 
ir atsiskyrėlio žmonai, kuri kartu su 
savo jauniausiu sūnum prisidėjo prie 
jų žygio.

„Aš padaviau jai ir jos vaikui ran
ką, — rašo Jonas von Waldheim — 
ir pasakiau jiems labas rytas. Jo 
žmona buvo dar švari jauna moteris 
kokios 40 metų amžiaus, švelnaus 
veido ir lygios odos. Aš jai tariau — 
Mieloji kaip senai brolis Klaus yra 
nuo jūsų išėjęs? Ji atsakė — Štai šis. 
vaikas, mano sūnus per šv. Joną bus 
7 metų amžiaus, o kai vaikas buvo 
2 savaičių brolis Klaus nuo manęs 
atsiskyrė ir nuo to laiko nebuvo pas 
mane sugrįžęs. Aš daug kalbėjausi 
su žmona ir jo sūnumi. Paskui aš 
vaikui daviau arbatpinigių”.

Keleivis iš Saksų pamatė šventąjį 
pamaldų metu. „Brolis Klaus yra šau
nus vyras mano amžiaus, kokių 50 
metų amžiaus. Jo plaukai yra juodi 
ir-jų tarpe jokio žilo plauko. Jo vei
das yra liesas, bet gražios formos ir 
natūralios spalvos. Jis yra tiesus, 
lieknas vyras kalbąs malonia ir tai

syklinga vokiečių kalba. Man buvo 
apie jį pasakota, kad jo kūnas ne
turi natūralios šilumos, kad jo ran
kos yra šaltos kaip ledas, o jo vei
das yra geltonas ir išblyškęs kaip la
vono. Jis esąs visada liūdnas. O aš 
sakau, kad nieko panašaus aš pas jį 
neradau. Jo rankos buvo šiltos kaip 
ir visų žmonių. Mano tarnas ir aš 
kokį penketą kartų buvome jas pa
lietę. Jo veidas buvo kaip visų svei
kų žmonių. Jis visiškai nebuvo liūd
nas. Visose savo kalbose ir veiks
muose jis mums pasirodė mielas, šau
nus, linksmas ir visiems draugiškas. 
Kai mes atėjome į jo celę, jis mus 
priėmė besišypsančiu veidu. Paskui jis 
paprašė mus kiek palūkėti iki jis kal
bės į žmones, atėjusius išklausyti šv. 
Mišių. Trumpai pakalbėjęs jis grįžo 
pas mus ir atsisėdo.'

KRIKŠČIONIŲ MAŽUMA 
INDIJOJE

Indijai gavus nepriklausomybę, 
krikščionių būklę Indijoje pasikeitė. 
Vienas anglų žemųjų rūmų atstovas 
parlamento diskusijų metu paklausė 
ministerį pirmininką, ar nebuvo ga
lima apsaugoti konstitucija krikščio
nių teisių naujose Indijos valstybėse. 
Ministeris pirmininkas atsakė, kad, 
deja, to negalima buvo padaryti, 
nesuvaržant daminijų vyriausybės 
laisvės.

Indijos vyskupai nepriklausomy
bės paskelbimo proga parašė gany- 
tojinį laišką, kuriuo išreiškia savo 
džiaugsmą, kad Indija yra gavusi 
nepriklausomybę. Pagal naujai vei
kiančius įstatymus, katalikų mokyk
las Indijoje galės lankyti tik kata
likai mokiniai. Iki šiol daugumą mo
kinių šiose mokyklose sudarydavo 
nekatalikai mokiniai.
PRIEŠ ŠV. MERGELĖS STATULOS 

NEŠIMĄ
Kai kuriuose vakarų Europos kraš

tuose buvo iškilmingai vežiojama 
Fatimos šv. Mergelės statula. Buvo 
kilęs sumanymas su ja perkeliauti 
Austrijos miestus. Tačiau. Austrijos 
vyskupai šį sumanymą vienbalsiai 
atmetė.

