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Nesulaikomai bė ;a laikas. Su kiekviena•sekundė, minute ir 
valanda, su kiekviena diena, savaite ir mėnesiu, sų.’kiekvienu me
tu mes artinamės’ prie musų tikslo - žemiškojo yvenimo tikslo. Ar
tinamės, prie mirties. Su mirtimi bai iasi musų gyvenimas čia že
lėje ir ...prasideda kitas naujas yveniaas, kuris tačiau yra tęsinys 
pirmojo, žemiškojo gyvenimo. tęsinys ta prr sm< ,- jo - ir pomirtinis 
gyvenimas visiškai pareina nuo zemisskojo gyvenimo;' . ■ ’

Ir tag visiškai suprantama. Jeigu ae's bedami zemeje ;yven- 
gime pagal Lievo įsakymus, aišku, pomirtinis gyvenimas skirsis nuo 
to žmogaus, kuris tų įsakymų visai nesaistė, heiskia, reikia vis- 
tiek pripažinti, jog laikas žmogaus gyvenime vaidina labai svar
bi 4 rolę, Įrileiskime, kad žmogus miršta neatlikęs ispazinties ir 
nepriėmęs šventųjų Sakramentų, i'ačiau kunigas žino tai ir skuba 
pas jį. Bet .... deja; jis nespėja. Jam žengiant į kambarį ligonis 
niršta. Jis pasivėlavo. Bet tik vieną minutę. Ir kas pasidarė, aro- 
rus amžina pražuvęs. Kartoju amžinai. Amžinybė mums vistiek dar 

nesuprantama sąvoka. Bet ji tuo savo nesuprantamumu ir baisi. Viena 
minutė, o tačiau ką jinai padarė. Ji nulėmė sielos amžinąjį gyve
nimą.

iodtl ir mes moksleiviai- žengdami per Naujųjų Metų slekk- 
stį, turime stabtelti ir pamąstyti: ar mes per praėjusius metus ė- 
jome teisingu kėliu,, keliu, kuris tiesiausiai vede prie tikslo - 
- amžinojo gyvenimo uzsigarantavimo-. Atsiminkime, kokios svarbos 
turi kartais viena minutė,- tai kaip svarbu žmogaus gyvenime metas.

Babar, atsimindami kiekvienos minutės svarbą, musų gyve
nimo svarbį ir musų žemiškojo yvenimo tikslą, stabtelkime ir 
žvilgterėkime at ’ai į praėjusius metus ir padarykime tartum tų. 
metų musų sąžinės ir darbų sąskaitą. Atvirai pa alvokime ir paieš
kokime, ar ;i mes jau taip tobulai gyvename, kad nieko rėra taisy
tino. Ir pamatysime visiškai ką kita, zvilktelėkime.

2.
Sveiku protu protaudami mes prieiname', išvados, jog sis 

gyvenimas žemėje pasibaigia mirtimi; tačiau prieiname išvados, jog 
iš viso gyvenimas mirtimi taip pat nepasibaigia. Jis tęsiasi amzi- 
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nai. Taigi, šią tiesų sužinoję, turime gyvenimą vesti tokia link
me, kad nebūtų .prasilenkta su sios tiesos ribomis.

Amžinąjį gyvenimą pasiekti padeda katalikiškoji Dievo 
Bažnyčia. Jėzus Kristus pasakė: "Jeigu nebusite nekalti, kaip vai
keliai, neįžengsite į dangaus karalystę". Taigi, visiškai aiskuį 
jog tik visiškai svarus savo sieloje, ui ar mes jau taip ramia są
žine galėtume pasakyti, jog esame tikrai nesusitepę žemiškais pur
vais - nuodėmėmis. Aišku, esame daug Viešpačiui nusikaltę. Bet. 
tas dar nebūtų taip baisu. Tačiau, ar mes.stengiamės atsilyginti 
Viešpačiui uz Jam padarytus įžeidimus. Tvirtai sakau, kad nei

Vadinas, mes esame užsipelnę ne amžinąjį gyvenimą, bet 
užsitraukę amžinąją bausmę oi kol nenusiplausime savo sielos at- 
ailos sakramente. Ir pagalvokime, jo: būdami nemalonės stovyje 

mes staiga turėtume pažiūrėti mirčiai į akis. Tai'.-i tuo atveju 
musų.siela pražudyta amžinai, ziuo faktus tūr darni prieš akis,mes 

/turėtume nė vienos minut s netrmyti nuodėmėse, bet stengtis savo 
sielą laikyti Lievo malones stovyje, o visa kita savaime gražiai 
susiklostys, beigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus. Taigi, at
sižvelgdami į trumpą mūsų gyvenimą šioje ašarų pakalnėje /palygi
nant su amžinybe/, mes turime turėti vienui vieną troškimą - pa
siekti amžinąją laimę, ir visų pirmiausiai tik to tikslo siekti 
gyvenant pagal Viešpaties įsakymus.

Šių dienų lietuvio moksleivio vienintelis planas gali 
.’būti ir turi būti nustatytas:

dar jaugiau įsigilinti į savo sielos gyvenimą,
kuo dažniausiai, eiti šv. Sakramentų,
kad tuo budu visą laiką būti Dievo malonės stovyje, 
o tuomet visi mūsų darbai bus laiminami To, nuo Kurio 
viskas pareina: ir dangaus ir žemes reikalai.

siibajoris

v"K_Ą_L_b_g_l/ naktį f
/Trioletas/

Su Kalėdinių varpų skambia daina 
Ilgesys ateina snaigių takeliu, 
mano žemė, kaip svajonė tolima, 
Su kalėdinių varpų skambia daina 
Šaukia grįžt į gimtas lydumas mane. 
0 tarp mirgančių mėnulio spindulių 
Su kalėdinių varpų skambia daina 
Ilgesys ateina snaigių takeliu.
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Šilbajoris

• .-■ ■ ' ' BbTLEJAUS KRISTUI
• VTTT TV F TV TTTrvrTVT • /

kūdiki, užgimęs prakartėlej, 
Viešpatie, nužengęs is -aukštybių? 
žemėj skausmo piktžoles sužėlė, 
^emėj plazda pražūties šešėliai - . • x

' - Duok pasauliui taiką ir ramybę.
irie Tavęs suklaupę mes bedaliai

... '•• • Meilaub žvilgsnio, kaip stebuklo, lauksime
•’ Ir maldausim layęsv, Visagali,

'• Duok .valdovams žemės gerą valią, .. . ,s
* x • T * ■

Luuk minioms Šventų Kalėdų dziaugsmą-Jr
•‘ 0 pasklis pasauly laimes dainos, ’ r

■Minios eis ir sveikins Tavo kryžių?. 
Tik ištiesk rankutę ir palaimink, .
Ir ištirps mirties ledine baimė; "•, ■
Mes žinosim: meile vėl sugrįžo? '

‘ * ■ _Ęlį“IėŲSiA_ dovana_
Laikas pamažu suka amžinybės .laikrodžio rodyklę prie 12 vai.

■ Senieji Metai pakelia, savo pąyargušias kojas nuo žemės ir. kyla į 
■■žybčiojančiomis, sidabrinėmis zvai ;žc-ė nis išdabintą dangų patiekti • 
savo■ nuveiktų darbų apyskaitos, Tam, Nuris yra juos lygiai pries 
vienerius metus is ten išsiuntęs . Sis ištikimas be alinės Apvaiz- ■

■ dos tarnas dar taip> neseniai nusileido ant sios pilkos ,zemės..iS dan
gaus mėlynes su spindinčia karietą, veždamas visokių gerybių.-nuo Dan
gaus ir žemės Valdovo sossto. Tarp jų netgi vilties pilną-pažadėjimą 
"ramybė‘geros valios žmonėms-"’. De ja,, d,ar. tiek daug pikto-rado Čia 
sis Viešpaties vietininkas, kad su liūdesiu širdyje negalėjo patiekti 
sios Viešpaties dovanos žmonėms..-. Ir grąžtą jis'dabar pasenęs, nu
ilsęs,- žmonių vargų ir skausmų, aimanų, ir ašarų iškankintą>širdimi...

