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SOCIALINIAI MOTYVAI ŽMOGAUS GYVYBEI NAIKINTI

ROMANO CUARDINI , '

Cla dedamas straipsnis liečia negimusios gyvybės žudy
mo klausimą. Sis žymaus vokiečių rašytojo straipsnis atsi
rado dėl to, kad ruošiant įvairių vokiečių valstybių konsti
tucijas reikėjo kaip nors ta klausimą teisiškai aptarti. 
Mūsų visuomenėje tas klausimas kyla kitokioje plotmėje. 
Pvz. šeima, norėdama išvykti t užjurj, kur yra priimamos 
tik bevaikės ar mažavalkės šeimos, yra išstatoma didelei 
pagundai nutraukti nėštumą.

Šio straipsnio autorius paliečia tik vieną priežastį nėštu
mui nutraukti, būtent socialine. Socialinė nėštumo nutrau
kimo priežastis, arba mediclškai tariant „indikacija“, yra 
tada, kada gemąs kūdikis pastato šeimą t sunkias socia
lines aplinkybes, pvz. buto, maisto trūkumas ir klt.

Pilnumo delel reikia paminėti, kad nėštumo nutraukimo 
šalininkai yra suradę ir daugiau, jų manymu, patenkina
mų prležaščių nėštumui nutraukti.
1 Vadinamoji mediciniškoji indikacija laiko pateisinamu 
nėštumo nutraukimą, kad jis kenkia motinos sveikatai ar 
gyvybei. Vad. eugeniškojl indikacija laiko pateisinamu 
nutraukimą nėštumo, kada kūdikis yra užkrėstas kūno ar 
dvasios ligomis. Ir vad. etinė indikacija, pateisinanti nu
traukimą nėštumo, kada moteris yra pradėjusi prievarta, 
kada Ji yra išžaginta. Prie šių liberalistlnlų indikacijų 
nacizmas yra dar pridėjęs savo rasine indikaciją, leidžian
čią žudyti nepageidaujamos rasės gyvybe. Bažnyčia nei 
vienos šių indikacijų nepripažįsta, nes ji žmogų laiko ver
tesniu dalyku už visas sveikatos, gerovės ar net teisės 
vertybes.

Slo straipsnio autorius liečia tik socialine indikaciją, ta
čiau jo samprotavimai netiesloglnal paliečia ir kitus daly
kus. Gal būt, kad šiame straipsnyje ras šviesos ir tos šei
mos, kurios, nors nežudo gyvybės dėl socialinių motyvų, 
bet savo vengimą auginti naujus žmones grindžia socia
linio pobūdžio priežastimis. Red.

Nušviesti situacijai tarp Tamstų*) ir savęs, aš norė
čiau kai ką iš anksto pasakyti. Aš galiu prileisti, kad 
iš pat pradžių kils kai kurių priekaištų mano išvedžio
jimams. Todėl geriau juos iš anksto atsakyti.

Pirmiausia galėtų kas sakyti, aš esąs dvasinių dalykų 
mokslininkas ir dėl to nesusipažinęs su biologiškai me
diciniškais faktais. Teisingai. Aš negaliu kalbėti apie 
dalykus, kurie yra man svetimi, ir prašau — jei tas 
vienok atsitiktų — pataisos. Bet iš kitos pusės klausi
mas liečia ne tik gydytoją, bet bendrai žmogų, dėl to ir 
tą, kuris jaučiasi įpareigotas žmogaus buities proble
moms. Iš to išeidamas aš nagrinėsiu nėštumo nutrauki
mo teisėtumo klausimą.

Toliau /galėtų man prikišti, aš esąs teoretikas ir ne
pažįstas socialinės tikrovės. Šitą priekaištą aš galėčiau 
priimti tiktai daliniai, nes aš žinausi jau nuo daugelio 
metų gyvenąs tampriuose santykiuose su laiko gyve
nimu. Nors aš esu dėkingas už kiekvieną pataisą iš 
burnos patyrusio socialpolitiko ar socialinio veikėjo, 
tačiau aš turiu prisipažinti žinąs šį tą taip pat apie šių 
dienų žmogaus situaciją. Todėl tikiuosi galįs taip pat 
kai ką tuo klausimu pasakyti.

Pagaliau galėtų man prikišti, aš esąs iš savo užima
mos vietos, kaip katalikų dvasiškis, dogmų suvaržytas, 
ir ką aš turįs pasakyti kalbamuoju klausimu, jau esą 
senai tvirta ir jokios šviesos daugiau čia niekas neįne- 
šiąs. Į tai nėra lengva atsakyti. Iš tikrųjų aš neturiu 
nieko daugiau Tamstoms pasakyti, kaip tai, ką Bažny
čia moko. Bet galbūt aš galiu atkreipti Tamstų dėmesį 
į skirtumą, kuris dažnai nepastebimas: šito mokslo aš 
neatstovauju dėlto, kad Bažnyčia kaip viršininkė jį įsa
ko, bet dėlto, kad aš esu įsitikinęs, jog jis yra teisin
gas. Bet aš nepasilengvinau sau kelio į šį teigimą, kaip

*) Paskaita gydytojams.

Šio numerio viršelis, padarytas dailininko A. Ber
žinė. vaizduoja šv. Jono Apreiškimo 3 perskyrimo 
8 eilutę, kur Kristus sako Filadelfijos Bažnyčiai šiuos 
paguodos žodžius: „Štai, aš esu paruošęs tau atviras 
duris. Nors tu turi nedaug jėgos, bet tu mano žodi 
išsaugoję! ir mano vardo neišsižadėjai“. 

kuris nors — nusigręždamas, netikėdamas juo. Man iš
rodo, kad taip pat tie iš Tamstų, kurie yra kitos nuo
monės apie Bažnyčią negu aš turėtų pripažinti, kad 
didelė įtikinimo galimybė atsiveria iš jos plataus, 
labai seno ir labai pastovaus patyrimo.

Taip žiūrėdami, galėtume susidaryti tikrą savo svars
tymams pagrindą, kuris yra bendros atsakomybės są
monė už šiandien tokiame dideliame pavojuje esantį 
žmogų:

Klausimas, kuris čia mus liečia skamba bendrai 
imant šitaip: Ar yra leista arba kokiomis aplinkybėmis 
yra leista naikinti bręstančio žmogaus gyvybė nėštumo 
eigoje? •

I.
Čia kalbama apie pavienios būtybės gyvybę, turin

čią įtakos kitai būtybei ir visai grupei: pačiai motinai, 
šeitnai ir tautai. Todėl jos vystymasis, kaip ir vėlesnis 
tos būtybės buvimas, galėtų reikšti motinai, šeimai ir 
visuomenei pavojų. Iš čia klausimas, ar galima šitą pa
vojų pašalinti, sunaikinant besivystančią gyvybę.

Problema siekia betgi dar toliau: žmogaus pavieni 
būtybė yra pradedama be jo valios, jo vystymasis iki 
gimimo priklauso nuo motinos gyvybės, tolimesnis — 
nuo šeimos ir visuomenės. Tokiu būdu atsakomybę už 
jos išsivystymą neša pirmiausia gimdytojai. Todėl gali 
kilti klausimas, ar tam tikrose aplinkybėse pačios dar 
negimusios būtybės gerovei nebūtų gėriau sukliudyti 
jos gimimą; nes gali būti aplinkybių, kuriose būsimo 
žmogaus gyvenimas bus tik viena nelaimė.

Šie klausimai buvo visada jaučiami, bet jie seniau 
išsispręsdavo tikėjimu į visuotinę Dievo vadovybę. 
Tik kada tokios vadovybės sąmonė pranyko ir žmogus 

"priėjo pažiūros, kad tiktai jis esąs atsakingas už jo bu
vimą, jie pasidarė neatidėliotini. Be to, medicinškoji 
ir socialinė technika sudarė sąlygas, kurios palengvino 
šio klausimo tam tikrą sprendimą. Ir pagaliau — nau
jų laikų masiškumas sunaikino jausmą, kad kito 
žmogaus gyvybė esanti kažkas pagrindinai neliestino. 
Kada išorinės sąlygos pasidaro labai sunkios, kada 
maitinimasis ir butas, auklėjimas ir pragyvenimas, 
gydytojų pagelba ir slaugymas yra taip paaštrėję, 
kaip^įiandien, tie klausimai įgauna gręsiančio po
būdžio. ''

Juo labiau, kada valstybiškumas ir tautos auklėji
mas paskutiniu laiku žmogaus vertę pagrindinai pa
neigė ir susijungė su visa, kas žema žmogaus prigim
tyje: su savimeile, atsakomybės baime ir smurtu. To
dėl nagrinėjant tos rūšies klausimus yra gera nepasi
tikėti per greitai, kad patys esame jų nepaliesti.

Kada žmogus išėjo iš barbarijos, visada buvo lemian
tis šis pagrindinis dėsnis: Neleistina kito žmogaus gy
vybė paliesti, išskyrus du atvejus: 1) kol jis nepadarė 
nusikaltimo, už kurį yra pagal galiojančius įstatymus 
baudžiama mirties bausme ir 2) kol jis neužpuolė kito, 
kuris gindamasis jį užmušė. Trečias atvejis — karo. 
Bet šiuo atveju pasireiškia vis didėjanti krizė ir atro
do, kad iš jo išvedama užmušimo teisė nebėra daugiau 
neabejojama, kaip pirmiau buvo.

Šiuo atžvilgiu nėra leista bręstančio žmogaus gyvybę 
naikinti, kuomet jis nei nusikaltimo nepadarė, nei kitą 
nepastatė į gynimosi padėtį. Tiesą pasakius, motinos 
gyvybei gali būti tiek iš vaiko pusės grąsoma, kad" iš 
„mediciniškos indikacijos“ gali būti išvesta teisė pa-
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aukoti vaiko gyvybę. Chirurginio įsikišimo motyvas tokiu atveju nėra toks savaime aiškus, kaip jis dažniausia aiškinamas. Tačiau mums ne tai šiuo atveju rūpi — mūsų klausimas — „socialinė indikacija“.Ji skambu: Besivystanti žmogaus būtybė betarpiai rišasi su šeimos ir visuomenės gyvenimu. To gyveni-> mo ji yra veikiama ir pati jam daro įtakos. Šitas santykiavimas gali pasidaryti tokios nemalonios rūšies, kad tiek šeima, tiek pats vaikas apsaugojamas nuo jo pasekmių jį nužudant.Mes neįsileisime į šiandieninės padėtis vaizdavimą, kurios baisumas viršija viską, ką tik Europa gali atsiminti. Mes žinome, kaip yra lengva sukelti vaizduotę ir jausmai, ir kad kiekvienas, kuris dar stengsis išlaikyti savo švarią sąžinę, atrodys kaip nebežmo- gus. Propaganda už vadinamąją „euthanaziją“ — kitaip „mirties pagelbą“ arba „mirtis iš malonės“, iš esmės yra ne kas kita, kaip žudymas aukos be kaltės ir tų: apsigynimo galimumo, stovi gyvai su visomis savo pasekmėmis mūsų atmintyje. Todėl mes turime kiek galima blaiviau klausti, kas yra teisinga.Pirmiausia, ar galima žudyti žmogaus būtybė, kuri nepadarė nei (kriminalinio) nusikaltimo nei užpuolimo, bet tik savo egzistencija stumia kitą į nelaimę — sustiprinkime — į. didžiausią nelaimę.,Kaip tik kartą pradedama žalas laikyti pakankamu pagrindu žmogaus gyvybei paliesti, tada nebėra daugiau galimybės nustatyti reikiamų ribų. Juo labiau, kai naujais laikais, o ypač paskutiniosios kartos amžiuje vis daugiau nyko veiksmingos religinių varžtų galios, pagarba ir baimė, palikdamos tik etinius arba visai svyruojančius socialinius pagrindus, kurie lengvai pasiduoda tiek individualiniams, tiek kolektyviniams-affektams. Tokiu būdu žmogus yra ne tik prieš daiktus, bet ir prieš kitą žmogų pasidaręs „daiktu“, vadinasi, palinkęs į jį žiūrėti, kaip į daiktą, kuris vertinamas naudingumo mastu . . . Prie to prisideda ir tai, kad mūsų laikų žmogus vis daugiau sumasėja. Daugelis nebeturi jokio supratimo apie pagrindinį žmogaus savumą — jo vienkartumą. Daugiau ar mažiau sąmoningai, daugiau ar mažiau pritariamai veikia juose jausmas: žmonių yra tiek daug, kad pavieniai neturi jokios reikšmės . . . Pagaliau nepamirština kažkas tamsaus ir pavojingo, būtent, kad užmušinėjimo dvasia, paleista per šešius baisaus karo metus, siekianti iki auklėjimo ir praktikos pagrindų, nėra dar iki šiol surakinta.Taigi mes negalime kitaip elgtis, kaip tik aiškiai ir griežtai laikytis dorinių normų, pagal kurias neleista yra žmogaus gyvybę naikinti, kol to nereikalauja nei baudžiamasis, nei apsigynimo įstatymas.Kai kas galėtų čia atsakyti, kad žmogaus pažiūros dorovės klausimu taip pat kintą, vystosi. Todėl negali čia taikinti absoliučių normų, bet reikia iš naujų sąlygų naujas normas išvesti. Tada jau gera valia su laiku ir pati atrasianti tikrąjį kelią. Dėlto mes turime giliau dalyko prasmę išsiaiškinti.Pirmiausia reikia pabrėžti, kad chirurginis įsikišimas palieka visada įsikišimu ir, kaip sąžiningi gydytojai sako, yra visada pavojingas sveikatai. Toks pavojus tampa juo labiau didesnis, kuo nepalankesnis yra motinos sveikatos stovis, maitinimasis ir higienos galimybės. Tos pačios sąlygos, kurios duoda teisę socialinei indikacijai, stovi taip pat prieš ją.Chirurginis įsikišimas yra taip pat dvasiškai pavojingas. Bręstančio žmogaus būtybė isčiuje yra taip pat kažkas kita, negu koks įaugimas, kurio prašalinimas gali tik palengvinti. Čia jis tampriai rišasi su moters jausmų pasauliu ir kartu su jos esmės charakteriu. Norint surasti paralelę iš vyro pusės, reiktų prisiminti Įsibrovimą, sunaikinusį darbą, kuris būtų susijęs su visa

jo būtimi. Čia reikia dar pastebėti, kad yra ne tik tos pasekmės, kurios viešai pastebimos, bet taip pat - ir vidujiniai sielos pagrindų sužalojimai, kurie dažnai nėra aiškūs net pačiam sužalotajam, bet vienok grę- sia visai jo gyvybės struktūrai. Gyvybės naikinimas reiškia taip pat įsikišimą į sielos nuotaiką, kurio pa- ■ sėkmės yra vistiek žalingos, nepaisant to, kad įsikišimo pagrindai būtų buvę ir labai svarbūs.Aišku, šiems svarstymams galima būtų prikišti, kad pavojų būsią visada tiek sielai, tiek kūnui, nors nebus griebtasi prievartos. Todėl klausimas vistiek dar nebus išspręstas.Tačiau mes galime nurodyti dar ir kitą daugiau sveriantį pavojų: „Socialinė indikacija“ duoda- teisę besivystantį žmogų sunaikinti, kai tik atsiranda jo gimimu didelė žala šeimai ir jam pačiam, kuri įstaty- - mais turi būti aiškiau nustatyta. Bet jei kartą bus prileistas principas, ar bus sustota tik prie socialinės indikacijos? Ar neatsirado praeituose metuose jau nauja, būtent „politinė“ indikacija? Ar nebuvo aukštosios instancijos, kuri leidžia įstatymus ir vykdo juos, būtent valstybės, pripažinta, kad jai dera nuspręsti, ar žmogus jos valdžiai priklausąs gali pasilaikyti gyvybę, aij turi ją prarasti? Ir ne dėl to, kad jis būtų padaręs kokį nusikaltimą ir ne dėl to, kad jis stumtų kitus savo egzistencija į nepakenčiamą vargą, bet dėl to, kad jis dėl savo kaikurių ypatybių, pvz. dėl savo priklausomybės vienai kuriai tautai, — atrodo valstybei nepageidaujamas? Tai skamba kaip iš kažkokio utopiško baisaus romano, tačiau tai yra 12 metų Vokietijos oficiali teorija ir praktika; ir kas pasakys, kokių baisių galimybių dar būtų galima pasiekti šia kryptimi? Iš tokios valstybės pažiūros galėtų būti padarytos išvados, kad valstybė turinti teisę nuspręsti, kokie vaikai gali būti palikti, kokie ne.Kaip tik šiuose dalykuose atsisakoma nuo absoliutinio dėsnio ir jo vieton pastatoma praktinė naudingumo ir žalingumo nuomonė, viskas eina iš vėžių. Bus išrandama viena „indikacija“ po kitos ir tai reikš, kad dorinis galvojimas, skiriąs tiesą nuo netiesos, turės nusileisti prieš „gyvenimą“ ir jo „naudingumus“. Tačiau nurodydamas tokių galimybių neišsprendžia dar klausimo esmės.,Sprendimas priklauso tik principams.
II.Bręstanti „gyvybė“ yra žmogus. Bet žmogaus užmušti negalima, nebent tik apsigynimo atveju arba pagal įstatymus. Pagrindas, kodėl negalima užmušti, yra asmens kilnumas. Ne dėl to yra žmogus nepaliečiamas, kad jis įfyvena ir kad jis turi „gyvenimo teisę“;, tokią teisę turėtų taip pat gyvulys, nes jis taip pat gyvena ir dar daugiau, jei laisvos gamtos gražus gyvulys palyginamas su ligoniu arba su likimo perblokštu žmogumi. Bet žmogaus gyvybė negali būti paliesta, kadangi jis yra asmuo. Dvasinė asmenybė daro jį subjektu, suteikdama jam kilnybę ir atsakomybę. Bet užmušimas yra kraštutinė forma, kada aš su žmogum pasielgiu kaip su daiktu, kuris beabejo turi egzistenciją, bet ne savarankišką, veikimą, bet ne atsakingumą; vertę bet ne prakilnumą. Aš elgiuosi su kuo nors kaip su daiktu, kai aš jį turiu, vartoju ir pakeičiu, pagaliau sunaikinu — kalbant apie gyvą būtybę — užmušu. Žmogus nėra joks daiktas; todėl uždraudimas užmušti jį yra paskutinis pabrėžimas uždraudimo elgtis su juo kaip su daiktu. Iš kitos pusės buvo nuoseklų, kad valstybė, neigdama pagal savo „pasaulėžiūrą“, dvasinį asmens kilnumą ir laikydama žmogų tiktai rūšies būtybe arba socialinės struktūros elementu, pripažino sau teisę jį užmušti, jei tai reikalinga jos tikslams. Gerbimas žmogaus kaip asmens priklauso prie tų reikalavimų, kurie negali būti diskutuojami. Žmonijos
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kilnumas — taip pat gerovė ir galų gale egzistencija 
— priklauso nuo to, kad tas neatsitiktų. Kaip tik tuo 
suabejojama, iškrypstama į barbariją.