ĮDOMI FILMŲ ŽVAIGŽDĖ
Šiuo laiku Amerikoje pradėta sukti 

filmą apie Šv.Mergelę. Šiai filmai 
scenarijus yra parašytas tėvo Mur
ray. —

Pranešama, kad neseniai viena 
Hollyvvoodo žvaigždė, Joan Leslie, 
buvo išskirta iš žvaigždžių varžybų, 
nes ji būdama katalikė atsisakė pa
imti rolę, kuri jai atrodė nemorali. 
Jau prieš keletą mėnesių ji turėjo 
mokėti pabaudų už tai, kad atsisakė 
paimti kai kurias roles. Joan Leslie 
nuotykis artistam yra tapęs jų kovos 
simboliu už jų asmeninę ir religinę 
laisvę.

AMERIKIETIŠKAS MARIJOS 
KONGRESAS

Šią vasarą įvykęs Marijos kongre
sas Ottavaje, Kanadoje, yra žymus 
savo parengimo didumu. Jame daly
vavo 50 tautų atstovai, 500 vyskupų 

ir 12 kardinolų. Iškilmės buvo vie-> 
name stadijone, kuriame vien sė
dimų vietų buvo 300.000. Altoriaus . 
tribūna buvo 700 mtr. ilgio, o pats 
altorius buvo 60 mtr. aukštyje. Kon
gresas buvo suruoštas padėkoti Dievo 
Motinai už Kanados globą karo metu 
ir paprašyti pasaulio tautoms taikos. 
Specialiais reginiais buvo pavaiz
duota visų ordenų ir kongregacijų 
veikla Bažnyčioje. Kongreso proga 
suruoštoje misterijoje vaidino 2.000, 
artistų ir autovežimiais po sceną va
žinėjo. Švenčiausio Sakramento pro
cesija buvo suorganizuota laivais 
Rideau kanale. Kongreso metu buvo 
suruoštas didžiausias iki šiol Ameri
koje žinomas fejerverkas. Prožektorių 
pagelba danguje buvo pavaizduotos 
scenos iš Marijos gyvenimo,

TARPTAUTINĖ KATALIKYBĖ
Šveicarų katalikų laikraštis „Vater- 

land", prisimindamas arkivyskupo 
Stepinaco likimą, kelia klausimą kur 
yra dingusi tarptautinė katalikybė, 
kuri panašiais atvejais galėtų įsikišti. 
Tarptautinę katalikybę jis supranta 
katalikiškos minties reprezentantą 
pasaulyje, kuris kaip veiklus veiks
nys, proporcingai atitikdamas katali
kų skaičiui pasaulyje, panašiais atve
jais galėtų daryti įtakos. Bažnytiškai 
mes turime per šimtmečius išsaugoję 
didelę religinę jėgą, bet šios jėgos 
refleksavimas į pasaulį yra pasmerk
tas baisiam bangavimui: nuo bėgimo 
nuo pasaulio, per pasaulio perkeitimą 
iki supasaulinimo pačios krikščiony
bės. Didžiausį suskaldymą tarptau
tinė katalikybė yra patyrusi iš nacio
nalizmo. Šiandien mes visur pasau
lyje turime stiprių tautiniu katalikiš
kų jėgų, tačiau šių jėgų suma nesu
daro tarptautinės katalikybės. Ji yra 
silpna, be ištvermės, be dvasios ofen
zyvos ir be tarptautinio susiorganiza- 
vimo. Tai kas paprastai pažymima 
juoduoju internacionalu tai yra nieko 
daugiau kaip juodos raidės. Mes, tie
sa, turime nenugalimą katalikų Baž
nyčią, bet mūsų tarptautinė kataliky
bė yra labai nugalima ir kartais jos 
prisieina tiesiog su žiburiu ieškoti.