Vietoje Senųjų -.-etų nuo balzgano, švelniai besišypsančio mė
nulio puses žvaigždėmis išpuoštu vežimu siaurės ’vejus pasi&inkę lei
džiasi naujieji -etai - gražius aukso .drabužius dėvįs, džiaugsmu zė- 
cloinis akimis'jaunikaitis, ‘'is vyksta valdyti sios zėmėš'Vienrius me

tus ir vežasi su savimi daug, daug „gerybių.nuo dangaus'ir žemės sosto. 
Tarp jų didžiausioji — ramybės pažadėjimas geros valios žmonėms. 0 
nejaugi ir šie met^i turės grįžti pas savo Išsiiinteją tokie pat su
vargę, sunykę ir’neatidavę tos didžiausios dovanos - ramybės?.. Ne
jau \r jie neras žmonių širdyse .eros valios?- 0'tai priklauso ir nuo 
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/liauji Marijoj stebuklingi pasirodymai hęedeje/

Išganytojas, atpirkęs, žmoniją ir įžengęs ,į dangų, ją pa
skyrė ypatingai savo motinos Marijos globai. Visos Dievo teikiamos 
žmonėms malonės plauke per Marijos rankas. Rūpindamasi savo vaikų 
dvasine gerove, Ji neretai pasirodydavo jiems beveik kiekviename 
katalikiškame krašte /Lurde, Šiluvoje, Kalvarijoje.../, tą vieto
vę padarydama trykštančiu malonių šaltiniu.

Šiame kraštutinio nutolimo nuo Dievo amžiuje iškilo Por
tugalijos miestelio Jutimos-vardas, kai Marija 1917 m.^apsireiškė 
trims vaikučiams, iada Ji kvietė visus atgailauti ir garsas apie 
Jos pasirodymus, plisdamas po visą pasaulį, nenuskambėjo pesimiz
mo gaida, šio garso tonai skelbė, kad Dievo motina yra kartu su 
žmonija ir jos rūpesčiais, kad įžeistos Jezais ir marijos Širdys 

yra pasiruošusios atleisti.
Ar išgirdo žmonija šį garsą, ar jis praskambėjo bo atbalsi 

šio ir kaip dykumų vėjas prašvilpė per tuščius tyrų plotus'...
Deja, jis paglostė ir at .aivino tik oazių palmes, tik prie sal- 

tinių .a ęavas. .'į -
e .žmonija ir toliau-ieškojo tisos, tiesos klaidose,,.. Ir

vėl, kaip tolimas aidas, suskambo žinia apie naujus Marijos ir 
net Išganytojo pasirodymus ueedeje. Bažnyčia laikosi nuošaliai}, 
nes įvykiai' dar taip mažai ištirti, tačiau spauda'ima vis plačiau 
kalbėti. Gorėdamas supažindinti mielus Drau us su uiais įvykiais, 
patiekiu vieną ištrauką is vokiečių "Das neue Volk" laikraščio.

"Mažas Heedės kaimas siaurinėje Vokietijoje prie olandų 
sienos per trejus metus buvo Dievo motinos pasirodymų vietove, kuo 
1937 m. lapkričio mėn. 1 d. iki 1940 m; lapkričio mėn. /> i. Ji 
pasirodė apie šimtą kartų keturioms mokyklinio amžiaus mergaitėms, 
lirmiausia mergaitės Dievo motiną pamate ant kipro krūmo viename 
kapinių kampe salia bažnyčios, uį ■ dangišką pasirodymą pastebėjo 
iš karto ne visos.- Pradžioje Ji pasirodė tik vienai mergaitei, ku
ri 'pasikvietė seseris. Jos, žinoma, tuo,-nenorejo tikėti ir netgi 
šaipėsi is tokios vaizduotės ir lengvatikystės. iik staiga ir jos 
suklupo ant kelių. Viena po kitos jos pastebėjo sviesos skraistėje 

' Dangiškąją motiną su jomis draugiškai besišypsančiu Kūdikėliu Jė
zumi ant rankų. Marija ištarė kiekvienai mergaitei atskirai keletą 
žodžių, kurių kitus negirdėjo. Jada Ji pranyko, pakvietusi jas ki- 
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tą kartą vėl ateiti.
šio pasirodymo veikimas buvo labai įvairus. Tos mergai

tės, kurios pries tai nebuvo labai religingos, visiškai pasikeitė
■ su nekantrumu ilgėjosi tos valandos, kada jos vėl ;alės pamatyti 
dangiškąją motiną. Kuo tada jos meldės su didžiausiu uolumu, ypač 
rožinę. Bet ;i tėvai-/sei^Os pavardė - j-ansferth/, o taip pat ir 

klebonas ir kiti dvasiškiai ii <ai nenorėjo tikėti pasirodymą tik
rumu, Vis dėlto po tikslią stebejimų ir įvairių bandymų.... pamažu 
žmonės įtikėjo pasirodymais. Kai kada sviesa ir sviesos.vualis bu
vo matomi net kitiems stebėtojams, ai vaikams užtarus įvykdavo ir 
pagijimų is 11 :ų.

Vėl Dievo motina vaikams pasirodė kitoje vietoje, pie

velėje netoli gimtines - kai kada čia, kai kada -ten kapinėse. Vi
si "gestapo" uždraudimai buvo nesėkmingi. betrukus kiekvienai mer
gaitei buvo patikėta po paslaptį, kurią jos galėjo pasakyti tik sa
vo klebonui, kad jis praneštų Oliau į Komą. Lavaime suprantama, -? 
Didž. Vokietijos "reioh. * spauda nieko negalėjo rašyti apie šiuos 
įvykius. Todėl iki šiol maža kas žinojo užsienyje apie iieedę ir 
tenykščius pasirodymus. -

0 ką Šv.-Mergelė nuolatos kartojo mergaitėms^ Be pasta

bų, liečiančių jų asmenišką likimą ir sielų išganymą, o taip pat 
ir bažnyčią, kaskart liepe daug melstis, o ypatingai uz nusidėjė
lių atsivertimą. '

Po to atrodė, kad įvykiai heedeje primo. Staiga ir ne
tikėtai praeitais metais pasigirdo nauji gandai, kad šį kartą Hee- 

dėje pasirodė pats Išganytojas. Jis sako: "žmonės iiupaklausė mano 
šv. Motinas I'atimoje,. kai Ji jiems pasirodė ir ragino prie atgal-, 
los. Dabar aš pats ateinu paskutinėse valandose perspėti žmoniją 
jai priminti. Laikai yra labai rimtil įmones privalo pagailiu gai

lėtis uz savo nuomedemes, visa širdimi nuo jų nusisukti ir daug 
melstis! daug melstis, kad tuo badu butų nuraminta Dievo rūstybe.

- Ypatingai reikia dažnai kalbėti rožinį. Ši malda daug gali pas 

Diovą. Pramogos ir pasilinksminimai turi butt sumažinami,," t
Kai Heedėje 1945 m. spalių mėn. 21 d, buvo rengiama šo

kių vakaras; Išganytojas malonėmis apdovanotai aretei e-ansferthoi- 
tei pasakė: "Pasakyk klebonui -aš tai įsakau - kad sis šokių va
karas negali įvykti. Jis turi tai viešai bažnyčioje paskelbti^ 

Vargas tiems tėvams, kurie, nežiūrėdami to, savo dukteris ten leis 
jie turės kartą duoti griežtą apyskaitą."

Klebonas tai paskelbė, ir si misija taip pasisekė, -kad 
joks žmogus neišdrįso dalyvauti šiame šokių vakare, kurs, nežiū- 
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g*djrt''v'isų pasvajosimų, neįvyko. C ateityje nebuvo bandyta daugiau 
'panašių dalykų daryti. _ .