Čia taip pat gaunamas atsakymas j tvirtinimą, kad 
motina turinti teisę į savo kūną; dėlto ji galinti reika
lauti, kad tas kūno stovis, kuris vadinasi nėštumu, bū- i 
tų pakeistas tikslingomis priemonėmis. Bet vaikas 
nėra tiktai motinos kūnas; jokia kūno dalis kaip orga
nas arba organo iškrypimas, bet kur kas daugiau — 
besiformuojantis žmogus. Su šiuo faktu yra išreikšta 
vidujinė motiniškumo ir moteriškumo esmė, kas iš 
esmės skirtinga nuo gyvulio lytiškumo. Būti motina 
nereiškia „gyvybę atnešti“ — tai atlieka ir gyvulys — 
bet „suteikti žmogui gyvybę“. Bet žmogus yra asmuo; 
jis auga glaudžiame sąryšyj su motina, bet savo vidinę 
paskirti turi skirtingą.

Tuo yra pagrindžiama motinystės didiybė, nors taip 
pat ir jos tragiką. Vaikas yra su motina glaudžiausiai 
surištas. Nuo pirmos akimirkos savo egzistencijos bet
gi jis santykiuoja betarpiai su būtimi, betarpiai su ab
soliutinėmis normomis, betarpiai su Dievu. Daugybė 
sentimentalybių yra pasakyta apie motinystę; kaip tik 
daugiausia tokių žmonių, kurie visai negalvojo apie 
motinos kilnumą, bet kalbėjo kai jų interesai buvo ar
čiau širdies. Jau pačios kalbos skambesys, su kokiu apie 
tuos dalykus kalbama, turėtų mus nustebinti. Pritari
mas ir pagarba, kurie čia pareiškiami žodžiais, yra 
dažnai visai gašlaus, sentimentalaus pobūdžio ir gali 
kiekvienu atveju pavirsti j priešingą dalyką, į panieką 
ir išnaudojimą, kadangi čia užmirštamas esminis da
lykas, būtent moters ir vaiko asmuo. Bet juo išsispren
džia motinystės charakteris.

Pirmiausia dėl santykio su savo kūnu. Netiesa, kad 
žmogus turi „teisę į savo kūną“, nes jį saugo prieš 
geidulių valią tos normos, kurios apsprendžia jo asme
ninę būtį. Tačiau mus liečia čia ne ši problemos pusė. 
Kas mus liečia, yra, kad vaikas motinos isčiuje iš vie
nos pusės priklauso jai ir iš jos gyvena; bet iš kitos 

pusės jis jai nepriklauso, kadangi jį saisto savos, nors 
dar tampančios asmenybės įstatymai. Todėl ji turi į 
savo išsivysiantį vaiką iš esmės tiek teisių, kiek žmo
gus turi jų į kitą žmogų.

Beko kitko, pasirodo čia krintanti į įkiš paralelė, 
k kuri rodo, kas čia svarbiausia, būtent tvirtinimas, kad 

vaikas motinos isčiuje esąs jos kūno dalis, yra vienos 
vertės, kaip tas tvirtinimas, kad žmogus valstybėje 
esąs jos visumos dalis. Mintis, kuri leidžia motinai iš
spręsti žmogaus likimą, kuris joje gyvena, duoda 
taip pat teisę valstybei išspręsti žmogaus likimą, 
kuris jai priklauso. Iš čia kyla pasibaisė
jimas, kuris sukyla žmogaus sieloje: būti ati
duotam instancijai, kuri neigia jo teisę kaip asmens, 
jo priklausomybę aukščiausioms normoms, jo betarpiš
kumą Dievui; kuri tvirtina, jis esąs jos dalis ir turįs 
tik per ją buvimo teisę, kuri disponuoja nuolat didė
jančia jėga ir technika kuri įgalina pasiekti savo pre
tenzijas. ' !

Pagaliau mes nepamirškime taip pat: jei yra pripa
žįstama teisė tėvams leisti besiformuojantį žmogų nu
žudyti dėl socialinės indikacijos pagrindo, tada šiai 
teisei iš kitos pusės priklauso būtina pareiga, būtent 
įvykdyti nužudymą. Valstybė negali atiduoti tai pri
vačių iniciatyvai, kadangi iš to išeitų daug žalos. Tai
gi jei ji sako, kad tėvai gali numatytu atveju reika
lauti pašalinti nėštumą, ji turi taip pat rūpintis, kad 
kas nors ją atatinkamai atliktų. Vadinasi, gydytojas 
būtų tam įpareigotas ir, jei privatus gydytojas neno
rėtų, tada turėtų oficialus, sakysim apskrities gydyto
jas tai atlikti.

Čia mes atvykome vėl prie išvados, kad .žmogus įsta
tymu yra- pastatomas į prievartos būklę, kaip tai buvo 
per 12 metų Vokietijoje; arba vykdyti žmogžudystę, 
kas yra prieš jo sąžinę, arba apleisti savo tarnybą. Tai 

. yra viena iš biauriausių socialinės netvarkos formų, 
kokią galima įsivaizduoti.

(b. d.)

MARGARITOS MALGOGNE PASVEIKIMAS LIURDE
D R. H. G HE N ET

Studijuodami atskirus M. Malgogne kartotekos ak
tus, mes tyrinėjome, ar pagijimas yra išaiškinamas 
pagal dabartinį mokslo stovį, jei ligonė tikrai sirgo 
plaučių, šlapumo takų ir pilvo plėvės džiova.

1. Peritoneum (pilvaplėvės) tuberku
liozė. Gaunasi įspūdis, kad peritoneum tuberku
liozė užima dominuojančią vietą šios ligos istorijoj.

Ligonė M. Malgogne gimė 1906 m. gegužės 17 d. 
Esant ligonei 16 metų (1922 m.), ji suserga pilvaplėvės 
džiova, gydoma helioterapija (saule, Quarzo lempa etc.) 
ir ultravioletiniais spinduliais. 1929 m. operuojama 
daktaro Marquis, Rennes mieste; atidaromas pilvo 
ruimas (laparatomia). Ant pilvo vidaus organų ran
dama tuberkuliozinių pakitimų (tuberkuliozinių gra- 
nuliacijų). Pilvas paliekamas atviras 20 minučių, (vie
nas iš pilvaplėvės tuberkuliozės gydymo būdų yra 
pilvo ruimo atidarymas. Pilvo ruimas paliekamas tam 
tikrą laiką atviras. Patirta, kad įleidus į pilvo ruimą 
naujo oro, pilvaplėvės tuberkuliozinis procesas sustab
domas arba net iššaukiamas gijimo procesas, vert.). 
Pašalinami suaugimai tarp peritoneum ir pilvo sienos. 
Randama dešiniojo ovarium (kiaušdėčių) cysta (van
deninė pūklė). Rezekuojamos (išpjaunamos) sergančios 

vietos. Po 5 mėn. prisideda nauja komplikacija-žamų 
užsidarymas (occlusio), kuris pasikartoja keletą kartų, 
bet vis pasiseka vaistais jį nugalėt. (Paprastai, žarnų 
užsidarymas, jei kitais būdais jį pašalint nepavyksta, 
reikalauja operacijos, vertėj.)

1934 m. ligonė pasiunčiama į Ossejos sanatoriją. Li
gos istorijoj randam: pilvas išpustas, apimtis 85 cm., 
ascitas (vanduo pilve), peritonealiniai mazgai (pilva
plėvės sukietėjimai tuberkuliozinio proceso įtakoj, 
vert.) Daugelį kartų pasikartoja pilvo krizės. 1941 m. 
pilvas padidėja, gumburiuotas, skausmingas visur: 
šonuose ir dešinėje apatinėje pilvo dalyje (fossa iliaca 
dx.), dažni viduriavimai su pūliais išmatose. Stovin
čioj padėtyj pilvą perkutuojant (mediciniškai tiriant) 
randama coecum (aklagalės žarnos) sritis skausminga 
ir jaučiamas pribukimas; kairėje apatinėje pilvo da
lyje timpanitiškas (tuščios erdvės) garsas, žarnų judė
jimas (peristaltika) sulėtėjęs.

Plaučių tuberkuliozė. Pirmieji plaučių tu
berkuliozės simptomai pasirodo 1933 m. Šituo laiku 
konstatuojama skrepliuose Koch’o (tuberkuliozės) ba
cilos. Nuo šios datos skrepliuose beveik visada buvo 
randamos tbc bacilos, taip pat 28 rugsėjo 1941. Aktuose
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pažymėta, kad bacilos buvo randamos skreplus homo- 
genizuojant (sutirštinant) ir kad po rugsėjo mėn. 1941 
m. tbc bacilų skrepliuose neberandama. 1934 m. rent
geno tyrimas dešinėje plaučių viršūnėje rodo tamsią 
dėmę. 1940 m. dešinėje plaučių viršūnėje, virš rakti
kaulio, randama vyšnios didumo kaverna su periferine 
kongestine zona. Dešiniame plaučių-lauke išsklaidyti 
kalkiniai židiniai, padidintas druožėtumas, sinus peri- 
cardo-diaphragmaticus (kampinis ruimas tarp plau
čių ir širdies) neaiškus sinus costo-diaphragmaticus 
kampinis ruimas tarp šonkaulių ir plaučių) turi kiek 
skysčio. Plaučiai kairėj pusėj be pakitimų. Auskultuo- 
jant (tyrimo būdas) dešiniame plautyje tuberkuliozei 
tipingas vaizdas. Pirmą lapkričio 1940 m buvo padary
tas, nors ir sunkiai, pirmas pneumotoraksas (oro įlei
dimas i krūtinės ląstą gydymo tikslu). 1941 liepos mėn. 
ligos istorijoj pažymėta: dešiniojo plaučio viršūnėj 
kvėpavimas labai susilpnintas, likusioje plaučių da
lyje girdimas gerai. Kairiajame plautyje kvėpavimas 
normalus, perkutorinis garsas kiek pakitęs. Dešinėj 
mažas, aprubežiuotas pneumotorax, kaverna nematoma.

Šlapumo takų tuberkuliozė. Pirmą kartą 
kraujas šlapume (haematuria) pasirodo 1934 m. lap
kričio 1 dieną, po to hematurijos dažnai pasikartoja. 
Dažni šlapumo analizai rodo tuberkuliozės bacilas 
šlapume iš abiejų inkstų; pūliai šlapume (pyuria), daž
nas šlapinimasis (pollakiuria) leidžia galvoti apie abie
ju inkstų tuberkuliozini procesą. Tačiau pagal Dr. L. 
M’chon nuomonę, nežiūrint, kad tbc. bacilos buvo ras
tos šlapume, tas nerodo, kad jau destruktivinis tuber
kuliozės procesas yra apėmęs inkstus. Šlapumo takų 
apžiūrėjimas (urogranhia), padarytas prieš Liurdo ke
lionę, rodo, kad inkstai gerai išskiria kontrastprepa- 
ratą (tėnėbryl), nuotraukoj gerai matomos inkstų gel
delės abiejuose inkstuose. „Dalykas eina be abejo apie 
tuberkuliozinį inkstų uždegimą, tačiau šito pagijimo 
istorijoj šlapumo takų susirgimas tevaidina šalutinę 
rolę“. Aktuose pažymima, kad šlapumo analizai kar
tais buye nrieštarauią. Dr. Ginesty, kuris ligone dėl 
inkstų tikrino, prile’džia galimybę, kad gal per klaidą 
buvo analizai sumaišyti su kitais ligoniais. Tačiau ša
lia visu rezervu reikia sutikt su faktu, kad buvo kon
statuotas krautas šlanume. pollakiuria, pakartotinas 
radimas tuberkuliozės bacilų abiejų inkstų šlapume.

Bendras stovis. Bendras stovis buvo pastoviai 
blogas per 19 metų (1922—1941). Ligonė buvo gydoma 
ligoninėj arba sanatorijoj. Jei ir buvo per šį laikotar
pį kai kurių pagerėjimų, tačiau jie buvo nepastovūs. 
1936 m. buvo užfiksuotas vienas meningealinis sindro
mas (procesas smagenų plėvėj), kuris tačiau 
dėka gydymo pranyko. 1940 liepos rugpjūčio 
mėn. buvo įvertintas bendras ligonės stovis 
(dr. Luxembourg iš Font-Romeu): bendras sto
vis labai blogas, visiškas suliesėjimas, išblyškimas, ape
tito Stoka (anorexia), astennija, ligonė negali atlikti nė 
mažiausio judėjimo, nuolatinis karštis (38—38.9°), mul- 
tiplinė tuberkuliozė stadijoj prieš visišką išsekimą 
(cachexia). Temperatūros lapai, kuriuos mes turėjom 
nuo liepos 1934 iki balandžio 1942 (data po pagijimo) 
rodo nuolatinę temperatūrą su trumpais periodais be 
karščio. Rugsėjo ir gale spalių 1941 temperatūra svy
ravo tarp 37—38°. Svoris 1 m 53 cm aukščiui vidutiniš
kai svyravo tarp 41—43 kg. 1936 m. ligonė svėrė tik 
34 kg. 100 gr. Nors trys plaučių nuotraukos, kurios 
buvo ligonės kartotekoj, yra sunkokai interpretuoja
mos, tačiau daugkartiniai ligonės apžiūrėjimai, tikslūs 
stebėjimai ir M. Malgogne gydžiusių gydytojų rapor
tai (dr. Bonnafė, Osseja sanatorija, dr. Juhel, Escaldes 
sanat., dr. Luxembourg iš Font-Romeu, dr. Enaud iš 
Odeillo) leidžia vienbalsiai kalbėti apie ligonės stovį 
prieš Liurdo kelionę ir tvirtinti, kad" ligonė sirgo mul- 
tipline sunkia džiova, kuri pastoviai vystėsi nuo 1922 
iki 1941 metų.

Pasveikimas. Pasveikimas įvyko 1941 m. spalių 
7 d. Ligonė pareiškia patyrusi didžios ramybės jausmą 
jai besimaudant Liurdo šaltinio voniose, taip pat didelę 
laimę laike procesijos, kada monstrancija buvo netoli 
jos galvos. Grįžusi į viešbutį, ji pastebėjo, kad jos šla
pimas pasidarė skaidrus, ko ji nebebuvo mačiusi jau 
daugelį metų, tuo pačiu momentu jos rūbai pasidarė 
jai per platūs ir ėmė krist, vilvas tapo plonas ir minkš
tas. Tai yra įvykiai, kuriuos papasakojo buvusi ligonė, 
panelė M. Malgogne. Tačiau visa serija įkyrimų buvo 
daroma ir po pasveikimo.

10 spalių 1941 šlapimas skaidrus, jame nerandama nei 
tbc bacilų, nei pūlių. Slapumas buvo tyrimui paimtas 
atskirai iš kiekvieno inksto. 24 spalių skrepliuose ne
randama bacilų, taip pat nei skrandžio sunkoj. 1942 m. 
sausio mėn. ligonę ištiria dr. Juhel iš Escaldes. Jis ran
da: kairiajame plautyje kvėpavimas gilus ir švarus. 
Dešiniajame plautyje kvėpavimas viršūnėje labai su
silpnintas, tačiau girdimas plaučių bazėj. Pilvas liek
nas, neskausmingas, paodinis sluoksnis kiek padidėjęs. 
Rentgeno išdava: dešiniojo plaučio laukas dėl pneumo- 
torax’o kolabuotas (sukritęs), kaverna nematoma. Dia
fragma (plėvė tarp plaučių ir pilvo organų) paslanki. 
Kairysis plautis: plaučių laukas šviesus, diafragma pa
slanki. Pažymėtina, kad pneumotoraksas buvo tęsiamas 
iki vasario 1942 m., nes gydytojai, žmogiškai galvojant, 
gydymo nutraukimą laikė nepatartinu. M. Malgogne 
tvirtina, kad po vienos novenos pneumotorax pasidarė 
nebegalimas, nes ligonė meldėsi į Dievo Motiną prašy
dama paveikti gydytojus, kad jie gydymą nutrauktų, 
jei ji tikrai jau pasveiko.