Visuose kraštuose mes turime ak
tyvią tautinę katalikybę, bet tautinis 
ir politinis šios katalikybės nudažy- 
mas perdaug nublukina tarptautinius 
jos uždavinius. Mes per greitai už
mirštame, kad nepaisant visų tauti
nių sienų, mes turime ginti ir atsto
vauti teisę ir žmoniškumą. Tikrą ka
talikišką pasaulio jausmą, mes esame 
praradę. Žydai, masonai, socialistai ir 
liberalai turi stiprią tarptautinę są
monę ir yra solidariškesni už mus ka
talikus.

Šalia religinių mūsų buities pagrin
dų mes katalikai dar turime istorinius 
ir socialinius pagrindus. Kaip pagal 
šiuos pagrindus padaryti pvž., kokį 
politinį sprendimą, tai nusprendžia 
ne Bažnyčia, ne kokia nors dogma, 
bet įžvelgimas į esamus politiniu jė
gų santykius. Kultūriniais, pėlitiniais 
ir ūkiniais klausimais katalikai tikė
jimo ir doros mokslų rėmuose turi 
daug laisvės, bet iš čia ir kyla blo
gybė. Įvairių kraštų katalikai rūpinasi
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Šveicarų laikraštis „Die Tat" 'pri
duria: krikščionims nėra leistina sau- 
vališkai save išduoti mirčiai. Nes 
niekas nėra išmatavęs gamtos jėgų 
rezervus. Toks įstatymas kaip jis su
projektuotas Anglijoje, duotų progos 
atsikratyti kai kuriais nemaloniais ar 
silpnos valios asmenimis, kuriems 
tokią legalinę mirtį, būtų galima įkal
bėti.

VATIKANAS FILMŲ GAMINTOJAS
Pranešama, kad Romoje įsisteigė 

nauja filmų bendrovė „Universalia" 
A. B. Tai yra Vatikano finansuojama 
ir jo remiama įstaiga. Jos uždavinys 
bus gaminti tipiškai katalikiškas fil
mas. Ji savo filmoms ims temas arti 
liečiančias katalikišką pasaulėžiūrą. 
Firmos biuras randasi Vatikano vals

tybėje, Angelo pilyje.

GERBIAMAS ASMENS 
NUSISTATYMAS

Milano arkivyskupas kardinolas 
Schusteris neseniai išleido savo tikin-. 
tiesiems laišką, kuriame išaiškina ko
kiais atvejais Bažnyčia* atsisako da
lyvauti mirusio laidotuvėse. Arki
vyskupas sako, kad jei velionis iki 
savo mirčiai kovojo su Bažnyčią, 
Bažnyčia neturi teisės mirusiojo va
liai prieštarauti ir jo laidotuvėse da
lyvauti. Net tuo atveju kada giminės 
deda visas pastangas ir įvairiai ma
nevruoja išgauti Bažnyčios dalyvavi
mą laidotuvėse, Bažnyčia vistiek turi 
laikytis mirusiojo valios.

MARONITAI YRA IŠTIKIMI ROMAI
Nėra reikalo manyti, kad visos ry

tų bažnyčios yra nuo Romos atsisky
rusios. Yra savarankiškų rytų bažny

savo atskirais uždaviniais, o tarptau
tinės, visapasaulinės minties kultūri
niais, politiniais ir socialiniais klausi
mais trūksta. Bažnyčia šioje srityje 
negali nieko versti, bet tik bendras 
linijas nurodyti. Tai yra ne Bažny
čios, bet katalikų uždavinys. Šios 
tarptautinės katalikų energijos truku
mas stovi keistame prieštaravime su 
ta energija, kurią išvysto pati Baž
nyčia. Šią tiesą mes turėjome progos 
pastebėti lemiamose kovose prieš 
valstybinį totalizmą. Bažnyčia šiose 
kovose pasirodė pilna kovos dvasios, 
bet patys katalikai parodė apgailėti
no silpnumo.