Išganytojas taip pat pasakė: nAs noriu, kad heedė tap
tų pavyzdine parapija. Visi t r (kuliai turi būti pasalinti ir gy— 
v ntojai privalo duoti .erų pavyzdį vaikams." Nuo tada Heedė ta
po gausiai lankoma šventa vieta.

Jau pakartotinai Dievas yra mus perspėjęs per įvairius 
šventuosius ir per pačių Dievo motinų. Šventajai maria Anna ialg— 
Ii Išganytojas yra pasakęs: "1irmiausia ’bus žemiškos rykštes. Jos 
bus baisios, tačiau per daugelio šventų žmonių maldas ir atgailos 
darbus jos bus sušvelnintos ir sutrumpintos. įvyks dideli karai, 
per kuriuos žus daug milijonų žmonių. Let po sios žemiškos rykš
tės bus dar dangiškoji, kuri bus atsukta tik prieš nesiryžtančius 
atgailoti. Ji bus daug kartų baisesnė, per niekų .nesušvelninta, 
bet įvyks pilnam aštrume.” /Ib šventųjų kanonizacijos aktų/.

kur ji bus, mes nežinome. Ir kiti malonėmis apdovano
tieji kalba apie busimą visiškai naują, baisią iki šiol dar nepa
tirta bausmę. Apie ją tik tiek težinomo,, kad ji bus dar skaudes
nė, negu visi iki šiol buvę šio šimtmečio baudimai, kad ji per

• nieką nesušvelninama, bet įvyks visame aštrume, kuri į uždėjo Die
vo rūstybė ir, kad ji bus atkreipta pries nenorinčius atgailoti, 
•ilgsiolinės bausmės taip pat buvo labai sunkios, bet jos dar 
Dievo gailestingumo buvo siųstos ir turėjo pritraukti žmones 
prie atgailos. Bet ateisiančioji bausme siunčiama Dievo rūstybes 
ir teisingumo! l’aip pat yra pažymėtina, kad kai kuriee toki». per
spėjimai skamba: "ši rykštė bus visiškai nauja, baisi, bet trum
pa, ir tuoj po to seks didelis Bažnyčios triumfas. Didesnioji 
žmonijos dalis portą bausmę bus sunaikinta, u pasilikulcji gy
vens didžioje Dievo baimėje."

Klebono pranešimas apie Dievo motinos pasirodymus needeju

Nuo 19^7 m. lapkričio mėn. 1 d, iki-1940 m. lapkri
čio mėn. 5 d. vaikams dažnai pasirodydavo Dievo motina ir kvies
davo prie maldos, ypač rožinio. Ji pareiškė pageidavimą, kad Lo- 
retaniskojc litanijoje būtų -arbinama kaipo vargšių 
sielų Karalie nė.

Viena is keturių mer ;aleių buvo iliai malonių apimta, 
i Pagaliau si mergaitė 1940 m. birželio men. 28 d. paprašė Dievo 

motiną siais žodžiais: " miela motina! iriimk mane kaipo auką 
už nusidėjėlius!" marija atsakė: " mano vaikeli! as priimu šią 
auką. Buk narsi! Aš tave laiminsiu." u 1940 m. lapkričio mėn 2 
d. padakė; "Vaikeli! Daug melskis! as dėkoju tau, kad tu atside-
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vei savu kaip auka už nusidėjėlius.- Tai nebus taip lengva." 1941 . 
e. balandžio men. jd. :. "Vaikeli? Tu. turėsi dar daug kentėti. B-t 
nebijok, aš tau padėsiu.1'0 ly40. 'm. lapkričio uėn. pi d. Dievo 
motina nebuvo matoma.- Tačiau mergaitė pakartotinai-girde jo jos 
balsą. ••

1 o šio pasiaukojimo mergaitei prasidėjo visokiausių ru 
šių kentėjimų laikas, kaip yra.pažystama is kitų mistiškų asmenų 
gyvenimo, -tačiau kartu .ir stebuklingų malonių metas. mergaitei 
pakartotinai pasirodė ir Išganytojas, dažniausia kaip dviejų me-, 
tų kūdikis. Jis dažnai kalbėdavo ir primindavo jai kai kurias 
mintis, Jo pasakytas seseriai Benignai Consolatai. Taip pat Jis 
pareiškė pageidavimą, kad šie apreiškimai būtų kuo greičiausiai 
paskelbti. Išganytojas mergaitei parodė kaip Jį labai nuliūdina 
nuodėmės, bet ir tai kaip. Jis yra pasiruošęs greitai atleisti 
nusidėjėliams, kurie gaislisi, Čia padubdama koletą Išganytojo 
pasisakymų:; 1345 m, spalių men. 20 d. — "Aš noriu, kad rlėedė 
taptų Dievo Motinos parapija.- Ji turi duoti gerą ’pavyzdį maldi
ninkams... žmonės nesiklausą mano sietinos įspėjimų jatimoje. 
Vargas jei jie ir dabar neklausys mano žodžių, laikas yra rim
tas. uailėkitės už nuodėmės, Melskitės... t"

1’^4 b m. lapkričio raėn. > d., "As noriu,., kad mano ir 
mano šv. motinos pasakymai butų žinomi kuo plačiausiaiv Daugu
mas žmonių džiaugsis. Bet bus -ir tokių, kurie su šia’’malone ries-* 
sutiks. Tik nedaugelis žmonių, paklausė ar.no Motinos iatimoje 
Ateis laikas, kada visi žmonės turės duoti apyskaitą del tų ma
lonių/ kurias as ūsu davęs..." ’ -.

Lapkričio men, 2t> d. s "žmonių širdys yra taip, šal
tos, taip pavydo pilnos ir gobšios, kad jos neb_pasitaiso'.’ -
— "maloningas Išganytojau? Ar žmones nei kiek nepasitaisėf -
— "Per kara yra daug atsivertusių, tačiau yra ir blogesniais . 
pasidariusią. Jie nesuprato- karo prasmės. Lalai daug žmpnių

.gyvena nuodėmėse ir kasdien■įžeidžia manu is naujo. Melskitės; _ ... 
už. nusidėjėliu s-4" • \ # .

194’6 -m» vasario, men, 21 d. "Laikote tampa-vis rim— 
tesniu. Jei žmones neatsivers bet vis toliau įželdinęg mane / .
ir įvekalliausią motinos bir’ūį, tada įvyks dar didešne.bausmė 
žmonėms. žmonės turi atgailauti ir atsiversti, kad del to ga
lėčiau atitraukti savo baudžiančią ranką. -But jei jie rieatgąi-. 
lauš, tada bausmė įvyks.'"- •

— "Taip, mielas Išganytojau, bet ar Jūs negalėtu
mėt bausmę nukreipti/ kad ji neįvyktų". - "Taip? Bet jau ar- 

■ tinasi tas laikas, Melskitės? Melskitės? Bausmes-gali būti su
švelnintos per jūsų maldas?. .." -
X-X—x-x-x X-X—X- X X X-X-X-X -X--X -X—X -X-X-x-X X-X---X-X-X-X—X-X—X
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Kai kurie žmonės, sekdami Išganytojo įspėjimo žodžius 
ir padedami Jam malda bei atsilyginimu, nepaiso var o. Bet ir 
baisiam priusuj. duota galia gintis. Deja,~yta ir tokių žmonių^ 
kurie daugiau ar mažiau sąmoningai padeda piktajai dvasiai, Tai 
sunki kova, kuri parodo, kad ji.vyksta dėl svarbių dalykų, žadė

kite mums melstis. Išganytojas neužminrs nei vieno, kukis padė
jo Jam ir Jo Maloningajai Motinai atversti nusidėjėlius. Isga- . 

nytojas parodė, kad Jis džiaugiasi visais, kas tik nori Jį my
lėti ir Jam padėti, kad ir nieko ypatingo nepadarytų. Tas Jį 

taip nuramina. ,
Melskimės, kad mes butptme verti Jo malonių! 

hėedc /Emsland/, Pelenų diena,_1947.2.19.
/-/Kudolf D i e k m a n n, ( 

klebonas.