Temperatūros lapai rodo temperatūros grjžmą prie 
normos po 12 spalių 1941; (temperatūra nebuvo matuo
jama nuo 5—12 spalių) maži pakilimai iki 37°,7 prieš 
periodus; 36*,8 rytais, 37‘,2—37“,4 vakarais laikotarpyje 
po periodų, (temperatūra buvo reguliariai matuojama 
iki 27 balandžio 1942) Svoris kilo pastoviai, 1942 balan
džio 17 d. pasiekęs 50 kg. 300 gr.

Išgijimą galima laikyt tikru: visi tyrimai po Liurdo 
kelionės neberodo liguistų pakitimų (išskyrus dalinį deš. 
plaučio kolapsą dėl pneumotorakso). Pagijimas išsilaikė 
be jokio atkryčio iki 8 rugsėjo 1947, kada ligonė buvo 
Liurde susirinkusių gydytojų ištirta.

Ar gali šitas pagijimas būti išaiškinamas pagal da
bartinį mokslo stovį?

Nežiūrint, ar pagijimas įvyko laike maudymosi Liur
do šaltinyje, ar laike procesijos arba net keletą valan
dų vėliau, vis dėlto negalima nuginčyt staigumo cha
rakterio. Tai 7 spalių 1941, kada visi simptomai pra
nyko, šlapumas tapo skaidrus, pilvas suplonėjo, staigiai 
sugrįžo jėgos, leidusios be sunkumų ligoniei tęsti Liurdo 
kelionę. Po šios datos visi tyrimai pasidarė negatyvūs 
pradingo temperatūra, ligonė pradėjo vėl normalų gy
venimą po 19 metų gydymo ligoninėje ar sanatorijoje. 
Mums buvo įrodyta, kad čia turėjome sunkius tuber
kuliozinius pakitimus, kurie laipsniškai išsivystė. Su 
pagijimu buvo sustabdyta ne tik tolimesnė ligos eiga, 
bet tuoj pat prapuolė funkcionaliniai ir fiziniai ligos 
simptomai. Įvyko staigus ir pilnutinis sveikatos sugrįži
mas..

Patys optimistiškiausi prognozai (sprendimas apie 
ligos išeitį) galėjo prileisti tik prailginimą labai silpnos 
gyvybės, kuriai visada gresia sunkios komplikacijos. 
Tikras pasveikimas žmogiškai galvojant buvo neįtiki
mas.

Išvada: M. Malgogne sirgo progresyviai išsivys
čiusia multipline džiova. Ligonė pasveiko staiga 7 spa
lių 1941. Išgijimas pagaLaplinkybes, kuriose jis įvyko, 
negalima išaiškint pagal dabartinį medicinos mokslo 
stovį.

Iš Bulletin de l’Association Mėdicale Internationale 
de Lourdes Nr. 75 (1948. I. 1.) išvertė gyd. Aug. L—eis
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ADOMO JAKŠTO 1O METU MIRTIES SUKAKTUVĖS

KJtN. M. VAITKUS

Laikas, nors ir sunkus, turi lengvas kojas. Milžinas 
žengė 10 žingsnių — ir štai 10 metų besą praėję nuo 
tos dienos, kada mirė Adomas Jakštas, prelatas Alek
sandras Dambrauskas (1938. II. 19). Tai — jau gana 
atstu, kad geriau galėtume aprėpti žvilgiu tą dide
lę dvasią mažam kūne. Ir sukaktuvėse ypačiai noris 
tai padaryti, kadangi jos sukelia tiek atsiminimų apie 
tą brangų asmenį ir verčia jo ilgesingai pasigesti.

Jeigu reiktų trumpai pasakyti, kuriuo, būtent, sau 
vienam būdingu dalyku Jakštas yra ypačiai brangus 
mums, lietuviams, nebūtų lengva tai padaryti. Kitus 
tris atsibundarrčios Lietuvos evangelistus — Basanavi
čių, Kudirką ir Maironį — daug lengviau tuo atžvilgiu 
apibūdinti. Jakštas nesiduoda taip lengvai sukemša- 
mas į trumpą ir paprastą formulę, manau, dėl to, kad 
jisai savo dideles ir įvairias dvasios jėgas ne sukon
centravo į kurį vieną siauresnį veikimą, tik leido joms 
visoms beveik vienokiai intensyviai reikštis savomis 
kryptimis. Radiavo, taip sakant, visa didžiulė sudė
tinga būtybė — tad, norint įvertinti jos palikimą, reik
tų atskirti kiekvieną spindulį, pasekti jo kryptį ir su
vokti jo paliktąsias žymes.

Kas iš arti ir ilgai stebėjęs A. Jakštą, tas žino, kad 
jisai buvo per excellence Dievo žmogus, (atleiskite: 
posakis senamadis, bet reikšmingas). Jis buvo giliai 
įsitikinęs esąs Dievo padaras — visa, ką turįs, gavęs iš 
Dievo ir tai visa, kuo gražiausiai pagal Dievo mintį 
panaudojęs, privaląs grąžinti savo Kūrėjui. Ir tas 
Jakšto tikėjimas nebuvo vien teorinis įsitikinimas: vi
sa s to vyro gyvenimas buvo a ti tinkamai i š g y - 
g e n t a s. Tuo būdu Jakštas pasidarė aukštos religinės 

etinės vertės asmenybe.
Kiekviena asmenybė, noromis ar nenoromis, sklei

džia aplink save dvasinėj atmosferoj savo ypatingus 
spindulius, nuodingus ar gaivius, temdančius ar skai
drinančius — destis, kokia jos dvasinė prigimtis: ar 
palikusi sugedusi, kaip kad ateinant į pasaulį (o pas
kiau gal pačios dar labiau sugadinta), ar savo pastan
gomis, Dievui padedant, žymiai patobulinta. Juo ta as
menybė stipresnė, juo dvasiniai jos spinduliai stipriau 
veikia; juo jinai aukščiau gyvenime iškyla, juo toliau 
tas veikimas siekia. Kiti, tų spindulių paveikti ir į 
save juos įšiėmę, skleidžia juos toliau erdvėj ir laike — 
vis platyn tautoj ir tolyn iš kartos į kartą, nebesutūri
mai, be galo.

A. Jakšto stipri, aukštai tautoj iškilusi, didžios re
liginės — etinės vertės asmenybė, pagal aną dvasinio 
spinduliavimo dėsnį, yra padariusi plačią ir gilią įtaką 
savo bendralaikiams, o per šiuos nesiliauja dariusi ir 
toliau. Kam brangios yra religinės — etinės vertybės, 
tas yra giliai dėkingas A. Jakštui už tą brangų jo pa
likimą mūsų tautai.

Savo palaimingą įtaką skleidė aa. sukaktuvininkas 
ne vien kaip privatus asmuo,->bet ir kaip kunigas, kaip 
pedagogas (tikybos mokytojas, kun. seminarijos ir 
dvas. akademijos profesorius), kaip administratorius 
(vysk, sekretorius, vysk, kurijos narys), kaip moks- 
lininkas-teologas, kaip rašytojas (redaktorius, kore

spondentas, kritikas, publicistas, poetas), kaip visuo
menininkas. Kitko ir nebuvo galima tikėtis: pilnu- 
tiniškai vertinga asmenybė, tartum platus harmonin
gas akordas, tyrai-skaidriai skamba visais sudėtiniais 
savo tonais.

Bet gal tame akorde vienas-kitas tonas aidi ryškiau 
ir yra būdingas Jakštui, kaip religinei-etinei asmeny
bei? Taip: Jakštas savo prigimtim buvo kovotojas, 
tad ir jo gilus tikėjimas buvo, taip sakant, agresyvus: 
Jakštas visuomet buvo pasinešęs smarkiai ginti savo 
religines (ir kitokias) brangenybes ir tai ofensyviai — 
pats tuo pačiu laiku aštriai puldamas priešus'ir ne vien 
griaudamas jų nuomones, bet ir stengdamasis juos pa
traukti į savąsias; tad savaime" suprantama, kodėl jis 
religinėj srityj pasidarė apologetu, o kitose — publi
cistu, propagandistu, satiriku.

Visam tam reikia stipraus, greitai reaguojančio tem
peramento. O, Jakšto krūtinėje žioravo visas vulka
nas, kuris lengvai ir smarkiai išsiverždavo, ne visuo
met kur reikiant, ir kartais padarydamas jeibių, kur 
nereikiant. Tokia jau vulkanų prigimtis, ir būtų tiesiog 
stebuklas, jei būtų kitaip. Bet toks stebuklas Jakš
to išsiveržimuose paprastai netrukus ir įvykdavo; 
Jakštas buvo taip krikščioniškai apsiyaldęs, jog vei
kiai savo ugnį bei audrą apramdydavo. O, taip, jis 
visada pasiliko savo įsitikinimų riteriu džentelmenu.

Suvaldyti savo temperamentą padėdavo Jakštui ne 
vien gilus ir gyvas jo religingumas, bet ir tai, kad jis. 
iš prigimties buvo labiau proto, negu jausmo žmo
gus. Todėl suprantama, kodėl jisai, nors turėdavo pla
tokai bendrauti su žmonėmis, bet maža tejieškojo pa? 
sižmonėjimo, maža teturėjo bičiulių; žmonėms jis atro
dydavo sausas ir šiurkštokas (kas arčiau jo nepažino); 
jis turėjo daug daugiau gerbėjų, negu mylėtojų. Įdo
mus dalykas: per Maironio laidotuves Kauno bazili
koj daugelis verkė; per Jakšto — žmonės buvo giliai 
susimąstę. Tas Jakšte vyraująs intelektualistiškumas 
paaiškina mums, kodėl jis itin mėgo mokslą (teologiją, 
filosofiją, matematiką), kodėl net grožio dėsnius 
mene bandė suvesti į matematines formules, kodėl jo 
poetiniuose kūriniuose protas taip nustelbia vaizduotę 
ir jausmą.

Bet labai klystų, kas manytų Jakštą turėjus sausą 
ar kietą širdį, nemylėjus žmonių. Kas jį bent kiek ar
čiau pažino, tas žinojo jį turint labai gerą širdį, esant 
pasiryžus reikale kiekvienam, kuo vien galima padėti, 
stačiai— mylint žmones.

Tačiau ypačiai mylėjo jisai savo bendratautiečius, 
kaip bendratautiečius,"ir tai yra itin jakštiš- 
ka. Po Dievo, Bažnyčios, tiesos, gėrio ir grožio labiau
siai mylėjo jisai Lietuvą ir lietuvius. Jo patriotizmas 
buvo gilus, karštas, herojiškas. Tai buvo jo graži, kilni 
aistra. Ir, kaip patriotas, Jakštas yra mums ypačiai su
prantamas, artimas, lietuviškai reikšmingas ir brangus. 
Kiek per savo amžių žodžiu, raštais ir darbais yra jis 
įpukštęs tautiečių širdyse tėvynės meilės! Ir tai yra 
vienas iš brangiausiųjų jo palikimo elementų, kuris vei
kia ir veiks, kol lietuviai bus lietuviai. •
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Šalia to įnašo, kurį A. Jakštas įnešė į mūsų religinį, 
dorovinį ir patriotinį lobyną, reikia paminėti ir tai, ką 
jisai yra įdėjęs į mūsų dvasinės kultūros lobyną siau
resne prasme.

Įvairios buvo gyvenimo sritys, kuriose Jakštui teko 
išvaryti ryškią vagą; bet, kai ji prisimename, pirmiau
sia jisai stojas prieš mūsų dvasios akis kaip rašytojas. 
Plunksną jis turėjo lengvą ir šmaikščią. Jo stilius pa
prastas, aiškus, tikslus. O kadangi jis turėjo ir ką' ki
tiems pasakyti (nes buvo tikrai gyva enciklopedija), tai 
jo raštus skaityti būdavo tikrai malonu ir naudinga.

Rašytojas jisai buvo, beveik paraidžiui, devyndarbis: 
ir teologinių-filosofinių-matematinių veikalų kūrėjas 
(Pikto problema, Aukščiausiasis gėris, Transsubstancia- 
cijos teorija, Nauja trigonometrijos sistema) ir biogra- 
fininkas (Užgesę žiburiai), ir publicistas (rašęs įvairiau
siuose savo ir kitų redaguojamuose laikraščiuose), ir 
literatūros bei meno kritikas (Vyt. Did. Univ, išleisti du 
tomai jo liter, kritikos straipsnių), ir satirikas (Žinijos 
išleistas tomas satirų), ir poetas (Dainų skrynelė, Ru
dens aidai, Jakšto lyrika) ir, pagaliau, redaktorius 
(Draugijos, Garnio, Šv. Kazimiero Draugijos leidinių). 
Lengvai gali kiekvienas suprasti, kokį didelį ir nau
dingą darbą mūsų kultūrai atliko toks visapusiškai iš
simokslinęs, tokią gabią plunksną turįs vyras beveik 
per 60 metų rašomojo darbo. Šalia to, kad savo raštų 
turiniu jis galingai formavo įvairiais atžvilgiais mūsų 
visuomenės dvasią, A. Jakštas ryškiai prisidėjo prie 
lietuvių rašomosios kalbos evoliucijos — stiliaus pa- 
taurinimo, žodyno paturtinimo.

Jeigu save klausiu, kurie A. Jakšto raštai yra vertin- 
giausieji, esu .linkęs atsakyti: tie, kuriuose jis pilniau
siai pats visas pasireiškė. O kas būtent jis buvo? Gi 
didelio intelekto, karšto temperamento, plataus moks
lo, miklios plunksnos lietuvis katalikų kunigas. Kaip 
toks, jis pilniausiai pasireiškė savo pasaulėžiūrinėje, 
patriotinėje, visuomeninėje publicistikoje. Jo straips
nius, kas gyvas galįs, skaitė, gėrėjos, keikė, jų laukė. 
Ypačiai tai buvo galima pasakyti apie jo straipsnius 
pirmojoje „Draugijoje“, kuriuose jis polemizuodavo su 
priešingai lietuviams nusistačiusią lenkų spauda bei jų 
visuomene.

Nors toli gražu nebe visi Jakšto straipsniai nūdien 
yra aktualūs, bet kai kurie būtų mums ir šiandien nau
dingi, įdomūs ir malonūs paskaityti, o ateities kultūros 
istorikui jie visi bus įdomūs ir naudingi (kaip kad 
literatūros istorikui — jo literatūrinė kritika). Tad, atė
jus geresniems laikams, reikėtų A. Jakšto publicisti
nius straipsnius būtinai išleisti atskiru .tomu ar tomais, 
o moksleiviams, jauniems publicistams ir šiaip inte
ligentijai — rinktinę antologiją — kaip publicistinės 
maestrijos pavyzdį. Dalį A. Jakšto publicistikos yra iš
leidusi prieš karą „Žinija“ atskiru didžiuliu tomu, pa
vadintu „Ką yra pasakęs Jakštas“.

Labai daug įdomių ir vertingų privačių laiškų yra 
parašęs velionis žymiems ir mažiau žymiems lietu
viams ir svetimtaučiams įvairiais klausimais — religi
niais, filosofiniais, matematiniais, politiniais-visuome- 
niniais, literatūriniais. Kuomet ir kas juos surankios ir 
išleis? O būtinai rrfkėtų. Jaunieji mūsų akademikai ra
šo mokslines savo disertacijas labai įmantriomis temo
mis, kurios dažnai jiems patiems teįdomios. Kodėl gi nė 
vienas iš jų nepabando ištraukti iš nežinios į saulės 
šviesą kurią nors A. Jakšto korespondencijos sritį? Bū
tų įdomu gal ne vien lietuviams.

Tyčia palikau pačiam galui A. Jakšto poeziją. Praeiti 
pro ją pro šalį, jos nepaminėjus, nėra galima. Juk ir 
tas pats jo slapivardis yra augte suaugęs su „Dainų 
skrynele“. i

Ar A. Jakštas — poetas? Į tą klausimą įvairiai atsa
koma destis, kaip kas supranta „poetą“. Jei poetas 
tėra vien tas kūrėjas, kuris vertingą idėją įkūnija

Antanas Ramūnas
V

^Lemes minios be dangaus

ŽIBURIU i

Mūsų žemė, mūs buitis — naktis be žiburių.
Nakties tamsos nei išsemt nei išbristi. 
Pakilkim iki saulės padangių sakalais 
Į žemę iš dangaus šviesos parnešti.

Kaip sutemos, kaip skausmas, kaip marios juodos
Keliauja minios žemės vieškeliais, kloniais ir. kalnais: 
„Kur žiburys, kuris mums kelią rodo — 
Į Aušrą, į Saulėtekį, į Tenai?

Ir kelius ir žingsnius tamsuma užliejo.
Išgeso žvaigždės ir akyse ir danguos.
Ar pabūsi, vėjau, mums draugu klajonėj?
Ar galėsi skausmo širdį mums paguost?“

Mūsų žemė, mūs buitięs — naktis be žiburių
Nakties tamsos nei išsemt nei išbristi.

-

Pakilkim iki saulės padangių sakalais
Į žemę iš dangaus šviesos parnešti.