EUTHANZIJOS SĄJUNGA 
ANGLIJO

1936 mt. Anglijos aukštuosiuose rū
muose buvo patiektas įstatymo pro
jektas, kuriuo einant tam tikromis 
aplinkybėmis galima žmogų nužudy
ti. Tada projektas buvo atmestas, 
šiandien ta tema vėl iš naujo disku
tuojama. Euthanzijos sąjungos sekre
torius siūlo šitokį įstatymo projektą.

Kenčiantieji, kurie nori būti per 
mirtį išgelbėti turi paduoti prašymą. 
Jų parašas turi būti paliudytas dvie
jų liudininkų. Tarp jų turi būti vie
nas juristas, gydytojas arba dvasi
ninkas. Šalia to pacijentas turi dar 
pristatyti du, vienas nuo kito neprik
lausančius, daktaro liudijimus, kad jis 
serga nepagydoma, mirtina ir skau
džia lyga. Prašymas ir liudijimai turi 
būti pateikti šiam tikslui įsteigtoje 
įstaigoje, kuri jei bus viskas tvarkoje 
duos prašomą leidimą. Nuo leidimo 
gavimo iki įvykdymo turi praeiti 
septynios dienos, kad pacijentas tu
rėtų laiko savo apsisprendimą pa
keisti.

čių, kurios yra vienybėje su Roma. 
Tokia yra maronitų bažnyčia. Maro- 
nitų patriarchas neseniai pasiuntė 
adresą Šventajam Tėvui, kuriame jis 
išreiškia tvirtą maronitų nusistatymą 
gyventi ir mirti vienybėje su Romos 
Bažnyčia. Adresas buvo įteiktas per 
Tripolio maronitų arkivyskupą Siri
joje.' Patriarcho valdžioje yra tie ma- 
ronitai, kurie gyvena Libanone išil
gai Sirijos pakrantės.

REAKCIJA PRIEŠ VATIKANO 
IR VAŠINGTONO SUARTĖJIMĄ

,1300 Amerikos protestantų dvasi
ninkų parašė prezidentui Trumanui 
raštą, reikalaudami atšaukti iš Vati
kano savo atstovą M. Taylor. Vati
kanas esą norįs užvaldyti pasaulį ir 
savo įtaka kenkiąs pasaulio taikai ir 
saugumui.

Anglikonų Yorko arkivyskupas Dr. 
Garbett pasakė kalbą, kaltindamas 
Vatikaną, kad jis palaiko Europos 
suskaldymą į du blokus ir su Rusija 
elgiasi kaip su krikščionybės ir civili
zacijos priešu. Katalikiškos kontinen
to partijos, nors turinčios ir pažan
gias programas ištikrųjų yra tik reak
cionierių priegloba. Katalikybė dar 
kartą rizikuoja būti indentifikuota su 
reakcionieriais. Idealistinis ir mark
sistinis komunizmas, sako dr. Garbett 
žinoma yra priešingas krikščionybei, 
tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
komunistinėje valstybėje krikščiony
bei visai nebėra likę vietos. Priešin
gai, reikėtų melstis, kad tarp rusų 
bažnyčios ir sovietų valstybės santy
kiai pasidarytų dar geresni. <

Religinės kultūros lalkrštls. Tretieji metai Nr. 8 (29) 1947 m. spalių 
25 d. The New Life Lithuanian magazin of religious cultur. 
Autorized by Headquarters European Command AG 383.7 GEC-AGO 
Editor Rev. V. Bagdanavlčlus. Leidžia L. Kat. Kunigų Sąjunga. Adre
sas: MUnchen 27, Lamontstr. 21. Spargirokonto Nr. 1180 Stkdt. Spar- 
kasse Milnchen. — Kaina 1,50 RM. — Printed by Haas cie. Augsburg

16


	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0001
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0002
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0003
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0004
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0005
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0006
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0007
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0008
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0009
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0010
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0011
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0012
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0013
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0014
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0015
	C1BC10000403227-1947-nr08-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0016