, * Taip rašo apie^ Heedės įvykius spauda, taip kalba ir 

pats Heedės klebonas. Šių įvykių tikrumas išaiškės tik ateityje. 
Tyli dėl to ir bažnyčia, tyli ir laukia...

mums sios žinios gali sukelti daugybę minčių... Mari
ja i^ Išganytojas kviečia visą žmoniją daryti atgailą, aukotis 

ir melstis, kviečia ir mus...
"Auka, kuries aš laukiu is visų, yra savo pareigų at

likimas ir mano įsakymų vykdymas"- yra pasakęs Išganytojas, Liu

cijai vienai iš iatimos vaikučių.
Kiekvienas padarykime šią auką ir pasižadėkime savo 

Dangiškai-Motinai: "Miela motina! Priimk mane kai auka už nusi
dėjėlius’'. Tačiau žinokime - tai atlikti, nėra lengva, bet Mari

ja bus su mumis.

x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x
■ _ , -
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kaip vilnys į krantą, atsimuša metai,'
Kaip vilnys iškyla likimo keliai, 
Bet priešas beširdis, jo purvini batai <
Mus tėviškę brangią jau mindo seniai, *

Ir vėliai ateita pavasario dienos.
Ir vėl jos lietuvį pradžiugins meiliai, 
Bet dienos likimo vis klaidžioja vienos, 

' ' Ir rudenį plakas krantan jos vėliai.

0 mes atsiskyrę nuo tėviškės žmonės.
Klajojom ir vargstam šalyj svetimoj, 
Ir meldžiam - maldaujam mes .Lievo malonės, , ■ ■
Prieš kryžįių mes klupaiii naktyje tyloj. '

Kaip vilnys į krantą atsiplaka metai,
■ 'Kaip vilnys iškyla likimo keliai,

,/ 0 mes be tėvynės benamiai lietuviai
■ 5 Klajosim kol mus nepriglaus šie kapai,. . .

' ' ' ' K U D i L _S>_U_S_K_a_iw_3_K_J_Ū y £ 1_AI

/ tasaka / -

Seniai, labai seniai, vienos aukštos bažnyčios bokšte, 
kur palėpėse karveliai suko sau lizdus, kabėjo keturi stebuklin
gi auksu spindį variniai varpai. Apie tuos varpus sklido įvai
rios kalbos. Jie skambėdavo tik per i^ristaus gimimo nventę - per 
Kūčias, bet niekas negalėdavo pasakyti, kas juos skambindavo. 
Kai kurie žmones manė, kad .vejas Belsdamas bokšto viršūnėje juos 
įjudindavo, -ir jie skleisdavo malonius garsus. Kiti manė, kad an
gelą būriai skambindavo varpus, kuomet dovanos, patinkančios Kū
dikėliui Jėzui, buvo dedamos ant šios bažnyčios šventojo alto
riaus. Visi žmonės, žili ir ką tik gimę, ponai ir pavargėliai, 
mergaites ir berniukai — mėgdavo klausytis nuostabaus, sielą bu
riančio varpą skambėjimo. Iš aplinkinią kaimą -ir miestą jie su
sirinkdavo klausytis sios neatsigeriančios, sielos gelmes ža
vinčios muzikos.
X—X—X—X—X—X-X-X-X-X-X-X-X-X-x-x --X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X—X-X-X-X
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Tikros būdavo Kūčios, kuomet iš ankšto bažnyčios bokš

to varpų gaudimas sklisdavo po visą šalį.
Vieną Kūčių Vakarą atsitiko kažkas nepaprasto. įmonės 

susirinkę bažnyčioje, nekantraudami lauke ir laukė, bet nuosta
bieji varpai nenuskambėjo. Laikas bėjo ir valanda po valandos 
riedėjo į bedugnę, bet varpų gaudimas vis dar nebuvo girdimas.

Taip praėjo 'maždaug gimtas metų-, ir šiame laikotarpyje 
varpai daugiau nė karto nususkambejo.

Visi, kurie anksčiau girdėjo stebuklingųjų varpų muziką, 
dabar jau buvo mirę, bet žinia apie nuostabiuosius varpus ėjo iš 
lūpų į lūpas, ir vis būdavo perduodama jauniesiems žmonėms.

-Ar tu įsivaizduoji, kad tie Varpai istikrųjų kada nors 
skambėjo. - klausdavo žmonės vieni kitų.

- Kaip keista, kad tiek metų negirdimu jų žavingų garsų.
- Taip,- atsakė vienas labai senas žmogelis. —mano tė

vas mums pasakodavo, kaip nuostabiai gražiai gausdavo varpai Kū
čių Vakarą, bet’tada daug didesnis meilės ryšys junge žmones ir 
pasaulyje klestėjo tikroji meilė." - * .

Ir taip kasmet kūčių Vakarą bažniyčla.buvo perpildyta 
žmonių, kurio laukė ir tikėjo, kad varpai vėl sugaus, kaip ir 
anksčiau, kaip jie skambėdavo ilgus- amžius.

įvairiausių rūsių brangiųjų duvanų buvo sunešta ant _ 
altoriaus, o Varpai vis dar tylėjo.

Tais laikais vianme mažame neturtingame ūkyje gyveno 
vargšas žmogelis ir du jo sūnūs, kedro ir mažasis Broliukas. 
Jie taip pat buvo girdėję apie stebuklinguosius varpus ir todėl 
buvo linksmi kuomet kūčios buvo netoli. Jų tėvas buvo neturtingas 
ir neturėjo dovanų, kurias galėtų padėti ant altoriaus, bet ked
ro, surinkęs visas savo santaupas ir išviso sudėjęs, turėjo vie
ną mažą sidabrinį pinigėlį. ludro tėvas nutarė, kad jis ir maža
sis Broliukas galėtų paimti'šią doy-nėlę ir padovanoti Kūčių Va
kare Kūdikėliui Jėzui. -

Buvo tamsi ir šalta naktis, kuomet ,du berniukai, pali- ■ 
kę apgriuvusią ir šaltą savo tėvo trobelę, keliavo į miestą. Snai
gės milijonais krito ir dengė įšalusią žemę, ir jie sunkiai'ga
lėjo įžiūrėti kelią, kuriuo jie ėjo. Be to jų kelionę sunkino, 
saltis, kuris skverbėsi pro suplysusius batus į r. skaudžiai-gnai
bė kojas, nuogas rankas bei veidą. Ir taip bekeliaudami jie buvo 
beveik pasiekę bažnyčią, tik staiga jie išgirdo kažkokį keistą 
garsą. Jiems atrodė, kad jie išgirdo lyg mažo gyvulėlio staugimą, 
mažasis Broliukas išsigando. Jis laike tvirtai suėmęs redro ran- .

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-x-x-x -x-X-X-X x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
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ką ir baimingai tarė: "Kas tai galėtų būti^ Kas taiyra Kedro?" 
Tada Kedro skubiai apibėgo gatvės pasaliu ir atrado mažą sūnytį, 
prisišliejusį prie salto muro ir drebantį nuo šalčio. Kedro grei
tai praskleidė savo suplyšusį švarkelį, atsargiai pamilęs dreban
tį sūnelį1priglaudė prie savo krutinės ir apdengė jį švarkelio 
atlapu. Cypdamas is džiaugsmo ir reikšdamas dėkingumą, vargšas 
šunytis pradėjo laižyti berniuko rankas ir veidą. O pedro buvo 

' .laimingas,- kad gali padėti kenčiančiam Dievo tvarinėliui.
- Tu turėsi, eiti į bažnyčią vienas, Mažasis Broliuke,— 

-tarė Kedro.- - As. paimsiu sį vargšą sūnytį į namus ir duosiu jam 
ką nors pavalgyti. Jis vos gyvas nuo šalčio.

- As nenoriu .vienas eiti į bažnyčią.- atsakė. Mažasis 
Broliukas. .- Aš noriu-grįžti su tavim kartu namo.