-i
'kai žemę, jos lygumas, jos kalnų bonias

Aušra pasveikins Ryto spinduliais,
Mes jau būsim grįžę iš dangaus į žemę ir į žemės klonius 
Dangum nešini ir amžinais jo žiburiais.

įvaizdžiame, emocionaliame, ritmingame žodyje, tai
Jakštą pavadinti poetu būtų nelengva. Bet; kuriant ' 
eilėraščius, Jakštui dažnai pasiseka vertingą idėją 
įkūnyti grakščiame, ritmingame žodyje — ir tai daro 
gražų įspūdį ir miela skaityti, deklamuoti, kartoti. Jei
gu tai nėra poezija įprastine prasme, tai vis tik yra 
kažkas gražu, kažkas meniška, kažkokia graži kūryba, 
Kai kas tokią kūrybą vadina mintine poezija. Bet 
vardas nesvarbu. Svarbu, kad tokios kūrybos dalykė
liai esti grakštūs, mieli, savotiškai gražūs. Prisimenu 
Jakšto „Vienas žodis — ne šneka, vienas vyras — ne 
talka“ ir t.t. Manau, kad mūsų liaudis tuo dalykėliu 
grožis ir grožėsis netgi gal tolioj ateityj, kai daugu
mas mūsų pripažintųjų lyrikų kūrinių bus seniai už
miršti. Arba „Ačiū Dievui už dosnumą Jo gausingą“...

Kadangi ta vadinamoji mintinė poezija buvo artima 
Jakšto širdžiai, jis daug jos išvertė lietuviškai iš įvai
rių kalbų (ypač vokiečių). Yra visai pasisekusių ver
timų. Verta būtų duoti juos moksleiviams skaityti ir 
įsidėti: juose galima rasti geros medžiagos citatoms, 
mottams, adadžijams, epigrafams, epitafijoms ir t.t.

Bet Jakštas įstengdavo gražiai išversti netgi didžiųjų 
kūrėjų klasikinės poezijos kūrinių. Taip jo yra išvers
tas, sakysime, Lermontovo šedevrėlis „Tuči nebesnyje 
viečnyje stranniki“. Aš manau, kad, jeigu Jakštas mo
kėjo taip įsijausti į svetimą šedevrą ir jį beveik to
bulai įvilkti į lietuvišką žodį, jis būtų įstengęs ir pats 
sukurti aukštos poezijos kūrinių, kad būtų galėjęs at
sidėti poetinei kūrybai. Bet, deja, gyvenimas buvo jį 
taip apkrovęs darbais, jog poezija jis tegalėjo užsiimti 
vien probėgomis.
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KRISTUS IR BUDDHA
KUN. J. VA ITKE V t CI O S. M.t.C.

Prieš daugelį šimtmečių, dar prieš Kristų, gyvenę 
Azijos Indijose išminčius, vardu Buddha. Jis buvo 
karališkos kilmės, todėl buvo rengiamas apimti sostą 
po savo tėvo mirties.

Matydamas, kiek daug yra skurdo ir vargo tarp 
įmonių, kiek nelaimių ir kentėjimų, pasiryžo susekti 
skausmo priežastį, o paskui jau imtis griežtų priemo
nių pašalinti skausmams iš žmonių gyvenimo ir su
teikti jiems laimės. Tuo tikslu jis apleidžia karališkus 
rūmus, atsižada karališkų teisių ir leidžiasi į platų 
pasaulį tyrinėti žmonių vargų ir skausmų.

Tik po daugelio metų, po ilgų ir sunkių kelionių, 
pasisekė jam pagaliau susekti kentėjimų priežastį, o 
toji yra žmogaus troškimai. Žmogus kenčiąs dėl to, 
kad jis norįs gyventi, o norėdamas gyventi, trokšta 
tų visų dalykų, kurie palaiko jo gyvenimą, būtent 
sveikatos, maisto, pastogės, drabužio ir visa to, be ko 
negalima apseiti, norint gyventi. Kadangi gyvenimas 
reikalaująs daug daugiau gėrybių, negu jų yra visam 
pasauly, todėl kentėjimai esą surišti su žmogaus gy
venimu taip glaudžiai, kad nieks negalįs jų atskirti 
vieną' nuo kito. Net Aukščiausioji Būtybė — Absoliu
tas negalįs išvengti kentėjimų, nes ir jis norįs gyvena, 
ti, ir tuo savo noru užkrečiąs visą pasaulį, žmogaus 
neišskiriant. Kas tad nori išsilaisvint iš kentėjimų, 
turįs užgęsinti savyje visus troškimus, net norą gy
venti, nes tas noras sukeliąs visus kitus norus, o tie 
sukelią skausmus.

Kadangi noras gyventi glūdi labai giliai žmogaus 
prigimtyje, glaudžiai su ja surištus, todėl tik ilgais ir 
skaudžiais mankštymais, lavybomis galįs žmogus pa
naikinti savyje visus norus ir siekimus ir padaryti 
save nejautrų net didžiausiemš kentėjimams. Toji ne
jautrumo būklė esąs paskutinis ir aukščiausias žmo
gaus tikslas, kurį pasiekęs, išsilaisvinąs iš visų ken
tėjimų. Toji laimingoji be kentėjimų būklė vadinasi 
„Nirvana“.

Nesunku atspėt, kad tas Buddhos mokslas yra vi
siškai priešingas žmogiškajai prigimčiai, nes žmogus 
nepasitenkina laisve nuo kentėjimų, jis trokšta dži
augsmo, o džiaugsmas atsiranda ne tada, kada žmo
gus nieko nenori, neturi jokių vargų, bet tada, kada 
gauna tai, ko nori. Jeigu taip būtų, atseit jeigu visiš
kas nejautrumas darytų žmogų laimingą, tuomet lai
mingiausias žmogus būtų tas, kuris miega, nes miegas 
sustabdo visus jausmus, duoda progos nors laikinai 
nejausti savo kentėjimų.

Nors tad Buddizmas yra priešingas žmogiškajai pri
gimčiai, nors sveikas protas protestuoja prieš jį, o visgi 
jis prigijo žmonijoje, nes surado žmoguje silpną vietą, 
už kurios ir užkliuvo, kaip kad užkrečiamų ligų bak
terijos, patekusios j žmogaus vidų ir suradusios sau 
tinkamą dirvą, veisiasi ir naikina žmogaus sveikatą:

Buddizmą išpažįsta šimtai milijonų Azijos gyven
tojų, bet kas nuostabiausia, prie jo glaudžiasi šiandie 
ir civilizuotų tautų inteligentų minios ir jieško jame 
savo skausmų išaiškinimo ir pagydymo. Kad Buddiz
mas galėjo patraukti necivilizuotas Azijos tautas, ne
reikia stebėtis, nes platino jį karaliai ir tai tarp tau
tų, kurios neturėjo gilių nei filosofinių, nei tikybinių 
įsitikinimų. Bet kad šių laikų civilizuotos ir mokytos 
galvos linksta prieš Buddhą, mažai kam gali būt su
prantamas dalykas. ' .

To nepaprasto fakto priežastis glūdi štai kame. Žmo
gus, atsidūręs skausmo ar kokios nelaimės padėtyje, 
bando su ja kovot, jei turi vilties ją apgalėt.ar pra
šalint. Bet jei tokios vilties nėra, nustoja kovojęs ir 
pasiduoda skausmui be pasipriešinimo.

Ilgainiui skausmas nuvargina žmogų ir verčia jį 
j ieškot kokio palengvinimo ar atilsio. Tokį atilsį dau
gelis suranda girtybėje; todėl nelaimių ištikti girty
bėje ir skęsta. Kiti vėl nori paskęsti nebuvime, nes 
nebuvimas jiems atrodo kaipo tikras ir visiškas nuo 
kentėjimų išsilaisvinimas. Tokių jausmų buvo apim
tas patriarkas Jobas, kada jį ištiko sunkios ir skau
džios nelaimės. Štai jo paties žodžiai: „Tepražūna die
na, kurią gimiau, ir naktis, kurią buvo pasakyta: Pra
dėta žmogus. Tepavirsta diena tamsybėmis, tenesi- 
klausia apiez ją Dievas iš aukštybių ir tenebūna ji 
apšviesta šviesos. Teaptemdo ją tamsybė ir mirties še
šėlis . . . Kodėl nemiriau iščioje? išėjęs iš iščios ne
pražuvau tuojau? kam žindytas krūtimis? Kam paim
tas ant kelių? Nes dabar tylėčiau užmigęs ir ilsėčiaus 
savo miege . . . arba manęs visai nebūtų čia kaip pas
lėpto, nelaiku gimusio kūdikio, arba kaip tų, kurie kad 
ir buvo pradėti, bet nematė šviesos . . . Kodėl nelai
mingam duota šviesa ir gyvybė tiems, kurių siela pil
na kartumo; kurie laukia mirties lyg — kad kastų sau 
kapą. (Jobo 33.22.) Tie ir panašūs jausmai veržiasi Jo
bui iš krūtinės, suspaustos skausmų, ir, jeigu jo gilus 
tikėjimas nebūtų atlaikęs savo skausmo, būtų įvyk- « 
dęs savižudybę.

Kadangi visi žmonės kenčia šiame pasauly, o ne 
visi supranta, kodėl jie kenčia, todėl Buddizmas ir 
randa pasekėjų visais laikais ir visose tautose, nes 
nurodo kelią, kaip išsilaisvinti iš kentėjimų paskęs- , 
tant nebuvime.

Iš to matosi, kad Buddizmas yra tai religija, kuri 
skelbia juodžiausią pesimizmą, giliausią desperaciją, 
nes tik tas gali' trokšti nebuvimo, kuris yra ištiktas 
didžiausių skausmų ir yra praradęs išsigelbėjimo viltį.

Jeigu dabar mokslo vyrai lenkia savo galvas prieš 
Buddhą ir pesimizme jieško vaistų savo negalėms ir 
vargams prašalinti, ženklas, kad jie yra nelaimingi ir 
kenčia, bet patys sau kalti, kad vaistų jieško ne ten, 
kur jų rasti galima, atseit kreipiasi prie Buddhos, o 
ne prie Kristaus; eina ne pirmyn, žmogiškosios pri
gimties tobulinimo keliu, kaip kad mėgsta girtis savo 
kultūromis ir pažangomis, bet eina atgal tūkstančiais 
metų, kada Buddha gyveno ant žemės.

Buddha niekam nesuteikė laimės, nė vienos ašarė
lės niekam nenušluostė, henušluostys jis ir mūsų in
teligentams ašarų, nors klupsčiais keliais vaikščiotų 
prieš Buddhą. Toks visų muzikų mėgiamasis R. Wag- 
neris lenkė galvą prieš Schopenff&uerio filosofiją ir 
skendo visą savo gyvenimą pesimizme. Jis taikėsi su 
krikščionybe vien dėl to, kad joje rado savo pesimis
tinių jausmų atgarsą. Taigi prof. Zdiechowski turi tie
sos, sakydamas, kad šių laikų inteligentija skęsta pe
simizme, bet jis klysta, siūlydamas katalikų Bažnyčiai 
savintis buddizmą ir per jį gelbėti tą žūvančią inteli
gentiją. Bažnyča turi Kristų, kuris yrą tikrasis viso 
pasaulio Gelbėtojas ir Išganytojas. „Per nieką kitą 
nėra išganymo, — sako šv. Petras Apaštalas žydų teis
me, Į kurį buvo atvestas, kad pasiteisintų, kokia ga- . 
lybe yra pagydęs ligonį, — tebūnie žinoma jums vi
siems ir visai Izraelio tautai, kad vardu mūsų Vieš-
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paties Jėzaus Nazarėno, kurį jūs prikalėte ant kry
žiaus ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių; tuo vardu 
šitas stovi jūsų akivaizdoje sveikas . . . Nes neduota 
žmonėms kito vardo po dangumi, per kurį mes turė
tumėm būti išgelbėti“. (Ap. d. 3. 10—12.)

Tie žodžiai nenustojo savo galybės ir šiandie, ir 
šiandie nėra kito vardo po dangumi, per kurį turėtų 
išsigelbėti viso pasaulio inteligentija, kaip Kristaus 
vardas. Visi tad izmai: komunizmai, socializmai, kul
tūrizmai, buddizmai yra tik inteligentijos suvedžioto
jai ir apgaudinėtojai. Jiems tinka paties Išganytojo 
žodis, pasakytas klastingiems ganytojams: „Ištikrųjų, 
ištiktųjų sakau jums, aš avių durys. Visi, kurie pirm 
manęs atėjo, vagys ir galvažudžiai, tai ir avys jų ne
klausė. Kas per mane įeina, bus išgelbėtas. Jis įeis ir 
išeis ir ras ganyklos. Vagis ateina tiktai vogti ir žu
dyti ir naikinti. Aš atėjau, kad turėtų'gyvenimo ir 
apščiai turėtų“. (Jono 10. 7—10.)

Kad giliau supratus, kodėl Kristus yra vienintelis 
visos žmonijos gelbėtojas, reikia sustoti valandėlę ir 
pažvelgti į žmogaus prigimtį. Žmogus yra sutvertas 
pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kadangi Dievas 
yra nepabaigtai didelis, todėl ir žmoguje turi rastis to 
nepabaigto didumo žymės, jeigu jis yra Dievo pa
veikslas.

Nepabaigto didumo žymės aiškiai matyti žmogaus 
prote ir jo valioje. Protas turi nepabaigtai didelį tal
pumą, jis niekad negali prisipildyti tiesų, kaip kad 
viduriai prisipildo maisto. Jis amžinai yra alkanas ir 
amžinai turi vietos naujoms tiesoms. Kai gamtininkas, 
suradęs žemėje kokį kaulą, nepasitenkina juo, bet 
trokšta sužinot, kaip atrodė gyvulys, kuris tą kaulą 
nešiojo, panašiai ir žmogaus protas nepasitenkina tie

sos dalimi, kurias rriato sakysime skeveldromis^ 
gamtoje, jis nori surast ir sužinot, kaip atrodo toji 
priežastis, kuri yra sukūrusi visą pasaulį.

Valia turi nepabaigtai didelį gėrybių talpumą, todėl 
nepasitenkina niekad tomis gerybėmis, kurias čia 
randa ant žemės, ji greit jomis apsidžiaugia, jieško 
naujų todėl amžinai alkana, amžinai nerami. Nenura
mins žmogaus jokios kultūros, jokios pažangos, moks
lai ar išradimai; juo žmogus daugiau žinos, juo dau
giau norės, o per tai daugiau kentės. Tuos begalinius 
žmogaus troškimus gali užpildyti vienas Dievas, todėl 
jis vienas gali prašalinti žmogaus kentėjimus. Ka
dangi dabar tarp žmogaus ir Dievo tarpininkauti yra 
pastatytas Kristus, todėl be Kristaus nėra galimybės 
pasiekti Dievą. Patsai Kristus pareiškė tai sakydamas: 
„Aš kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė vienas neateina pas 
Tėvą, kaip tik per-mane.“ (Jono 14. 6.) Kas tad nusi
kreipia nuo Kristaus, tas nusikreipia ir nuo Dievo, o 
kas nusikreipia nuo Dievo, tas turi pajusti amžiną, 
nieku neužpildomą tiesos ir gėrio badą, o per tai turi 
paskęsti pesimizme ir desperacijoje.

Tą tiesą reiškia Bažnyčia savo liturgijoje Didžia
jame Šeštadieny, šventindama Pasd|felą, didžiąją 
žvakę, kuri reiškia Kristų: „Quid enim nobis nasci 
profuit, misi redimi profuisset“. Atseit: „kiek naudos 
turėtume užgimę, jeigu būtume pasilikę be atpirkimo." 
Bažnyčia tad pripažįsta, kad be Kristaus, be atpirkimo 
šis gyvenimas būtų tik ašarų pakalnė. Buddha yra 
pateisinamas, nes jis gyveno prieš Kristų, negalėjo, ne
turėjo progos jį pažinti. Mūsų šviesuomenė, gyvenda
ma po Kristaus, turi progos jį pažinti. Jeigu jo ne
pažįsta ir skęsta pesimizme bei desperacijoje, tai yra 
jos pačios kaltė.

PIETINĖS AMERIKOS PAKRANTĖMIS
PRANA S T. NA V M1E STl S K ISe

* ' ■ s- ' '(Kelioės įspūdžiai)
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Atleisk man, Viešpatie, tas nuodėmės, 
Kad palikau savo tėvus vilkams. 
Ir alkanas kaip paukštis per marias 
Svetimomis padangėmis blaškaus ...

«. Ram. Vandenyne, vasario 9 1947.