. - įrašau.tave, paimk mano dovanėlę ir padėk ją ant
altoriaus, Mažasis Broliuk." - prašė Kedro, - as labai norėčiau, ' 
kad ši,dovanėlė butų paaukota šią naktį kūdikėliui Jėzui.

- luiku,Kedro', as sutinku?- su šypsniu atsakė mažasis
Broliukas. ' ■ '

Jis paėmė sidabrinį pinigėlį ir pasileido bėgti teki- ' 
na s į bažnyčią. 0 Kedro apsisuko namų .link ir su vargšu šuneliu 
po pažastimi nuėjo..

' Kada Mažasis Broliukas. įžengė. .į didelę akmeninę bažny
čią, jis kažko pabūgo, tartum butų nusigandęs. Jis dairėsi į 
žmones, kurie taip pat žengė į bažnyčią. Dauguma jų buvo apsi
rėdę puikiais drabužiais, ir jie neš’ė brangias auksu žibančias 
dovanas- Kuomet jau žmones buvo bažnyčioje, Mažasis Broliukas

• žengė- ramiai paskui juos ir atsiėsdo tamsiame kampe ant suole
lio, kur jo niekas negalėtų matyti.

Bažnyčioje visi sėdėjo ramiai, tikėdami ir laukdami 
sugaudžirnt nuostabių varpų. įsiviešpatavo • tyla... Tada išėjo 
kunigas ir paprašė žmonos atnešti savo dovanas Kūdikėliui Jėzui.

Karalius išdidžiai pakilo nuo sėdynės.-Atsiklaupęs 
prieš altorių jis padėjo save aukso karūną ant Viešpaties sta
lo. rilni vilties žmonės' klausėsi, bet varpai ramiai sau 
kabojo bokšto viršūnėje ir,nors smarkus vejas pute, ir brangi 
buvo karaliaus aukso karūna, varpai tylėjo.

< Sekanti ėjo išdidžioji karalienė ir ji ant - altoriaus 
padėjo savo sidabrinę karūną.

Ir vėl žmonės laukė ir klausėsir bet varpai vis.-ne-
> *audė.‘ - Ko to ėjo kareiviai nešini savo dovanas. Jie dėjo si-

X—X—X—X—X~X—X—X-x-x-x-x-x-x-x X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X—X-X-X-X-X
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dabrines dovanas.
įmones klausėsi. Jie tikėjo, bet varpų nebuvo girdėti.
Turtingi vyrai ir moterys nešė brangias dovanas, kurios 

galėjo kainuoti šimtus ir tūkstančius dolerių.
Ir žmonės buvo tikri, kad Kūdikėlis Jėzus bus patenkin

tas jų brangiomis, prakaitu ir ašaromis uždirbtomis dovanomis, 
bet varpai dar vis tylėjo.

. "o tamsiame bažnyčios kampe sėdėjo tylus, kitų akimis be
reikšmis berniukas - Mažasis broliukas. Jis neturėjo nei aukso ka- 

;rųnos, nei brangių aukso dirbinių, nei sidabro dovanų.
x "As negaliu eiti prie altoriaus^ su tokia maža dovanele", 

jis tyliai*pats sau kalbėjo. Tada jis atsiminė savo pasižadėjimą 
Pedro, kad jis turįs padėti jo- sidabrinį pinigėlį salia Kūdikėlio 
.Jėeaus altoriaus.'Mažasis ramiai atsikėlė nuo suolelio ir nedrą
siai nuėjo per žmonių minią prie altoriaus. Jis padėjo atsineštą 
dovanėlę - mažą sidabro pinigėlį ant altoriaus ir buvo skubiai 
bcsisalinąs, kaip staiga stebukliengieji varpai pradėjo gausti.

- Varpai! Stebuklingieji Varpai! - Saukė visi žmonės, o 

jų veiduose pasirodė džiaugsminga šypsena.. 0 kokie jie tada buvo 

laimingi! ivlažftgis Broliukas buvo taip sujaudintas ir^laimingas, 

kad jis išbėgo iš bažnyčios ir tekinas pasileido bėgti namo. Pa
keliui jis sutiko Pėdro, kuris buvo papenėjęs ir susildęs vargšą 
mažąjį šinytį. Dabar Pėdro bėgo at ;al į- miestą. Jis norėjo pama
tyti laiminguosius, gražiai pasipuosusiųs žmones išeinančius is 
? • i, ' ■ ■bažnyčios.• „ _ _ . ,t , .

Pedro! Pedro! Varpait Stebuklingi Varpai! u, kad tu 
būtum girdėjęs jų gaudimą! Jų-garsai buvo tokie buriantys, kad 
as buvau pamiršęs ir savo beturčio, dalią.

— As girdėjau juos skambinant!•- šypsodamasis atsakė 
Pedro. — Jų žavintys garsai mane pasiekė per sniegą ir šaltį. 
Juos vėjas išnešiojo po vargdienių trobas. Tai.buvo puikūs j 
Stebuklingi, pasiekią širdies gelmes varpų muzikos garsai. Tai 
buvo tokia švelni ir maloni muzika, kokios iki šiol nesu gir

dėjęs! - ■ ' . .
/Laisvas vertimas is anglų kalbos/

‘ Brr__ D a i n a
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bveika tu mano bakūžėlė,
0 kaip, o kaip tavęs ilgiuosi 
Nors vargas vartus ir užkėlė, 
Bet aš atkelti juos'rengiuos.

Regiu pavasarį prie sodo
Balandį baltą prie klėtelės 
Kiek būta laimės, kiek paguodos, 
Ir kiek gyvenimo vilties

Q mano mylimas paukšteli,
Atlėk šiandieną ar rytoj, 
Tave nešiosiu ant rankelių, 
Pažaisim k^ip, kad Lietuvoj.

Tu pasakysi,-kas. tėvynėj 
koks vargas slankioja kainuos 
Ar gėlių niekas neisskynė 
Mano daržely prie tvorosV

0 vargšas ludlius ar paėdęs, 
Jis pasiliko vienas ten...
girdėjau jis miškan išėjęs 
Su partizanais vargt išvien.

Rainiuką turbūt užkapojo 
Varnėnų lakstantis būrys, 
Dažnai, dažnai as jį sapnuoju 
Pamiškėj raudantį dar Vis*

Paukšteli, mielas lakūnėlil
Atspėk svajones mano tųl
-Štai pasiuvau aš vėliavėlę
Tėvynėn nešim ją kartu.
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Mūsų<• ideologai daug kartų sprendė šį klausimą,ir sian 
dien jis yra pilnai, aiškiai ir tobulai atsakytas. Apie tai yra 
prirašyta daug gražių ir kilnių žodžių - taip, kr,d sunku ką nors 
atsakyti, kas nebūtų seno kartojimas. Tačiau šiandien tas klau
simas mums, jaun * ms yra dar kartą statomas, ir tai parodo, 
kad is mūsų laukiama kažko naujo, kažkokių kitų dar nemąstytų 
minčių. Koks turi būti moksleivis ateitininkas^ Is tiesų, visi 
ateitininko idealai ir kuliai kiekvienam aiškiai žinomi, ir to
dėl būtų nenuoseklu dai kartą apie visa tai kalbėti. Vienintelis 
dalykas, kuris 'belieka - tai paimti'konkretų, gyvą ne teoretinį 
moksleivį ateitininką ir pabandyti parodyti,,, koks jis turėtų bū
ti gyvendamas pajai savo ideologiją. Taip pat būtų perdaug kal
bos isnagrinėjant smulkmeniškai visų jo ideologijos dalykų pri
taikymą kasdieninėje tikrovėje., šio rasinio tikslas iškelti ke
letą svarbesnių, ypatingai-mūsų dienoms reikšmingų ateitininko 
bruožų, kurie gal pe<r menkai iki šiol išryškinti.