Kai mano tėvas, susisodinęs apie save mus mažiukus 
vaikus, pasakodavo apie savo keliones, ,apie savo per
gyvenimus caro karo tarnyboje, apie Japonų karo nuo- 
tikius ir ilgus nelaisvės metus Japonijoje, apie nuosta
bią kelionę ledu per Baikalo ežerą, vilkams pasive
jant, arba gražią gamtą ir nesuskaitomus Baikalo ge
ležinkelio tunelius ir akmeninės arkas, — aš, tuo metu, 
mokyklinio amžiaus berniukas buvau taip užsidegęs 
kelionėmis, kad tas užsidegimas dar ir dabar kartu su 
mano tėvo pasakojimais mane lydi. Galutinis nuotikių 
ir kelionių troškimas susiformavo po garsiosios Robin
zono Kruzės knygos, kurią mano tėvas garsiai mums 
skaitydavo rudens ir žiemos vakarais, kada dar mes 
buvome per maži patys susigaudyti tuose nuostabiuose 
ženkluose — raidėse — didelės knygos baltuose la
puose. Nuo pradžios mokyklos suolo jau knyga ir ke
lionės sėdėjo mano galvoje. Dar iki šiai dienai aš vis 
esu tos nuomonės, kad nėra geresnės knygos už Ro
binzono Kruzės gyvenimą. Kiek kartų šitą nuostabios 
fantazijos lakumo knygą aš pats esu skaitęs, net tikrai 
neatsimenu; skaitydavau ją kiekvieną naują svetimą 

kalbą besimokydamas ir šiandien ištisus perskyrimus 
atsimenu mintinai. Blogiau išėjo su mano kelionėmis. 
Didesnio ilgumo kelionėn pasinešti įgalino mane tiktai 
tremtinio lemtis. Kelionė yra nuostabus dalykas, saky
čiau tai gyvas universitetas, tai nuostabi mokykla, pa
galiau, tai«het azartas. Pamėginau šito azarto vieną 
sykį, ir toliau sunku'buvo nurimti. Vos pasibaigus pir
majai kelionei sunku buvo nusėdėti vietoje, juo la
biau, kad akmeninėje Švedijos žemėje nemaža buvo 
akmeninės širdies žmonių, kurie tokiems kaip man, 
atsakę archyvinį darbą siūlė pasirinkti fabriką. Vos 
keletą mėnesių apšilęs, pasikėliau lėkti ir vėl. Vietoj 
fabriko ar tuščių be dvasios registracijos popieriukų, 
pasirinkau laivą.

Jau žinomais keliais nužingsniavau į garsią laivų 
kontorą, kuri palaiko bevėlk reguliarų keleivių ir kro
vinio susisiekimą tarp Europos ir Amerikos. Kelionei 
buvo du pasirinkimai. Vienas maršrutas į Šiaurinę 
Ameriką Ramiojo vandenyno pakraščiais iki Kalifor
nijos ir atgal, o kitas pasirinkimas — per Atlantą, per 
Panamos kanalą, Ramiojo vandenyno pakrantėmis iki 
Valparaiso Cilėjė. Pasirinkau šitą paskutinę alterna
tyvą ir per dvi savaites turėjau būti pasiruošęs kelio
nėn.

1946 metų gruodžio 10 dieną jau tupėjau greitajame 
traukinyje, kuris jokių suodžių neleisdamas, nes buvo
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elektrinis, kaip visi daugumoje Švedijos traukinai, visu 
greičiu movė iš Stockholmo j Goeteborgą. Goeteborgas 
mano laivo stovėjimo vieta. Šitą kartą jau visai nesi
jaudindamas laukiu Goeteborgo, nes aš jau senas jū
reivis ir man viskas žinoma ir aišku.

Naujasis mano laivas, lietuviškai tariant vadintųsi 
„Siaurinė Žvaigždė“. Jis beveik to paties didumo kaip 
ir anksčiau buvusis, tik netoksai modernus. Jo greitis 
15—16 mazgų per valandą. Visas jo vidaus įrengimas 
labai puošnus ir įmantrus, mat laivas nešioja firmos 
vardą, atseitų lyg jisai būtų firmos vėliavinis laivas. 
Jame visi įrengimai ir mašinos visai puikios ir geroje 
tvarkoje. Pačiame viršuje yra ir radio stotis, gaila 
nėra tik radio telefono. Tiesa, truputį apie radio tele
foną. Grįždamas iš *pirmosios kelionės aš sumaniau 
padaryti savo žmonai staigmeną. Sugalvojau, nebloga 
būtų jai radio telefonu paskambinus ir pasičiūlbėjus, 
tokį ilgą laiką nesimačius. Ano laivo telegrafistas, la
bai malonus jaunas vyrukas šitam sumanymui labai 
noriai pritarė. Taigi vieną vakarą, kai dar mes buvo
me Atlanto viduryje ir iki Europos dar trūko bent 3—4 
dienų kelio, jisai išsišaukė Goeteborgą per radio o iš 
ten susijungSįEtockholme su mano namais. Vargšė 
mano žmona, viduryje nakties iš miego pabudinta nie
kaip negalėjo suprasti, kas čia darosi. Jai pasigirdo, 
kad kažikoks moteriškas balsas siūlo jai pataisyti radio 
aparatą, o radio kaip tik buvo sugedęs. Jai pasirodė 
labai keista, kad radio reikalais skambinama išnaktose 
ir ji tiesiai išdrožė, kad ji nieko nenorinti girdėti apie 
jokius radio. Susijaudinusi telefonininke ją vis dėlto 
įtikino, kad ji triūbelės nepamestų ir pasiklausytų, kas 
bus kalbama. Vaizduokitės, koks buvo jos nustebimas, 
kai ji staiga suprato mane kalbant iš vidurio Atlanto. 
Tai buvo didelis malonumas mums abiem. Na, išeina, 
kad šitokio malonumo nebus galima pakartoti šitame 
laive.

Anksti iš ryto atvažiavęs tuojau prisištatau savo bū
simiems viršininkams, susitvarkau savo negausius po
pierius ir aš jau vėl laivo žiurkė. Apžiūrėjęs laivą kiek 
nuliūstu, kad šitame laive nėra šunelio. Čia man visu 
gražumu prisimena ano laivo išdykėlis rudaplaukis 
Monito. Vienu metu jisai buvo baisiai susirgęs. Gydžiau 
tada aš jį naudodamasis kukliomis savo veteriarijos 
žiniomis. Iki šiai dienai pasiliko malonus atsiminimas, 
kaip klusniai jisai guldavos laukdamas įšvirkščiant 
vaistus. Suglaudęs ausytes sunkiai alsuodavo ir inkš
davo, kai adatėlė lįsdavo po jo garbanotais plaukais 
apaugusia oda, bet tuoj vėl pasipurtęs jausdavosi sma
gesnis ir grįždavo palaižyti man rankas, lyg dėkodamas 
už gydymą. Tokių dėkingų pacijentų retai pasitaiko ...

Kapitonas, tikras skandinaviškas milžinas, gerai pa
tukusiu pilvuku, pliku viršugalviu ir skaisčiai raudo
nu veidu. Jisai pats bėgioja visomis laivo pakampėmis 
ir susijaudinęs serga laivo išplaukimo karštine. Jo 
vieno pilnas laivas. Vakare ateina su juo atsisveikinti 
jo žmona su trimis dukrytėmis, kurių pati jauniausia 
vos trejų metų. Mudu tuoj pasidarome draugais. Ka
pitono patariami visi geriame pieną, nes kelionės metu 
nebūsią galima gauti šviežio pieno, kurio jis baisiai 
išsiilgęs. Kavą geriame visi laivo salione, b mudu su 
mažaja kapitono dukryte visai atsakančiai siaučiame 
kanapose ir foteliuose vaikydami vienas kitą.

Susirenka keliviai. Švedas ekonomistas su jauna 
žmona ir ketvertų metų sūnumi, kurį jisai primygtinai 
vadina „mano sūnus“, o jo žmona jį vis pataisinėja 
pridurdama „mūsų berniukas“. Vaikutis labai mielas 
ir šaunus ypač savo mėlynoje lakūniškoje uniformoje. 
Atsiranda švedas studentas, važiuojąs studijuoti ispanų 
kalbos, tikras blondinas, raudonai blondinais plaukais, 
nuostabiai gražiai sušukuotais, nelaimingai strazdanotu 
veidu ir cukrinio avinėlio šypsena. Šitie visi ponai sėdi 
valgykloje prie mano stalo. Vadinasi, tai busimieji pu

sės kelionės bendrakeleiviai. Prie kapitono stalo atsi
randa išdžiūvęs, eglinio šakalio veidu švedas avijacijos 
generolas, labai mėgstąs būti vadinamas maršalu. Ge
rokai aptukusi jo žmona; pagyvenusi, nenusakomo am
žiaus, kažikas tarpe šešiolikos ir šešiasdešimt. Visuomet 
susirūpinusi savo linijomis ir lakstanti po laivo-denį 
po kiekvieno valgio, kad vis išsaugojus savo luktelė
jusią figūrą. Šalę jų prie to paties stalo sėdi vidutinio 
amžiaus gedulo rūbais apsirengusi šveicarė, švedo žmo
na. Jinai gedule, nes jos vyras buvęs nušautas vos 
prieš pusę metų Čilėje. Mat, jisai sudraudęs kažikokį 
jauniklį medžiojusį jo laukuose, kad anas įneturįs 
teisės medžioti svetimuose laukuose. Cilėnui užsidegęs 
ispaniškas kraujas; to ginčo pasėkoje švedas vietoje 
negyvas, žmona nenusakomam liūdesy, o čilėnas dviem 
metam į belangę. Atrodo, žmogžudžiai tame krašte 
pagerbiami.

Prie kito stalo sėdi žuvusiojo švedo vaikai. Du šau
nūs berniukai, 14 ir dvylikos metų, dvi dukrytės, viena 
dešimties, o kita vos pusantrų metų skaisčiai mėly
nomis akimis ir lietuviškai lininiais plaukais. Su tuo 
pačiu jauniausiu keleiviu susidraugauti man nusiseka 
visai nesunkiai. Tuoj po kelių valandų jinai sėdi mano 
keliuose ir žaidžia mano uniforminiais guzikais. Su jais 
kartu prie to paties stalo vaikus prižiūrėdama sėdi se
noka šveikarė, visų tų vaikų auklė ir bona, mokanti 
juos visas galimas Europos kalbas, labai miela mote
riškė, tik labai didelis vargšelis, labai neatspari jūrai, 
ir vos laivui kryptelėjus jinai pirmoji serga labai ne
simpatiška sausumos gyventojų liga jūroje. Nenuosta
bu, Šveicarija prie jūros neprieina; Vilhelmo Tellio 
vaikai yra šauliai bet ne jūreiviai...

Laivo pakrovimas baigiasi vėlai vakre, paskutiniai 
susijaudinusių agentų ir maklerių žingsiai, nežymūs 
pamojavimai nuo krantinės, kur ne kur nenubirusi 
ašara, mažiukų vilkikų ūbavimas ir pūškenimas, atsis
veikinimo mostas išeinančiam iš laivo locui, ir mes 
jau varomės pilno apkrovimo mašinomis. Praslenkame 
sutemose mažikę salelę, prie kurios, kaip moko švediš
ko prekybinio laivyno tradicija, jūrininkai išgeria pa-" 
skutinius degtinės lašiukus, grįždami iš tolimų kelio
nių namo, mat*nemie prohibicija, ir mes jau teleškuo- 
jamės mariose.

Pirma naktis laive kaži kokia keista. Kiek nejaukiai 
jautiesi tame iš lengvo besisupačiame name, mažoje 
kajutėje, apskritų langiukų aplietoje. Be to, dar bent 
kiek neramu darosi, kad mums tenka plaukti Antver
peno link. Žinome visi, kad praėjusio karo pasėkos pa
laidų minų pavidale netaip jau retai pasitaiko laivui 
skersai kelio. Visuose postuose išstatytos padvigubintos 
sargybos, suaštrintas budrumas. Pasikalbėjęs su ke
leiviais, pasidalinęs pirmomis informacinėmis žiniomis, 
nunyksta į sąvo kajutę ir lengvai supamas sunkiai 
užmiegu.

Pirmąją dieną naudojuosiu laisvesniu laiku, tiesą sa
kant, tas laikas man visada laisvas, nes tiesiog nėra 
kas veikti. Ateina pas mane vienas kitas jūreivis ma
žais savo negalavimais besiskusdamas, o toliau aš ir 
vėl visai be jokio darbo. Taigi, naudodamasis tomis 
nieko neveikimo valandomis stengiuosi susipažinti sū 
kitais laivo karininkais. Pirmasis mano vizitas pas lai
vo vyriausią inžinierių. Savo kajutės tarpduryje mane 
patinka rūstaus veido seneliukas. Sunkiai kalbinamas, 
tikras jūros vilkas. Jis mane tuojau perpila šalta van
deniu. „Labai neįdomią kelionę pasirinkai“, jisai man 
sako tiesiai. Nebus nei ko pamatyti nei ko nusipirkti. 
Visi miestai kuriuos mes lankysime jokio dėmesio ne
verti. Gailėkis, kad čia pakliuvai priduria jisai prie 
pat mano nosies užverdamas duris. Ką darysi, visokio 
būdo žmonių pasitaiko, pagalvoju ir traukiu toliau. Ką 
gali žinoti, gal žmogus labai užimtas, visos mašinos 
jo žinioje. Pasikalbėjimui laiko nėra.
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Nepasijuntu, kaip atsiduriu pačioje laivo viršūnėje, 
kapitono tiltelyje. Tenai sargybą eina navigacijos'ka
rininkas. Pasikalbėjimas mezgasi be jokių kliūčių. Ji
sai, vaikinukas, labai daug savo amželyje matęs. Vė
tytas ir mėtytas. Vokiečiams jo laivą pabombordavus 
ir minai kliuvus, jam teko ištisą savaitę suptis mažame 
laivelyje kažikuf Afrikos pakrantėse. Laimei pro šalį 
ėjęs Britų karo laivas juos iš vandens išgriebė išalku
sius ir suvargusius. Tas išgriebimas vyko irgi labai 
skubotai. Britų laivo kapitonas tik kelioms minutėms 
tesustabdė savo laivą, taip kad šitie vos suspėjo įsi
kabinti į laivo šonu nuleistas tinklines kopėčias, o lai
vo mašinos tuoj pradėjo eiti visu garu. Jie ant denio 
sulipo jau laivui einant pilnu greičiu. Karas, visiem 
teko skubėti. Vėliau iki karo pabaigai jisai tarnavo 
britų karo laivyne. Mudu pamažu pasidarome palan
kūs vienas kitam. Jisai kviečiasi mane, kad tada, kada 
jisai naktimis stovi sargyboje, aš ateičiau pas jį pasi
plepėti. Susitariam.

Vakare valgyklos personalo tarpe kažikoks sujudi
mas. Visi patarnaujantieji berniukai ir vyriausias laivo 
ūkvedis kaži kuo užsiėmę ir kaži ko labai bėgioja. Ka
ži kam ruošiasi.

Sekantį rytą visai nejaukiai pasijuntu labai keistai 
išbudintas net penktą valandą ryto. Mano kajutėje uš- 
žibinti visi žiburiai, kažikokios žmogystos balduose rū-

Willibrord Verkade

Broliai ir sesės,
Kodėl jūs esat toki neišmintingi
Ir ieškot tik pranykstančių dalykų?

Viskam jūs turite širdies
Tik ne pačiam aukščiausiajam dalykui.
Kodėl jūs esat toki kieti patys sau,

Kai jūs patys save dvasiškai džiovinai,
O tačiau jūs sugebate užjausti
Ir alkaną paukštelį
Ir sergaitį gyvulį?

buose apstojusios mano lovą, ir visai neblogas teno
rėlis su smoku dainuoja, gana keistai ištardamas itališ
kuosius dainos žodžius, garsią dainelę „Santa Liucių“. 
Vienas iš tų valgyklos berniukų mergyte pasirėdęs, de
gančių žvakių vainiku ant galvos vaizduoja pačią Liu
ciją. Pro miegus sunkiai bet vis dėlto susivokiu, kad 
šiandien 13 gruodžio, Sv. Liucijos diena, labai iškil
mingai minima visoje Švedijoje ir švedų laivuose. Šitie 
giesmininkai pavaišina mane tradiciniu puoduku kavos 
su tešlainiu ir iškeliauja lyg rimčiausia procesija svei
kinti kitų laivo žmonių.

Plaukiame Rankovės kanalu, skiriančių Didžiąją Bri
taniją nuo Europos. Kur ne kur arčiau prie Antver
peno, kur kanalas negilus arba kur plaukiam tiesiai 
labai plačia įlanka, iš vandens kyšo karo metu nus- 
kandytųjų laivų stiebai. Vandenyje matosi visokių lent
galių, šiukšlių. Visa tai karo likučiai. Darosi bent kiek 
sunku ir nejauku, pagalvojus kiek daug karių ir jū
reivių šitoje vietoje nuėjo dugnan su savo laivais ir su 
gražiausiomis gyvenimo viltimis.

Vakarop įplaukiame į Antverpeną. Šitas uostas man 
jau iš seniau pažįstamas. Stebiuosi, kad ankščiau bu
vęs toksai gyvas, šitas uostas šiandien beveik pustuš
tis. Nei svetimų nei savų laimų nesimato. Mes kaip tik 
atvažiavome šeštadieny. Jokie darbai neprasideda. Lai

ko pasivaikščioti pakankamai. Žinomais keliais nusi
danginu į puikią kavinę, kad gavus pasėdėti tarp 
vietinės publikos ir pasigrožėti tikrai gera koncertine 
muzika. Iš ten pasiskambinu į Briusselį savo prieteliui 
ir susitariu nuvažiuoti jo atlankyti.. Juo labiau, kad 
paaiškėjo, jog mums tikrai reikės laukti iki pirma
dienio.
» Šiaip taip iš kapitono iš vilioju leidimą ir anksti sek
madienio rytą išmaunu į Briuselį. ‘ Mane nustebina 
keista šio miesto apdulkėjusi išvaizda, prišiukšlintos 
gatvės, viskas keistai nupilkę ir niūru. Visai nepana
šu į senobinį Briuselį, kurio šaligatviai prieš karą 
rūpestingai buvo mazgojami muilinu vandeniu. Poka
rinis vargas sunkiai laiko prislėgęs Belgiją visais ne- 
datekliais ir karališkais kriziais.

Visus gerus prisiminimus sugadina labai šaltas oras, 
o aš turiu vos vasarinį apsiaustą. Grįžau iš Briuselio 
labai maloniai pasiplepėjęs bet ir persišaldęs, visai 
ligonis, taip kad sekančias dvi dienas išgulėjau lovojė. 
Antverpene buvo streikas; tai veltui laukę net dvi 
dienas, ir jokio naujo krovinio negavę, antradienio va
kare iškeliavome tolyn.

Tolimesnis kelionės tarpas eina didesnių ir mažesnių 
siūbavimų ženkle. Vienas kitas keleivis nepasirodo 
pusryčiams, — nelemtos ligos paslaptingas reiškinys. 
Vos penketą dienų pavažiavus anksti iš ryto atsiranda 
laivo denyje maudymosi baseinas. Darosi visai nuos
tabu, kad pačiame gruodžio viduryje mes maudomės 
sūriame Atlanto vandenyje ir kepinamės gerokai šil
dančioje saulėje. •

Nei vienas nepasijuntame, kad jau Kalėdos čia pat. 
Gruodžio 22 praplaukiame Azorų salas. Taigi Kalėdos 
bus švenčiamos pačiame Atlanto viduryje. Karštligiška 
ruoša virtuvėje. Sujudimas visame laive. Kūčių vakarą 
iškilmingon vakarienėn kartu su visais keleiviais at
vyksta visi laivo karininkai. Visą laiką kiek tuštoka 
buvusi valgomoji salė dabar pilna šventiškai nusiteiku
siu žmonių. Visi karininkai baltutėlaitėse uniformose. 
Pats kapitonas net šildamas laksto po valgyklą, sveiki
nasi su visais lyg pirmą kartą kiekvieną sutikdamas ir 
visokius linkėiimus čiauška. Vakarienė labai turtin
ga. Visi gėrimai veltui visiems laive šį vakarą ir ry- 
toi. Kūčios paruoštos švedišku papročiu ir labai gausu 
Visokios rūšies mėsiškų valgiu. Mano stalo kaimynai 
nustebę spokso i mane, kad aš nevalgau tų ju skanu
mynu. Jiems keista, kad aš pasninkauju, na, bet alka
nas aš nelikau: visokios rūšies žuvies buvo man iki 
soties, o švedai moka kai kada labai gerai žuvi paga
minti. Savo kaimynams pasižadėjau valgyti daugiau 
mėsos sekanti rytą. Vakarienės metu nuotaika gero
kai pakilusi ir nei vienas nesijaučiame, kad mes vi
duryje vandenyno. Visuose pašaliuose išstatytos eglu
tės, visur tikra Kalėdų nuotaika, tik labai šilta ir pra
kaitas muša ir mane mano baltuose trinyčiuose. Kavos 
metu .dalinamos dovanos. Ateina net Kalėdų senelis. 
Visų vaiku akys nustebusios. Mano mažiukas draugas 
teiraujasi manęs, kaip kalėdų senelis net nei nesušla
pęs mus pasiekę viduryje marių. Suprantama, išaiškinti 
buvo nelengva. Netiktai vaikai bet ir suaugusieji ap
dovanojami. Kapitonui tenka mažiliukas kiauru šonu 
laivūkštis, o avijaciios generolui vaikiškas lėktuvas. 
Visi linksmi ir baisiai juokiasi. Mažoji Kristina, ta 
baltaplaukė nustebina mane savo dovana. .

Mano paties savijauta nelabai kokia. Aš visame šitame 
triukšme jaučiuosi nekaip. Man trūksta lietuviškos kū
čių nuotaikos, mamutės gaminto kisieliaus, ir visai ne
pasijuntu, kaip aš atsiduriu kapitono tiltelyje, kur ma
no gerasis bičiulis, navigacijos karininkas vienišas stovi 
sargyboje ir žvalgosi skaisčiame danguje. Naktis šilta, 
jokio vėjo, laivas eina nesiūbuodamas, jokių pavojų, 
belieka tik daboti laivo kursas ir pasiplepėjimui laiko - 
begalės: visos keturios valandos.
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Geras oras, sotus valgis, puikiausia savyjauta, kas
dieninis daugkartinis maudymasis sūriame vandeny, 
vienas kitas mielesnis pasikalbėjimas, šventės, ir nei 
vienas nepasijuntame, kad jau mes beveik Amerikoje. 
Pirmasis mūsų uostas turi būti La Guaira Venezueloje. 
Nuostabi šita Venecuelos žemė. Jinai keliolika kartų 
didesnę už mūsų tėviškės žemę, bet joje gyventojų vos 
trys su puse milijono. Aštuoniasdešimt procentų gy
ventojų beraščiai visokių atmainų indėnai ir ispanijo- 
lai bei negrai. 1941 metais naujokų ėmimo metu iš šim
to vyrų tik 15 pasirodę tinkami ir neligoti. Tai labai 
turtinga žemė, tikras ryt dienos valstybei pagrindas, 
bet šiuo metu jinai vos pradeda atsigauti ir pasidaryti 
valstybe tikrąja to žodžio prasme. Žymiausias tos že
mės turtas tai neišpasakytai gausūs žemės dervos ir 
alyvos šaltiniai. Venezuela yra trečioji valstybė pa
saulyje šios žaliavos atžvilgių. Už ją pajėgesnės yra tik 
USA ir Rusija. Venezuelos sostinėje yra gimęs garsu
sis pietinės Amerikos didvyris Bolivar. Jo vardu va
dinami venezueliškieji pinigai. Šitas vyras, Simon Bo
livar-gimė 1783 metais vietinių ispanų šeimoje ir mo
kėsi Europoje Madrido, Paryžiaus ir Romos mokyklose. 
Napoleono konfliktai su Ispanija sudarė progos pakil
ti piety Amerikos vietiniams patriotams ir paskelbti, 
kad Pietinė Amerika ne kolonijinis kraštas, bet galįs 
egzistuoti kaip atskiros valstybės. Šitomis idėjomis už
sidegęs Simon Bolivar pradėjo kampaniją už savo 
krašto išlaisminimą iš ispanų uzurpacijos. Vos 1000 
vyrų ir gabaus generolo Sucre padedamas jisai pradė
jo savo žygį. 1819 metais sumušė ispanus prie Boyaca. 
Dar prieš tai 1813 metais jisai su savo vyrais išlais
vino savo gimtinį miestą Caracas, Venecuelos sostinę. 
Jo pasisekimai buvo tikrai nuostabūs. Jis sukėlė revo
liucijas ir išlaisvino net penkias valstybes: Venezuelą, 
Columbią, Ecuados, Perų, Bolivią, pagaliau galima sa
kyti net ir šeštą Panamą. Nuostabus pasisekimas, jam 
lygaus gal net ir nėra istorijoje. Dėl to jisai šiandien 
vadinamas liberator, kas mūsiškai reikštų išvaduoto
jas. 1908 metais Venezuelą pradėjo valdyti prezidento 
titulu Juan Vincente Gomez, tikroji išvaduotojo prieš
gynybė. Tai bene pati - šlykščiausią asmenybė pietų 
Amerikos kontinente. Apie jo valdymo metu padary
tuosius žiaurumus pasakojamos ištisos legendos. Visi 
jam nusikaltusieji, o tokių žiauriam valdovui surasti 
buvo nesunku, buvo žiauriausiai baudžiami ir naiki
nami. Pats labiausia favorizuojamas žudymo būdas bu
vęs korimas už lyties organų. Studentams buvo taikoma 
kita įmantrybė. Jie buvo kabinami ant mėsai kabinti 
vašų perveriant juos per aukų kaklą. Venezueliečiams 
patiems rodėsi, kad šita kančia niekad nesibaigs. Dik
tatorius Gomez, visų žmonių keikiamas, valdžioje iš
buvo iki pat savo mirties net dvidešimt septynerius 
metus. Mirdamas, 77 metų sulaukęs, jisai drąsiai galėjo 
tvirtinti, kad visa Venezuela tai jo žemė. Po jo mir
ties jo turtas siekė du šimtus milijonų dolerių. Žinia, 
jis visas buvo konfiskuotas valstybės naudai. Kitas jo 
palikimas, tai apie devyniasdešimt pavainikių vaikų, 
kurie po jo mirties paskubomis išsislapstė. Vedęs jis 
niekada nebuvo tik po jo mirties prasidėjo tikrasis 
Venezuelos gyvenimas, kaip modemiškos valstybės. 
Tiesa, naujai išrinktasis prazidentas iš pat pradžių tau
toje sukėlė nemaža susirūpinimo, mat, jisai, tuoj po 
valdžios perėmimo, savo nusikaltusį kaži kuo susų liepė 
areštuoti ir gerai išplakti. Laimei, šita baimė nepasi
tvirtino, ir iki šio laiko Venecueloje jau šeimininkauja 
žmoniški prezidentai. Gal jiem ten šeiminkauti jau nėra 
taip bloga, kada jie gauna algos tik 24 tūkstančius per 
metus ir reprezentacijai be atsiskaitymo 17 tūkstančių, 
žinoma USA doleriais skaitant.

30 gruodžio, iš pat ankstybo ryto, dar prieš šešias, 
neprašvitus, pasibundu labai nustebęs. Visos didžio
sios laivo mašinos tyli, siūbavimai pasikeitę, kaži kas 

nepaprasto nutikę. Šoku J rūbus ir maunu pasižiūrėti. 
Aiškiai matosi: tolumoje dunkso žemė. Visi žiburiai 
denyje užžiebti, mes sukamės ant inkaro, vadinasi jau 
mes Amerikoj.

Netrukus pradeda švisti. Atogrąžų srityse tas proce
sas eina kur kas greičiau. Tamsus, pilkai plienininis 
dangus dažosi karališku purpuru, mažiukuose pakly
dusiuose debesiukuose slepiasi kalnai, nuostabiai žėrė
dami savo žalumu raudonose atošvaitose, staiga, visi 
raudoni tonai nusmėla ir pasidaro aiškiausia diena. 
Prieš mūsų akis La Guaira, pirmasis mūsų uostas. Žiū
ronais stebiu krantą, žėrintį sodriu žalumu, mojuo
jantį palmėmis, sveikinantį mažiliukais nameliukais, 
prisiglaudusiais kalno pašlaitėse.

Pirmas nepasisekimas. Sale mūsų laukia ir daugiau 
laivų. Uoste prie krantinės visiems vietos neužtenka. 
Permažas uostas, taigi, pasilieka tik žiūrėti ir laukti, 
o kaip ilgai laukti reikės, niekas nežino. (b. d.)

VERŽIMASIS Į DIEVĄ
1VILL1BRORD IVERKADE/L. VALIUKAS 

l .

Dar kartą Bretagne'je
Kai sekantį rytą traukinys artinosi prie Vannes, aš 

paklausiau jauną dvasiškį, kuris sėdėjo priešais mane 
vagone, ar jis negalėtų papasakoti ką nors daugiau apie 
tą vietovę, kuri randasi visai prie geležinkelio linijos 
tarp Vannes ir Elven. Jis atsakė, kad tos vietovės var
das esąs Saint-Nolff. Tai gan didoka to vardo seniūnija, 
nors pačiam kaime esą tik keletas sodybų. Jis labai 
abejojąs, ar pakeleivis galėtų ten rasti vietos apsistoji
mui. Aš išlipau Elven stotyje ir autobusu pasiekiau 
patį miestelį. Ten papietavau ir gavau smulkesnių in
formacijų apie savo pasirinktą vietovę: Saint-Nolff esąs 
visai mažas kaimelis; apsistojimui ten vietos svetimam 
žmogui nesą. Įsitikinimui pasiamdžiau vežimą ir išva
žiavau į Saint-Nolff.

Buvo pats vidudienis, kai aš atsidūriau Saint-Nolff'e. 
Jame tebuvo tik maža gotikos stiliaus bažnytėlė, kiek 
toliau nuo jos — taip pat gotikos stiliaus koplytėlė ir 
dar apie dešimt namų. Tai buvo viskas. Vežėjas susto
jo prie valgyklos. Aš paprašiau jo palaukti, o pats įėjau 
Į vidų. Žemokam kambary radau besėdinčius du senu
kus. Senukas vyriškis turėjo ilgus, žilus plaukus, gi jo 
moteris buvo storulė ir jau taip pat senatvės palenkta. 
Tai buvo malonus jaukumo vaizdas. Jie abu išplėtė akis, 
matydami svetimą žmogų pas save,, ir paklausė, ko aš 
norįs. „Aš noriu pas jus apsistoti trims ar keturiems 
mėnesiams", atsakiau aš. „Bet, Monsieur, mes negalime 
Jums beveik nieko pasiūlyti", kalbėjo jie toliau. Aš 
nekreipiau į jų kalbą dėmesio, o tik pridūriau: „Mo
kėsiu devyniasdešimt frankų į mėnesį ir jokių prašmat
nybių nereikalausiu. „Bet, Monsieur, mes neturime net 
židinio, męs verdame ant atviros ugnies. Kambarį dar 
turėtumėm, bet valgis... mes iš tikrųjų nežinome..." 
atsiprašinėjo šeimininkas. Kol senukai tarp savęs tarėsi, 
aš pasiėmiau gaivinančio gėrimo stiklą. Pagaliau žila
galvis šeimininkas tarė: „Jei būsite patenkintas tuo, ką 
mes galėsime Jums patiekti, tai Dievo vardan pasilikite 
pas mus". Aš užmokėjau vežikui ir prašiau vesti į man 
skiriamą kambarį. Laukutiniais laiptais kilau su senuku 
į antrą aukštą, kur, mano supratimu, turėjome atsidurti 
šienui sukrauti skiriamoj patalpoj. Aš įsivaizdavau blo
giau, bet mano džiugiam netikėtumui, įžengėm į žemo- 
ką, bet gan puikų kambarį, „Voila", tarė šeimininkas. 
„Puiku!" — atsakiau aš. Kadangi praėjusią naktį buvau
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beveik nemiegojęs, tai pirmiausia išsitiesiau keletai valandų poilsiui. Po to išėjau pasivaikščioti ir artimiau susipažinti su naujuoju kraštu. Saint-Nolff gamtovaizdis yra tikrai bretaniškas ir su visais tais motyvais, kurie beveik visoj Bretagne užtinkami: gan platūs slėniai ir per juos beskubą upeliai: puikios, gerai drėkinamos prie- vos: kalvotos aukštumos ir medžiais apsodintos ūkininkų sodybos; mūrinėmis tvoromis apsupti sodai, siauri tarpukalnio keliai su akmeniniais kryžiais; nesuaugę su gamtovaizdžiu lapuočiai medžiai, kaip vaiduokliai besistiebiu j dangų ir begalės koplytėlių. Saint-Nolff turėjo praeity priklausyti kokiam nors vienuolynui. Bažnyčios patrono Majolus, didžiojo Cluny abato, vardas leidžia daryti išvadą, kad kadaise čia savininkais yra buvę Cluny vienuoliai. Tačiau statytojais abiejų mažų bažnytėlių, kurios buvo liudininkės beaugančio manyje tikėjimo džiaugsmo, turėjo būti Benediktinai. Su šia vietove greitai susigyvenau. Mano šeimininkai, tėvas Ca- nan ir jo žmona, pamilo mane, kaip tikrą savo sūnų. Didis skausmas slėgė juos. Prieš keletą mėnesių prieš man atvykstant buvo nelaimės ištiktas vienas jųjų sūnus, kuris greitai po to mirė, o taip buvo mirusi ir antrojo sūnaus žmona. Vieną dieną motina pasakojo man apie savo sūnaus mirtį: „Aš pati buvau kalta ... Jis buvo toks puikus berniukas, — žvalus, sąmojingas ir draugiškas. Visas kaimas mylėjo jį. Vieną sekmadienio popietę mano sūnus žaidė su kitais priešais mūsų namą ritulį. Gerbiamas kun. klebonas irgi stebėjo žaidimą. Panorau tuo metu vyšnių ir paprašiau savo sūnaus, kad jis priskynęs lėkštę atneštų. Pradžioje jis dar nenorėjo eiti ir atsikalbinėjo, kad jis nenorįs pasitraukti iš žaidimo ir pan., bet vėliau nuėjo. Ir po penkių minučių jis gulėjo po medžiu. „Nejudinkite manęs", kalbėjo jis, „o tuoj pakvieskite kun. kleboną, nes aš mirsiu. Aprūpinus jį šv. sakramentais, atsargiai jį pakėlėme. Buvo lūžęs jo nugarkaulis, ir gyvybė bekabojo kaip ant siūlo. Po poros dienų jis mirė. Taip aš pati pasiunčiau jį į mirtį". Ir senoji motina pravirko. Apsiverkė taip pat ir tėvas Conan, bet, guosdamas savo žmoną, kalbėjo: „Jis turėjo gražią mirtį, šventai pasimirė". Tuo metu priėjo jauniausioji iš trijų dukterų, kuri buvo dar prie tėvų. Ji vadinosi Marija Perrine, — tai buvo pamaldi, miela mergaitė, kuri nuolat sirguliuodavo, tačiau buvo linksma, galėdama gyventi šiame pasaulyje. Ji gyveno čia žemėje tik Dievui ir savo tėvams.Netrukus po mano atvykimo aš prasitariau savo šeimininkams, kad aš nesu katalikas ir net nė neapkrikštytas, tačiau vertinąs ir mylįs tikėjimą. T.vas Conan j tai atsakė: „Galbūt Dievas Jus čia atsiuntė, kad taptumėt kataliku!" Jis tai pasakė kasdienišku tonu, visai paprastai, ir aš nepasijutarr įžeistas ar užgautas. Beje, kad ši mintis man jau ankščiau buvo atėjusi.Po ilgos pertraukos ėmiausi su džiaugsmu vėl savo darbo. Turėdavau laimės visuomet savo darbe, jei prisiversdavau kuriam nors didmiestyje pasitraukti į vienumą. Kurį laiką pasilikau ištikimas savo kambariui ir nepasišalindavau toliau nuo savo gyvenamojo namo, tarsi kokia nors liga būtų pritvirtinusi mane ten. Aš buvau jau tiek toli pažengęs savo religiniam gyvenime, kad visa tai priėmiau sau kaip atgailą. Palaiminta ramybė įsiviešpatavo manyje. Tas mano į visas puses blaški- masis, kaip kad praėjusiais metais pasireiškė Huelgoate, buvo aprimęs. Vieną vakarą nuėjau į bažnyčią, keletą minučių paklūpojau ten, pažvelgiau į įvairiaspalvius langus virš altoriaus ir pasijutau savo mintyse laimingu bei dėkingu Dievui, Amžinajam Grožiui, Skaistumui ir Nekaltumui. Ir tai kartodavosi manyje po to beveik kas vakarą. Kai pirmą sekmadienį po mano atvykimo į Saint-Nolff suskambėjo varpai, kviesdami Į šv. Mišias, aš pasiėmiau Eduardo Schure knygą „Les Grands Imties", išėjau į laukus ir malonioj, pavėsingoj aikštelėj 