mūsų šūkis yra: "Viską atnaujinti Kristų j ei.Jaunuo
lis, kuris moka tais žodžiais gyventi, yra kupinas prisikėlimo 
dvasios^ K^s akyliau stebi mūsų -yvenamąjį amžių, tas mato, jog 
didžiausia visų dabartinių katastrofų ir, blo jio priežastis - 
žmonijos isšieikvojimas, jos savotiška'senatvė. Karas, kuris 
taip baisiai sunaikino medžiagines ir dvasines vertybes, buvo\ 
vedamas ne materijos, bet idėjos vardu, ir tai parodo, 
kad žmogus konvulsingai blaškosi, ieškodamas naujų dvasios turtų, 
kurie' turi jį išgelbėti iš ideologinio sustingimo senose formo
se ir tuo pačiu nuo dvasinės mirties. Tą patį nervingą blaškymą
si rodo ir šiandieninė literatūra, filosofijy, net mokslas. Štai, 
kaip tik čia ir iškyla moksleivio ateitininko vaizdas -- prisikė- 

° 
lūšio, žmogaus, žmogus, radęstą k^žka nauja, žmogus, žinąs išeitį 
iš dabartinio labirinto, kas tai per išeitis - aišku, mus žinom 
- tai visko atnaujinimas Kristuje, tai pasaulio sukriksčioninimas. 
Tūlas pasakys, kad krikščionybė nėra naujas dalykas - ji žinoma 
beveik 2000 metų.ir per tą laiką jau pasenus, kartu su daugeliu 
kitų ideologijų. Tačiau tai netiesa, nes mes dar nesame tikri 
krikščionys. Ši mintis pradeda mums vis labiau aiškėti - mes dar 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
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nesame krikščionys, nes ligi šiol laikėme Kristaus mokslą tam 
tikra, gal būt vien/'intcle teisinga pasaulėžiūra, ideologija, o 
nejautėm širdim, kad tai gyvenimas. Todėl moksleivis 
nt-eit Įninka s yra tikrai ateities, sviestos, prisikėlimo žmogus. 
Jis iš tų, kurie laiko savo rankose užburtąją. Ariadnes siūlą, 
ir šito suvokimas apgaubia jį skaidriu šviežumu, tauria išsiva
davimo nuotaika. Jis turi būti ateinančių kartų atstovas - ne 
žlugusios, bet prisikėlusios, kūrybingos žmonijos narys.

' Prisikėlimo dvasia mums dovanoja dar vieną brangų per
lą - gyvenimo džiaugsmą. Jaunystė sutverta laimei - faktas, kad 
tikrosios laimės čia žemėje nerti dar nereiškia, jog Dievas nori 
.aus matyti nusiminusius pageltusius, skausmingai anos, dangiskoe 
laimės šaukiančius. Ne - Jis sutvėrė gražų pasaulį, Jlįiną 

šviesos ir gėlių ir Jis mielai norėtų matyti jame džiaugsmingai 
dainuojančius žmones. Moksleivis ateitininkas neprivalo būti’ rūs
čiai nuobodus įvairiausių dorybių indas. Kilnios idėjos nepriva
lo būti skelbiamos graudžiais pamokslais - jos turi būti pasako
mos paprastais gerais žodžiais, kurie klausomi giedriu veidu ir 
smagia širdim. Atgaila - tai labai saulėtas žodis ir mūsų Moky
tojas savo kalno p-moksle tai taip pat pabrėžė/ j-yvenimo džiaugs
mas kyla iš tiesos žinojimo, ir todėl ateitininkas turi .ypač «. 
daug pagrindo būti laimingu. Taiį, mes esame netekę brangiausios 
mūsų širdžių šventovės mūsų tėvynės, taip ten broliai klumpa po ■ 
kruvinu jungu, o mes čia kenčiame pažeminimą - visa tai giliai 
muš pažeidžia. Tačiau, jei mes prie to dar patys save apiplėsia-*- 
me, jei atimsime sau nuo veido šypseną, laikysime ją vos ne pra— -r 
sižengimu, tikrai žlagsime ateičiai ir savo kraštui, nes niekas 
taip nečiulpia gyvybinių jėgų, kaip nusiminimas. Turėti gyvenimo 
džiaugsmą - tai reiškia jausti savo gyslose naujai is pelenų at- ' 
gimstančio, kilnesnio, skausmo ugnyj nuskaidrinto pasaulio pulsą, 
tai reiškia' via gaivinančią Viešpaties meilę. '•

Ateitininkas, jei jis supranta savo ideologiją, pri
valo būti t oi e rant as. šiais laikais daug kalbama apie: 
toleranciją ir dažnai jos sūkiui, .prisidengiant skleidžiamas su— , 
puvimas, b .t mes turime tikiai suprasti tą žodį. Yra žmonių, ku-. 
rie, žinodami ar manydami .turį tiesą, negali supraski ir patei
sinti priešingai galvojančių. Šie. rūstūs don Kichotai sukelia . 
daugeli pries save ir mano, kad tai yra teisinga, nes — štai, 
žiūrėkite - ir Kristus buvo nukryžiuotas uz tai, kad nepataikavo 
miniai. Jie kovoja ir griauna, jie jėga verčia pripažinti savo 
idėjas, o tuo tarpu nejaučia, kokia' didelė neapykanta išauga jų
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širdyje ir kaip labai jie patys nutolsta nuo to,, ką skelbia jų 
lūpos. Tačiau yra ir kitokių žmonių, kurie į kitaip galvojantį 
žiūri kaip į tiesis ieškantį savo brolį ir mielai jam ištiesia 
pagalbos ranką. Jeigu tas' brolis klysta, tai vis dėlto svar
biausia yra, kac- jam būtų palikta" jo laisvė, nes kievienas ban
dymas. jėga pripažinti tiesą iššaukia užkietėjimą klaidoje. Ver-. 
čiau yra savo paties ryvu į a v y z d z i u, savo draugiškais 
meiles kupinais žodžiais parodyti jam. tiesas kelią, bie gied
rios sielos žmonės taip pat remiasi Kristumi ir supranta jį 
daug pilniau ir giliau. Is tiesų - argi bristus nebuvo pats di
džiausias tolerantasV Argi Jo mokslas nesiremia žmogaus laisve. 
Niekas labiau už Jį netrokšta išgelbėt! paklydusių sielų, ta
čiau Jis vieno jėga nevertė pripažinti Evangeliją. Užtat 
tuo vertesni Jam buvo tie, kurie laisvai apsisprendė uz Lievo — 
žodį. Tolerancija - kiekvienos visuomenes pagrindas ir mums ne
tenka klausti, kurį is šių dviejų žmonių tipų pasirinks mokslei
vis ateitininkas. Aišku,, kad jis stos tolerantų, žmogaus laisvę 
gerbiančių pusėje, kiekvienas žino, kad lengviau yru su tavim 
nesutinkantį pavadinti kžailiu, negu įrodyti jam jo klaidą. To
lerancijos kelias reikalauja daugiau pasiaukojimo, todėl moks
leivis ateitininkas tuo drąsiau turi juo uiti.

Tai yra kelios mintys apie tai, koks turi būti moks
leivis ateitininkas. Jos ali būti nepilnos, gali būti klaidin
gos, tačiau tie, kurie mums jauniems pastatė sį klausimą, at
leis mums uz tai. Jie norėjo žinoti musų nuomonę, ir mes ją pa
sakėm. kupinas Šviesios prisikėlimo dvasios, kupinas skaidraus 
gyvenimo džiaugsmo ir kilnios tolerancijos - sati koks mums, at
rodo jaunas ateities'žmogus. Jis, žinoma, turi dar daug kitų 
dorybių, tačiau šiuo momentu šitos yra mums svar
biausios. bie trys dalykai išryškina tai, kas yra žmoguje bran
giausia - jo žmogiškumą, kiekvienas is musų stengiamės atkurti 
savyje Lievo paveikslą, taigi, mes turime išlaikyti žmogaus ver
tę. bių dienų žmogus yra sugyvulintas, ar paverstas masina, bet 
mes, jaunieji, nei tuo, nei kitu būti nenorime - mes norime bū
ti žmonėmis - Dievo vaikais. Jei mes iš tiesų įstengsimo viską 
atnaujinti kristųjo, mes sukursime naują epochą ir naują gyve
nimą, kuris nuves žmoniją prie.Visagalio sosto. ,
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Naktis apgaubė žemę ir savo salta ranka užspaude-nu^.. 
vargusių žmonių blaksti enas.. Aplink viskas miegojo švelniu žie
mos miegu, tik: vienas mėnulis, niekur net- s dama s ramybės, slan
kiojo, tamsiu dangaus skliautu,, nešdamas į žemę-blankius spindu
lius- nakties tyla gaubė’ žemę ir tik tylus upelio šnarėjimas, 
duslus eglių osomas ar is-.miego pabudinto paukščio klyksmai nu- t 
traukdavo' jų. . , . ..