leidau sekmadienį. Kaip iš Balzako „Seraphitos", taip ir iš šios knygos pasisėmiau nemaža religinės šviesos. Ištisai per visą šią knygą nuaidi šimtmečių ilgesio skambesys, nušniokščia jo garsai. Ir beskaitant vieną po kito knygos puslapius? tarsi girdi „šauksmą iš tyrų" senojo stabmeldžių pasaulio. Tai yra kartu ir šauksmas tauraus žmogaus, kuris nepaprastai kenčia ir pergyvena, gyvendamas tokiu beširdiškumo, paviršutiniškumo ir dvasinio skurdo laiku.Sekantį sekmadienį sėdėjau prie savo namo durų ir vėl skaičiau Schure knygą. Visi buvo išėję į bažnyčią. Mano ausį vis pasiekdavo choro giedojimas, susiliejąs su vargonų gaudimu ir korneto garso- virpėjimu. Visa tai taip maloniai ir kvieste kviečiančiai veikė mane. Žmonės buvo atsidavę ten kilniam uždaviniui: jie meldėsi ir garbino Dievą. Ten viduj reiškėsi norų ir valios vieningumas, o aš sėdėjau atsiskyręs, „kaip vienišas žvirblelis ant stogo". (Ps. 101). Ar visai vienišas? Ne, ne visiškai, — savo dvasia buvau bažnyčioje. Kodėl gi nebuvau ten ir savo kūnų?Trečią sekmadienį pasiėmiau slaptai iš valgomajam esančios stiklinės dėžutės maldaknygę, pasiėmiau taip pat kėdutę, nusinešiau į bažnyčią ir atsisėdau kartu su vyrais visai prie grotų.Atlikau visas apeigas kaip ir kiti, — klaukiausi ir sėdausi kartu su visais. Nebesigėdinau padaryti jau nė kryžiaus ženklo. Kodėl gi aš turėjau gėdintis? Ar nepriminė tai Kristaus mirties ant kryžiaus? Laike breto- niško pamokslo, kurio aš nė žodžio nesupratau, varčiau ir skaitinėjau savo maldaknygę. Ten suradau visa tai, apie ką aš norėjau žinoti, — visai tikslų paaiškinimą šv. Mišių apeigų. Aukojimo metu buvo pašvęsta duona, kurios po komunijos kiekvienas gavo. „Kyrie eleison", „Gloria", „Sanctus" ir „Agnus Dei" visų buvo giedama lotynų kalba. Senasis kunigas laikė pamaldas ir giedojo labai pamaldžiai. Meldžiausi kaip mokėdamas, o žmonės nekreipė į mane visai dėmesio. Džiaugsmingai nusiteikęs išėjau iš bažnyčios. Nuo to laiko dalyvaudavau kiekvieną sekmadienį ir šventadienį šv. Mišiose, o taip pat nepraleisdavau progos neatėjęs ir į mišparus. Greitai išmokau ir aš su visais kartu giedoti, kas sudarė man daug džiaugsmo.Saint-Nolffe buvo du kunigai: „Monsieur le Rec- teur“ — klebonas ir „Monsieur le Vicaire“ — jo vikaras. Abu buvo aukšto išsilavinimo žmonės, pavyzdingi dvasiškiai. Ir vienas ir antras gyveno atskirai, turėjo savo butus. Greitai aš Su jais susipažinau. Kiekvieną kartą, kai tik susitikdavom pasivaikštinėjimo metu su vikaru, jis prieidavo prie manęs, prašnekindavo. Jis buvo aukštas ir stambaus sudėjimo, — bet labiau į liesumą, negu kad į drūtumą. Iš jo pilno ir saulėj nudegusio veido žvelgė pro akinius dvi malonios, švelnios akys. Iš jo žvilgsnio dvelkė ramus graudingumas ir liūdesys. Jis buvo jau sentelėjęs, O tebebuvo vis dar vikaru. Jis truputį mikčiojo ir negalėjo giedoti. Jis sakėsi, kad esąs labai sujaudintas, matydamas mane bažnyčioje. Nedvejotinai Viešpats pavešiąs man ateityje didelių uždavinių. Jis kiekvieną dieną meldžiąsis už mane . . . Kartais paimdavo mane tylėdamas po parankė, tarsi norėdamas savo kunigišku palytėjimu išvaryti iš manęs visa pikta. Tokiu atveju nusijuokdavau ir tardavau sau: „Tu vistiek manęs nelaimėsi“. Galų gale jis tačiau mane patraukė prie savęs. Jo tikėjimo šiluma, jojo nuoširdumas ir paprastumas veikė į mane labai raminančiai. „Monsieur le Rec- teur“ buvo man visuomet mandagus ir draugiškas, bet beveik niekad nepaliesdavo savo kalboj religinių klausimų. Retai kada jis išeidavo pasivaikščioti. Dažniausiai sukinėdavosi apie bažnyčią, o taip pat buvo galima matyti jį besikalbant su praeinančiais kelyje į stotį ir tankiai laikant rankoje rąžančių ir brevijorių, (b.d.)
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MEDICINOS TYRIMO STOTIS 
LIURDE.

90 metų sukaktuvių proga nuo švč. 
Mergelės apsireiškimo Liude ir nuo 
pradžios stebuklingų išgyjimų pa
saulinė spauda šiltais žodžiais atsi
liepia apie Liurdo medicinos tyrimo 
stoti, kurios uždavinys yra konsta
tuoti išgyjimų staigumą ir nušviesti 
klausimą, ar jie buvo galima pagy
dyti natūralioms priemonėms. Šiais 
metais stotis įgyja naujas patalpas 
ir rengiasi tapti plataus masto me
dicinos institutu nustatyti diagnozei 
ir atlikti naujiems moksliniams ieš
kojimams.

Priimdamas spaudos atstovus, įs
taigos vedėjas nusakė jos pobūdį. 
Pirmutinis įstaigos uždavinys yra 
kontroliuoti ligonius prieš jų pagy- 
jimą. Dėl to iš atvežamų į Liurdą li
gonių yra reikalaujama pilnos me
diciniškos kartotekos, t. y. nepasi
tenkinama tik gydytojo pažymėjimu 
apie ligą, bet ligonis turi turėti su 
savimi visas rentgeno nuotraukas, 
biologines analizes, mikroskopinius 
tyrimus ir kit. Įstaigos praktika pa
rodo, kad jeigu šitie dokumentai 
nėra paruošti prieš pagyjimą tai po 
pagyjimo visiškai nėra įmanoma 
juos gauti. Antrasis įstaigos užda
vinys yra konstatuoti išniklmą ligo
nyje ligos simptomų, ne tiktai funk- 
cijinių, bet ir anatominių. Įstaigos 
vedėjas pažymi, kad visiškai ne jos 
uždavinys yra skelbti pagyjimo ste
buklingumą. Tai turi padaryti Baž
nyčios kanoniškai įsteigta komisija. 
Medicinos tyrimo stotis yra išimtinai 
gydytojų įstaiga. Viso pasaulio gy
dytojai yra ne tik prileidžiami prie 
ligonių, prie archyvinės medžiagos, 
bet jie yra tiesiog kviečiami. Viso 
pasaulio gydytojams, nepaisant jų 
rasės, tautos ar religijos, ar paga
liau, jų pažiūros į Liurdo pagyji- 
mus, įstaiga plačiai atveria savo 
duris. Viso pasaulio gydytojai pilna
teisiu balsu gali dalyvauti gydytojų 
konsiliumuose ir diskusijose kiek
vienu atveju. Ne gydytojai į įstaigą 
nėra įleidžiami. Baigdamas pasikal
bėjimą įstaigos vedėjas kviečia viso 
pasaulio gydytojus jiems patogiu 
laiku, lankytis jų įstaigoje ir susida
ryti apie ją savo nuomonę.

Apie mediciniškai rimtą darbo po
būdį dirbamą Liurde liudija ir mūsų 
šiame numeryje dedamas straipsnis 
apie vieną iš paskutinių nuostabių 
pagyjimų Liurde.

TAUTAŽUDYBĖS SĄVOKA
J. T. O. netolimoje ateityje ruo

šiasi plenumo posėdyje svarstyti su
tarties projektą, kuriuo tautos žu-«. 
dymas yra paskelbiamas nusikaltimu 
tarptautinei teisei. Sutarties projek
tą yra paruošusi katalikų draugija 
tarptautinei taikai remti, kurios 
pirmininku yra Msgr. J. J. Wright 
Bostono vyskupas pagelbininkas. 
Tautažudystė, arba lotyniškai Geno" 
cidium, yra vadinamas toks nusi
kalstamas elgesys, kuris yra nu
kreiptas prieš rasines, tautines, kal
bines, religines, arba politines žmo
nių grupes su tikslu visai, arba da
linai išnaikinti, arba jų gyvenimui 
ir išsivystimui kenkti. Ne tik fizi
niai veiksmai, kenkią grupės išsivys
timui yra skelbiami nusikalstamais, 
bet ir savitų charakteringų grupės 
ženklų naikinimas yra laikomas nu
sikaltimu. Šiai grupei priklausą, kaip 
nusikalstamieji veiksmai yra kvali
fikuojami: prievartinis ir sistemin
gas individų trėmimas, kurie repre
zentuoja grupės kultūrai, sistemin
gas naikinimas tautine kalba išleistų 
knygų, religinių veikalų ir draudi
mas naujų leidinių; sistemingas nai
kinimas istorinių ir religinių pa
minklų, arba jų naudojimas kitiems 
tikslams; naikinimas arba niekini
mas dokumentų ir reikmenų, kurie 

—tarnauja religiniam kultui, ištrėmi
mas žmonių, kurie vadovauja reli
giniam grupės gyvenimui.

Jeigu daugumą valstybių šią su
tartį priims ir pasirašys, tai galima 
tikėtis, kad tautiniai ir religiniai per
sekiojimai atsistos visai kitoje švie
soje tarptautiniame gyvenime.
LINKSMAS DAVĖJAS

Dažnai mūsų tarpe nusiskundžia
ma, kad gyvenimas stovyklose darąs 
tremtinių visuomenei neigiamos įta
kos. Nusiskundimams dažnai yra 
pagrindo. Neliečiant kitų žmogaus 
dvasios apraiškų, galima atkreipti 
dėmesį į šią vieną.

Žmogus negalėdamas gyventi iš 
savo natūralaus darbo, ir būdamas 
priverstas gyventi iš įvairių aukų, 
davinių, paskirstymų ir dovanų nus
toja didelės dalies savo savarankiš
kumo ir pilnumo. Jis tampa tik 
imančiu žmogumi ir visada nepa
tenkintu, kad permažai gavo. Jis 
liaujasi buvęs kuriančiu ir kitam 
vertybes dalinančiu žmogumi. Pil
nutiniam mūsų žmoniškumui iš

laikyti yra svarbu,"kad mes netap
tume profesijonalai ėmėjai ir vi
sada nepatenkinti elgetos, bet kad 
mes ugdytume ir „linksmo davėjo“ 
dvasią, kurią myli Dievas. Ta dva
sios nevaisingumo liga gali susirgti 
lygiai beturtis, kaip ir turtingas 
žmogus.

Dėl to L. R. Kryžiaus piniginė 
rinkliava, daroma nuo kovo 31 iki 
gegužės 31, yra gera proga mūsų 
dvasinei lygsvarai atstatyti ir mūsų 
kūrybiškam dosnumui ugdyti.

MIRĖ DIDYSIS KRYŽIUClŲ OR- 
DENO MISTRAS

S. m. 27 sausio pietų Tirolyje La
na mirė po trumpos ir sunkios ligos 
dabartinis didysis kryžiuočių ordeno 
mistras Robertas Schalzky, eidamas 
65 savo amžiaus metus. 1190 metais 
įsteigtas riterių ordenas kolonizavo 
Prūsus. Reformacijos metu didysis 
orderio mistras ir rytų provincijos 
valdytojas Albrechtas tapo protes
tantu ir pasauliniu kunigaikščiu. 
Tačiau likusiose Vokietijos provin
cijose ordenas atstatė savo hierar
chiją, kuri dabar yra sunaikinta, 
austrų, italų, jugoslavų ir bavarų 
provincijas. Bavarų provincija 1945 
metais buvo naujai perorganizuota. 
Šiandien ordenas turi 2 riteriu, 76 
kunigus, 17 klerikų ir 512 seserų, 22 
noVices ir 18 kandidačių.

KARALIAUČIUJE BADU MIRĖ 
75.000 ŽMONIŲ

Koln’o kardinolas Frinks darbi
ninkų suvažiavime Recklinghau- 
sen’e vasario 29 dieną pareiškė, kad 
jis turi visiškai patikimų žinių, kad 
laike Karaliaučiaus užėmimo ten 
dar buvo 100.000 vokiečių ir, kad 
per šį laiką 75.000 iš jų yra mirę 
bado mirtimi. Ten yra įvykę daly
kai, kurių negalima žodžiais apsaky
ti ir kuriuos galima palyginti tik su 
Jeruzalės išgriovimu Tito laikais. 
Kardinolas apgailestauja, kad vie
šoji nuomonė visiškai tyli apie tai, 
kas vyksta Karaliaučiuje. '

KARALIAUS MYKOLO VEDYBOS 
IR VATIKANAS.

Rumunijos karaliaus motina Ele
na ir Parmos Burbonų kunigaikš
tytė Renee vasario mėnesį lankėsi 
Vatikane ir privačioje .audiencijoje 
buvo priimtos popiežiaus Pijaus XII. 
Popiežius suteikė karaliui Mykolui 
ir Burbonu Parmos kunigaikštytei 
Onai dispensą, reikalingą mišrioms 
vedyboms. Dispensą buvo suteikta 
paprastomis sąlygomis būtent neka
talikiškoji pusė sutiko, kad vaikai 
būtų auklėjami Romos katalikų 
tikyboje.

— Linco ordinariatas pastoracinei 
kunigų konferencijai paskyrė svars
tyti šitokią temą: Kaip mes galime 
pastoraciniams reikalams panaudoti 
mūsų religinį laikrašti.'
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RELIGINĖS INTRYGOS GRAIKI
JOJE.

Vasario mėn. Atėnų laikraščiai 
paskelbė žinią, kad Vatikanas pas
kyrė Graikijai Prevezos vyskupą. 
Žinia, komunistų laikraščių išpūsta, 
sukėlė nerimo ir kaltinimų Maxi- 
mos vyriausybei, kad ji tautinę 
Graikijos Bažnyčią išduoda Vatika
no reakcionieriams. Paaiškėjo, kad 
čia nebuvo joks paskirimas Graiki
jai vyskupo, bet tiktai titulinio vys
kupo paskirimas, kurie, kaip žino
ma, nešioja senų Rytų Bažnyčios 
vietovių titulus.

Tuo pačiu laiku kaikuriuose Atė
nų sluogsniuose pasklido gandai, 
kad Graikijos vyriausybė užmegs 
diplomatinius santykius su šv. sostu 
ir šventojo sosto nuncijus reziduos 
Atėnuose. Ši žinia yra panaši į tiesą, 
nes amerikiečių politiniai sluosniai 
ir amerikiečių kadrai besidomį vi
duržemio problemomis linki šitokį 
žygį padaryti. Komunistų spauda 
tačiau sukėlė šiuo reikalu* graikų 
tautines ir religines aistras. Dėlto 
Tsaldaris turėjo dementuoti šias ži
nias. Tačiau užsienių reikalų mini- 
steris J. Papandreou užsieniečių 
spaudos konferencijoje šveicarų lai
kraščio „Liberte“ korespondento 
paklaustas, kokie yra graikų santy
kiai su katalikiškuoju pasauliu pa
sisakė už juos labai palankiai. Pa
pandreou yra buvęs Venizeloso vy
riausybės narys, socialdemokratas 
ir yra laikomas vienu iš žymiausių 
Graikijos politikų. Yra atėjęs laikas, 
kalbėjo jis, kad mes užmegstume 
oficialius santykius su katalikiškuo
ju pasauliu, nes Graikijai yra rei
kalinga daug draugų, kurie padėtų 
jos kovoje už laisvę. Po pirmojo ka
ro Graikija turėjo santykius su Va
tikanu ir buvo padaryta klaida vė
liau tuos santykius nutraukti. Iš ki
tos pusės dabartinė Rusijos valdžia 
yra savo globojamąją ranka ištie
susi ortodoksų Bažnyčiai. Ištiktųjų 
tik katalikų Bažnyčia šiandien te
bėra krikščioniška Bažnyčia. Ši vi
daus reikalų ministerio pažiūra be 
abejo yra privati pažiūra, tačiau ji 
leidžia tikėtis, kad didi Bažnyčios 
vienybės idėja, keliama šiandien 
krikščioniškųjų filosofų šią kritišką 
istorijos valandą randa plataus pri
tarimo.

Galima paminėti, kad antrame 
tarptautiniame moralinio apsigin
klavimo kongrese, kuriame dalyvavo 
5.000 atstovų iš 53 tautų, jų tarpe 
buvo ir 2 graikų ministerial. Vienas 
iš jų socialistas Pavlakis savo kal
boje tarp kitko pareiškė: atėjo lai
kas iškilti naujai ideologijai, kuri 
turi apšviesti mūsų tautą ir paska
tinti į kovą už naująjį pasaulį, ku
riame viešpataus susipratimas ir. 
taika tarp įvairių klasių ir įvairių 
tautų.

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Sekantis tarptautinis eucharistinis 
kongresas įvyks šiais metais rugpiū- 
čio 6—8 dienomis Nancy -mieste 
Prancūzijoje. Tarptautiniai eucha
ristiniai kongresai vyksta kas antri 
metai.* Tik didieji karai,sukliudo 
normalią jų ruošimo eigą. 1940 me
tais tarptautinis eucharistinis kon
gresas irgi turėjo įvykti Prancūzi
joje, bet prasidėjęs karas jį sukliudė.

YRA PABĖGĖLIŲ IR KORĖJOJE

Korėja yra padalinta į rusų ir 
amerikiečių zonas. Tūkstančiai ka
talikų iš rtisų zonos kasdien bėga į 
amerikiečių užimtą Korėjos sritį. 
Čia jie neranda žinoma nei darbo 
nei prieglobos ir gyvena palapinėse. 
Ir amerikiečių zonoje komunistai 
sistemingai varo propagandą jauni
mo tarpe, tačiau iš kitos pusės ten
ka pastebėti džiugų reiškinį, kad 
didelis Skaičius stabmeldžių, ypač 
studentų, lanko bažnyčias ir uoliai 
mokosi krikščionybės. Iš rusų zo
nos‘taip pat bėga kunigai ir vie
nuoliai.

MAŽAS PAMOKSLININKAS
La Valetta mieste Maltoje yra se

nas paprotys, kad Kalėdų metu lai
ke bernelių mišių pamokslą sako 12- 
metis berniukas. Atminčiai to įvy
kio kada 12-metis Jėzus mokė iš
minčius Jeruzalės bažnyčioje. Per 
šias Kalėdas pamokslą pasakė Jonas 
Theuma. Berniukas daugelį savaičių 
ruošėsi šiam savo pasirodymui.

RYTU APEIGŲ VIENUOLYNAS 
LONDONE

Londone atidaromas rytų apeigų 
bazilijonų vienuolynas. Bazilijonai 
yra su popiežium vienybę laiką rytų 
Bažnyčios vienuoliai. Šitoks vienuo
lynas bus pirmas Anglijos istorijoje. 
Jis yra steigiamas ta proga, kad šiuo 
laiku į Angliją yra atvykę daug 
ukrainiečių DP. Bazilijonai savo sky
rius turi Brazilijoje, Argentinoje ir 
Kanadoje. Londono skyrių steigia 
Kanados provincija.

ABISINIJA

„Oservatore Romano" viename savo 
paskutinių nmiierių svarsto katalikų 
Bažnyčios būklę Abisinijoje. Nuo 1935 
iki 1947 metų vietinės kilmės kunigų 
skaičius pakilo nuo 78 iki 300. Dau
guma šių kunigų savo studijas yra 
atlikę Vatikano studijų įstaigose Ro
moje. Jeigu katalikų Bažnyčia pasta
raisiais laikais Abisinijoje padarė 
pažangą, tai reikia dėkoti vietiniam 
klerui, kuris sugebėjo rasti vis naujų 
apaštalavimo būdų. Svarbiausias pas
kutiniu metu įvykis yra Etijopų Baž
nyčios atsiskyrimas nug„Aleksandri- 
jos. Kartu su Aleksandrijos Bažnyčia 

prieš pusantro tūkstančio metų ji buvo 
atsiskyrusi nuo Romos. ,Į dabartinį 
atsiskyrimą nuo Aleksandrijos gali
ma žiūrėti, kaip į pirmąjį žingsnį su
siderinimo su Roma.

NAUJA APAŠTALAVIMO FORMA

Kipa praneša, kad Katarinos Senie- 
tes Sąjungos iniciatyva Indijoje 
įsisteigė nauja apaštalavimo organi
zacija. Aštuonios indės, baigusios 
universiteto studijas, išvyko apaštala
vimo darbams į vieną vyskupiją nau
joje Pakistano valstybėje. Jų apašta
lavimui būninga yrą tai, kad jos 
veiks indžiu intelektualių moterų 
tarpe. Patyrimas yra parodęs, kad in
dės moterys, prisirišusios prie senų 
tradicijų yra viena iš didžiuasių kliū
čių krikščionybei prasiveržti į aukštą
sias kastas. Naujos apaštalės gyvens 
prie įvairių šeimų ir nenešios jokių 
skirtingų drabužių.

UKRAINIEČIŲ ŠV. JUOZAPATO 
KOLEGIJOS ROMOJE 50 METŲ 
SUKAKTIS

1897 m. gruodžio 18 d. šv. Tėvas 
Leonas XIII įkūrė Rytų apeigų katali
kams ukrainiečiams kolegiją Romoje. 
Aprūpinti studentams stipendijų dalį 
buvo\ paskyręs Austrijos ciesorius 
Pranciškus Juozapas, o kitą — Kon
gregacija de Propaganda Fide. Ligi 
1904 metų vadovavo kolegijai tėvai 
jėzuitai. Nuo tada ėmė vadovauti jai 
patys ukrainiečiai. Nuo kolegijos įkū
rimo ligi dabar auklėjosi joje 310 stu
dentų iš įvairių Ukrainos vyskupijų. 
Iš jų. 2 buvo Įšventinti dijakonais, 
208 kunigais ir 5 vyskupais. Daug ko
legijos auklėtinių lankė įvairius Ro
mos universitetus ir gavo mokslo 
laipsnius. Filosofijos doktoratą yra 
gavę 23 asmens, licenciatą 8 ir ba- 
kalaureatą 57. Teologijos doktoratą— 
50 asmenų, licenciatą — 26 ir baka- 
laureatą — 20, Kanonų Teisės — dok
toratą 1 asmuo, licenciatą — 1 ir ba- 
kalauretą — 1. Šv. Rašto licenciatą— 
1 asmuo ir Bažnyčios Istorijos dok
toratą — 1 ir licenciatą — 1 asmuo. 
Trys buvusieji Kolegijos“ auklėtiniai 
vyskupai: Haličo metropolitas ir Lvo
vo arkivyskupas Juozapas Slipyj, Pe- 
remišlio vyskupas Juozapatas Kočy-» 
lovskyj ir Lebedo vyskupas bei Len
kijoje esančiųjų ukrainiečių apašta
liškasis Vizitatorius Nikalojus Cėr- 
neckyj yra dabar išgabenti į Rusiją. 
Kolegijoje dabar gyvena 8 kunigaį, 
1 dijakonas ir 25 studentai.

(Iš L'Osservat. Rom.).

RYTŲ APEIGŲ KATALIKAI J. A. 
VALSTYBĖSE

Rytų apeigų katalikų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra apie mili
joną. Filadelfijos graikų — katalikų 
ukrainiečių vyskupijai priklauso 
305726 tikintieji, 133 kunigai ir 2 vys-
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Tarp jų buvo vienas profesorius ir 55 
universiteto studentai. Tai yra di
džiausia grupė, gavusi sutvirtinimo 
sakramentą Japonijos misijų istori
joje. .

— Tašo agentūra oficialiai praneša, 
kad graikų katalikų Bažnyčia Ukrai
noje, kuri 1939 metais dar Arėjo 4 
milijonus tikinčiųjų, yra baigta likvi
duoti.

— Daugelis danų katalikų kunigų 
vaidino kunigų roles vienoje filmoje, 
kuri yra susilaukusi didelio pripažini
mo. Jos tema yra viena istorija ma
žoje kaimo parapijoje nuo šventojo 
Ansgaro Danijos apaštalo laikų iki 
šiandien. ,

TARPTAUTINE POPIEŽIAUS FILMŲ 
KOMISIJA

Šiomis dienomis buvo įsteigta tarp
tautinė popiežiaus filmų komisija, 
kurios uždavinys bus tirti religines 
filmas. Komisijos pirmininkas yra 
vysk. John O’Conor iš Scranton JAV 
Komisija pirmoje eilėje pasakys sa
vo nuomonę tiems filmų gamintojams, 
kurie norės sužinoti Vatikano spren
dimą apie jų pagamintų filmų reli
ginę vertę.

KRYŽIAI DIRBTUVĖSE
Slovakijoje vis plečiasi paprotys 

įvairių fabrikų darbo salėse pakabinti 
kryžius. Nesenai jų spauda praneša, 
kad Presow'e naujai pastatytame mė
sos fabrike visose patalpose buvo 
pakabinti kryžiai, kuriuos klebonas 
iškilmingai pašventė. Taip pat Pres- 
burg'e sidabro ir aukso išdirbinių fa
brike buvo pakabinti kryžiai. Šitas 
paprotys čekams pvzd., atrodo labai 
naujas ir keistas. Jų katalikai rašo, 
kad fabrikas ir kryžius jiems reiškia 
tas pat, kas vienas kito prieštaravi
mas.

ARKIVYSKUPAS MUNCH 
UŽSIENIEČIAMS STUDENTAMS

Tarptautinio studentų pabėgėlių są
jūdžio „Cat. Unitas" suruoštoje Popie
žiaus Pijaus XII sukaktuvių šventėje 
atsilankė ir kalbą pasakė šv. Tėvo 
atstovas vyskupas Mūnch. „Šv. Tė
vas yra nuoširdžiai susirūpinęs sun
kiu jūsų likimų, gerb. mano studen
tai,—-kalbėjo vyskupas. Daugiau šiuo 
momentu jis negali padaryti negu da
ro. Jo rankos yra surištos dabartinių 
aplinkybių. Tačiau jis yra savo pa
siuntinius ir įgaliotinius išsiuntinėjęs 
Į visus užjūrio kraštus, kad atidarytų

kupai. Pittsburgo Pakarpatės ukrai
niečių vyskupijai — 278171 tikint., 2 
vyskupai ir 154 Kunigai. Maronitų 
yra apie 40000 tikinčiųjų ir 40 kuni
gų; Melchitų — 15000 tikinčiųjų ir 
18 kunigų; Armėnų — apie 3000 su 
4 kunigais. Be to, keli šimtai tūkstan
čių Rytų apeigų katalikų yra 
išsiskirstę po visą šalį, ir jų dvasios 
reikalus aprūpina Vakarų apeigų 
kunigai. (Iš L'Osservat. Romano).

MISIJOMS REIKALINGI' 
MOKYTOJAI .

Tėvas Flood po 21 metų misijų 
veiklos Kinijoje yra sugrįžęs į Airiją. 
Čia jis pareiškė, kad vienintelė Kini
jos viltis glūdi krikščioniškajame 
auklėjime. Mums ten reikia tokios 
daugybės mokytojų, kiek tik jų ga
lima rasti, kad patenkinus mūsų 
mokyklas Pekino ir Tschunkingo 
apylinkėse.

KONVERTITAS VYSKUPU
Šventasis Tėvas paskyrė anglų be

nediktiną Ansgarą Nelson Švedijos 
apastalikiškojo vikaro vyskupo Jono- 
Eriko Mūllerio padėjų su įpėdinystės 
teise. Naujasis vyskupas yra 41 metų 
amžiaus ir yra konvertitas.

— Nesenei miręs šv. kolegijos de
kanas kardinolas di Belmonte atsis
kyrė su šiuo pasauliu tikrai pran
ciškoniškame neturte. Nors jis buvo 
kilęs iš turtingų diduomenės sluogs- 
nių, bet visus savo turtus ir paja
mas išdalindavo vargšams. Jis rė
mė 50 vienuolynų ir kongregacijų. 
Tam reikalui jis pardavė ir savo 
vyskupišką kryžių ir žiedą. Jis par
davė ir savo baldus ir pajamas su
naudojo šelpti karo invalidams. Jis 
pats gyveno pas vienuoles.

Kardinolas di Belmonte, kaip po
piežiaus atstovas, dalyvavo Rusijos 
caro Nikolajaus II karūnacijos iš
kilmėse.

— Pirmą kovo Liubline vėl buvo 
atidarytas katalikų universitetas. 
Organizuotomis lenkų-katalikų pas
tangomis pavyko atstatyti sugriauti 
namai. Universitetas dabar turi 77 
profesorius, 41 asistentą, 2.200 stu
dentų.

, — Ispanijoje pradedami pasirengi
mai paminėti mirties sukaktuvėms 
didžiojo jėzuitų teologo Pranciškaus 
Suaręs. Suaręs šiandien yra įdomus 
dėlto, kad jis pasižymėjo pagrindi
nėmis studijomis tarptautinei teisei.

— Tokio arkivyskupas katalikų 
universiteto patalpose sutelkė sutvir
tinimo sakramentą 141 konvertitui.

ten jums duris. Suskilusiais mūsų lai
kais mes esame pašaukti būti tiesos 
nešėjais, turime būti tikėjimo vieny
bėje į Dievą, Kristų ir Jo Bažnyčią. 
Mes išpažįstame, kad Dievas yra vie
nintelis nesugriaujamas pagrindas,, ant 
kurio reikia statyti visoks bendruo
meninis gyvenimas. Šeimai, visuome
nei ir valstybei be Dievo yra neįma
noma tikra ir tvirta socialinė pro
grama įgyvendinti. Be Dievo negali 
būti jokios sveikos demokratijos. Be 
Dievo nėra gyvenimo, bet yra tik 
mirtis. Kas Dievą paliko tie yra mir
ties — šaukė pranašas Izajus savo 
nuo Dievo nutolusiems bendralal- 
kiams. Tik tikra broliška meilė 
Kristuje gali mirtinai sužeistą Europą 
vėl prikelti. Mes galėsime daug prisi
dėti prie Europos atstatymo jeigu vai
dų ir skaldymų dvasią suvaržysime ir 
jei stengsimės padėti visiems kenčian
tiems broliams". Šv. Tėvo atstovą J 
iškilmes atlydėjo vyskupas Neuhaus- 
ler. Bavarijos valdžią iškilmėse atsto
vavo ministeris pirmininkas Dr. Ehard, 
vidaus reikalų ministeris Dr. Anker- 
mūller ir švietimo ministeris Dr. 
Hundhammer. Visų tautinių delegatų 
vardu ištikimybės pareiškimą šv. Tė
vui padarė ukrainiečių delegatas Mi
kalojus Vojakovski. Iškilmių progra
mą savo dainomis ir kalbomis su
ruošė šių tautybių studentai: lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai, latviai, vengrai, 
kroatai ir slovakai. t
KIEK KAINAVO KARAS.

Šveivarų laikraštis „Llbertė" pra
neša, kad šis karas tęsęsis nuo 1939— 
1945 metų kariavusiems kraštams at
siejo apytikriai vieną trilijoną dolerių 
(vienas trilijonas t. y. milijonas bi
lijonų, jis yra rašomas vienas su 
aštuoniolika nulių). Šitos sumos, lai
kraščio apskaičiavimu, būtų užtekę 
kiekvienai žemėje gyvenančiai šeimai 
pastatyti namus iš šešių kambarių su 
garažu ir įtaisyti automobilį. Arba iš 
tų pinigų kiekvienam didesniam 
miesteliui būtų beveik galima pasta
tyti mokyklą ir ligoninę.

— Egypte buvo sudarytas tarpkon- 
fesinis komitetas, į kuru jėjo visų 
Egypte esančių krikščioniškų konfesi
jų atstovai suruošti bendroms iškil
mėms paminėti 1600 metų nuo šv. 
Pachomijaus mirties. Šv. Pachomijus 
yra parašęs pirmąją vienuolyno re
gulą. Ji davė pagrindą visam plačiai 
išsiplėtusiam viėnuolyniam gyveni
mui. Šv. Baziliaus rytuose ir šv. Bene
dikto vakaruose regulos taip pat re
miasi šv Pachomijaus regula.
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