< kačiojė pamiškėje prie medžio kamieno stovėjo prisį- ’ -
glaudęs žmogus, nuvargęs veidas> purvini drabužiai ir kietai 
spaudžiamas ginklas rankose rodė, kad tai kareivis, kovojąs ųz 
savo tėvynę, už jos šviesesnę ateitį. Kj jis’ <alvojo čiupto-’ 
vėdnmastf Išlindęs bailus mėnulis apšvietė tylųjį šešėlį po me- r 

• džiu ir lyg jį slėpdamas nuo priešo akių paislėpė uz mažučio 
debesėlio.

'Kareivio akys zvel.ge kažkur į tolį ir jis'.galvojo a- 
pie sins platybes, apie siuos tamsius tolius, kurie dabar juo
kavo, prisidengti nakties skraiste.

. . Jo akys užklydo uz ginklo. Stipriai jį prispaudė
prie krutinės. Tai buvo viskas, ką jis turėjo brangaus, tai 
buvo jo draugas, kuriam jis galėjo pasiguosti. ■ Tik jis vienas 
jį suprabdavo, užjausdavo, tik su juo vienu jis pergyveno 
baisiausius musius, tik su juo kartu žiūrėjo mirčiai į akis.

nazkur tolumoje sudundė-jo suvis. Jį pasekė tuoj ki
tas ir taip prasidėjo žiauri ir akla kova. Kareivis kruptelejo, 
o lupos šnabždėjo:- nJau". Jis puikiai atsiminė karininko žo
džius: "Ten, už miško - upė, o prie jos tavo tikslas!" Jis iš
sitraukė mažą knlcndorėlį, norėdamas ten parašyti kelis, gal 
ir paskutinius savo žodžius. Akys užkliuvo už šios dienos da
tos. Datos buvo visai išblukusios iš jo atminties. Juk čia, ka
da .’kulkos zvimbia pro ausis, kada mirties šmėkla kiekviename 
žingsnyje slankioja paskui tave, jos visai neturi reikšmes. 
Ig.dabar akys žiurėjo į datą ir nesuvokė, kas tai yra. Sten
gėsi kažką prisiminti..Hugsejo 8-oji. rautos šventė, šūviai 
Aplinkui poškėjo kai’kareivis stipriai suspaudęs r-nkos^ gink- 
1’4 ėmė slinkti apės link. ’ ’ ; ; ’

' ’ ’’ : / ’.’".Mirti ar gyventi!"’--be paliovos .'karto jo mintyse ir 
į tą jo šauksmą’atsakė•šūviai, ūžiantis minkąs, upės ošimas, 
"mirti ar :yventi!" kartojo’apie jį. .esanti‘gamta, štai matyti'
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upe, krūmai, o dar toliau jo tikslas - tiltas. Tik staiga jam 
pasidarė tamsu akyse, krūtinėj ėmė kažkas degti ir jis nepajuto 
kaip jo galva ernė svurti prie žemes, "wiirti argyventi!" - su
šnabždėjo pralėkdamas vėjas jam į ausį, ir lyg ragindamas suju
dino pakrantės krūmus. Vienas šuolis, rankose sublizgėjo, grei
tai pagriebęs prie tilto esančias vielas parplovė, ir griuvo 
jau čia pat prie savo, jau pasiekto tikslo, u aplink poškėjo 
šūviai, ūžė upės, vanduo, bet kareivis nieko negirdėjo. Jo ran
kos dar stipriau suspaudė ginklą, o lūpos tyliai ištarė:- "Tau, 
tėvyne, save aukoju!"
•—J—J — * — • — i — * — J — — J ——•“♦"'•’"t“’*"“*

. • k. T r i m' a k c sĮ - - -------------— —   — ■
' z » 9

....  , 1) a u h A I M A T m U VaIKUS ' ■ -

Dažnai, dažnai matau prie juros kranto 
Linksmai bekle rančius vaikus, 
Iškilt norėdami marias, jie samsto 
Mažom rieškutėm vandenų lasus.

Dažnai, dažnai matau prie upes kranto 
Smėlyne žaidžiančius vaikus, 
Pilis is smėlio stato jie ir renka 
Smėlėto du;no kriauklelius tuščius.

Ar nedažnai ir žmonės stato pilį
Geltono„smėlio - kaip vaikai - trapaus^ 
Ar nedažnai ir tu is marių gylio 
bebūtą turtą mėgini išraugti
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Kai mokytojas pasuko -aivą pažiūrėti ar viskas tvar
koje, šie stovėjo pries jį įsitempę ir puikus ir glūdžiai vie-- 
nas prie kito, -kaip jauna augmenija.

t Tada prade jo g. usti vargonėliai ir tvino .skambi gies
me, skambi* ir vieininga, lyg is vienos vieninteles krutinės.

lai buvo padėkos giesmė Lievui uz praėjusią savaitę.
u-iesmę sekė dar vienas akimirksnis iškilmingos tylos, 

o paskui greitas kojų trepsenimas, skambūs balsai, linksmi šū
kavimai, juokai, laiptų dundėjimas, durų trankymas, mokiniai * 
skubėjo susirinkti savo daiktus ir metėsi pro duris laukan, 
kiekvienas į savo namus: ,

— Iki pasimatymo... z ■ •
- Lig pirmadienio!..
- SudievI SudievI •
- Lik sveikas, - vien tik girdėjosi.
Ir mokyklos kelias, kuriuo vakar Masargų Libina nešė 

šuniuką, visas krutėjo nuo mažesnių ir didesnių-ėjikų.
0 mokytojo viėrtuvėje tuo tarpu vyko pasitarimas. ■ 

mezsargų Libina klausinėjo savo klasės drauges:
— Kas šiandien paliekat mokykloje?

- - Aš... as... as... as... - atsiliepė daugelis mer- • 
gaičių kartu.

\- Jos buvo Libinos artimesnės draugės: Tąsių Balina, 
Bibuolių Smaila, Širmulių Velta ir Skeliu Liucytė.

- Na tai taip, - peržvelgė Libina savo pulkelį, -
susiskirstysim rolėmis. . .

Mergaitės nurimo, susispaudė, kaip prieš mokytoją ir 
klausė. 0 Libina tęsė:

- As būsiu vardo davėja, Julytė didžioji krikšto mo
tina, o Smaida, Velta ir Liucytė - kūmos.

- Ar ne taip? - apžvelgė ji aplink.
* - Visai taip...

- Bet kas mes- būsim? - įsikišo kažkoks plonas balse- 
X-X-X-X—X—X—X—X- X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X--X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X' - ‘ a f ' ■ - - ' i ’
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lis. - -
Libina atsigrįžo į kalbėtoją.
Tai buvo mažoji klajūną Raita, o šalia Raitos Liepų ♦ 

gurdėją. Abi mažos pirmaklases, kurių namai buvo toli, todėl 
-namo'salėjo parvykti .tiktai kartą per dvi savaites. ’

- Jūs? - Libina akimirksnį lyg- susimąstė. Bet tuoj 

susivokė. _ j-s būsit liudytojos, - tarė ji.

Mažosios norėjo kažko klausti, bet Libina jau užda
rė susirinkimą su savo paprastuoju: ‘

- Sutarta?
- Sutartai * Sutartai .
5r mergaitės išsivaikščiojo. - .
O vakare vėl visos buvo drauge. . ■
Kol mokytojas plovėsi, mergaitės užklojo švenčių 

stalą. Puota turėjo būti iškilminga. Lėl iškilmingumo paėmę 
vieną is mažųjų pradžios mokyklos staliukų ir užklojo ant jo. 
švarų rankšluostį staltifsės’ vietoje-. Arit stalo padėjo vazonė
lį su žalumynais. Šalia jo vienoj pusėj cukraus’.indelį, o ant-.- , 
roj saldumynų lėkštelę. Saldumynus mergaitėms dovanojo Ievute 
už vandens nešimą. Stalo kraštuos padėjo kavos puodelius, pei
lius ir šakutes. Ir kai viskas buvo sutvarkyta, mergaitės pa
sitraukė kelis žingsnius atgal ir džiaugėsi: \

- viražui '
Bot, kad puota būtų gera ir linksma, buvo jau iš 

anksto iškepti blyneliai ir išvirta kava. Kaip kava, taip ir 
blyneliai-buvo orkaitėj, kad neatšaltų.

..Viskas buvo paruosta. Laukė tik mokytojo įeinančio 
iš maudyklės. Bet mokytojas nesiskubino. Ir mergaitės pradėjo 
nuobodžiauti: jei sėdėjo, tai sėdėjo lyg dvarą pardavusios, 
jei vaikščiojo, tai vaikščiojo, kaip is rojaus išvarytos ir 
kas akimirksnis metė žvilgsnius į virtuvės duris, pro kurias 
tupėjo išeiti mokytojas.

Luobodžiavo ir šuniukas su Runciuku, Ievos katinu.
. . šuniukas vis sėdosi 'nt užpakalinių kojų ir karpė

smailiomis ausytėmis, vis artinosi prie stalo ir uostė orą, 
vis žiūrejp į mergaites lyg klausdamas:

- Na, ko jūs nuobodžiaujat? ' >
Tačiau pagaliau virtuves durys atsidarė ir jose pa

sirodė mokytojas: .. - .
- Dėkui už'maudyklę, mergaites, - metė jis joms ma

lonų žvilgsnį ir nuėjo į savo kambarį.
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v mergaitės akimirksniu pašoko ant kojų, ' ' " '
• — Na, prie darbol

Kibina''pirma atsistojo savo vietoj, prie vonios gal— 

vu.gr.lio, juiytė, kaip didžioji krikšto močia, atnešė jai^rnt 

• rankų šuniuką, kaip krikštyjamąjį.
Kūmos atsistojo šalia krikšto motinos. Už jų abi 

dlninkės ir Kaita su Runciuku ant rankų.
, - Runciukas irgi liudytojas, - ji paaiškino.

momentas buvo labai iškilmingas, kaip šuniukas, 
ir Runciukas šiltose mergaičių rankose jautėsi gerai, abu lai— 
kiši garbingai ir tyliai, mergaitės buvo rimtos, kaip tokiu 
momentu pritiko.

Bet kai vardo davėja įmerkė šuniuką į vandenį, ji» 
ėmė nelemtai spardytis ir cypti. Llbina vos spėjo ištarti * >
krikšto rodžius; - Nuo slo momento tave vadinsime maksiu, - 
kelp šuniukas tapo nebesuvaldomas. ■ . .';i; '

Kova sujaudino Runoiuką. Suspaustos ausys ir įtempti 
raumens rodė, kad'nieko gero nesulauks. Taip ir buvo. Kaita 
nąspėjo nei susivokti, kas atsitiko, kai Runciukas atsispyrė « 
nuo jos krutinės ir, lyg paukštis, išskrido is rankų. Tačiau 
skridimas nepavyko, ir kančiukas - pliumpt — įkrito į vonią.

- Na, nenuoramai - Raita tik susuko čiupdama bėglį.
Bet čiumpant, jai ppslydo koja ir akimirksniu jis 

dingo iš kitų mergaičių akių. Tik vanduo p.sipylė į visas puseš* 
lakilo triukšmas: šuniukas lojo, Kalniukas kniaukė, 

mergaitės spiegė ir Raita rijo muiliną vandenį ir nusigandūsl 

šaukė: . _ pab'ar jau. pražuvaul ’ „ . ■ .

-. Kitos mer altės stovėjo aplink vonią, nežinodamos*- ką 
pirma gelbėti. Kol. jos žiurėjo, vonia, Raitai besispardant, ap
sivertė ir mer -ritė su abiem :yvulėliais cypdama etsirado ant <•
plikų grindų. Runciukas tuo pačiu akimirksniu jau buvo ant ko
jų ir dinge, kaip žydas is turgaus, maksis šoko iš vienos pu
sės į kitą ir nežinojo kur rasti sau pagalbos. Raita verkė. U 
Llbina tik žiurėjo į užplūdusį vandenį ir tarė:

. - - Tai bent nuodėmių tvanasl _•
,Iš latvių' k. išvertė;

Rima it is.
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, - • MOS V . Z> V I L d S N I S į__S_Į_A_ĮJ_D_Ą

'"ATEITIS" nr. 1/2/. Rugsėjis, 1947. moksleivių Atei- - 
tininkų žurnalas, Jubiliejinis sąsiuvinys.

bis numeris išleistas paminėti 56 m. sukaktį nuo 
pirmojo —Ateities" pasirodymo. Urmuose puslapiuose keletas 
sveikinimų. įžanginiam "misų Jubiliejaus" straipsnyje teisingai 
pastebima: "ši sukaktis tuom yra svarbi, kad ji nužymi epochą 
sąmoningos ir organizuotos lietuviško jaunimo ir inteligentijos 
kovos uz pilnutinės katalikybės išlaikymu ir krikščioniškos dva
sios klestėjimą musų tėvynėje" . Tolimesnieji du straipsniai nu
sako -Ateities" steigėjo Ir. Dovydaičio ir pirmojo leidėjo Ad. 
Jakšto Dambrausko nueituosius gyvenimb kelius. Ateitininkų pra
eitis paliečiama tęsinyje: "At-kai per 56 metus". Apie studen-r 
tus at-kus ir idealistinio "fit-kų laikotarpio svarbesnius bruo
žus ""Ateit Įninka i Voroneže’.’ Ji at-kų dabarties uždaviniai nu
sviesti Vyt. Avinzdžic kalboje "konferenciją pradedant", "mer
gaičių ateityje" aprašoma gyvenimo menininkė M. Tečkauskaite, 
įdėta ir jos "Sename dvare" ištrauka, šiųmetines Reino ekskur
sijos ir konferencijos įspūdžiai talpinami straipsnyje "At-kų 
respublika ant Reino". "Mes svetimoje žemėje" žinių skyriuje- 
telpa žinutės iš moksleivių at-kų veiklos ir studentų gyvenimo.

šis jubiliejinis sąsiuvinys yra ražus 56 m. "Ateities" 
sukaktuvių paminklas. Tačiau tikrasis 56 m* "Ateities" darbo, 
vaisius turi būti kiekvieno at-ko, ar tai būtų žilagalvio sen
draugio, iniciatyvos piln^ studento, ar jauno moksleivio, vidu
je glūdinti katalikiškoji dvasia, kuri is ten plistų į aplinką.

S

Retkarčiais perplaukdama per platųjį Atlantą mus pa
siekia Amerikos lietuvių, tarpe jos ir katalikiškoji, spauda.

• "4VAIj-ūDĖ" kr. 9. Rugsėjo mėn. Jėzaus Širdies pasiun
tinys. Oficialus Maldos apaštalavimo balsas.

T. J. Bruziko rūpesčiu buvo gautas ir "žvaigždės" 
laikraštis, kuris tai čia tai ten sušvinta tremtinių tarpe.

Šio laikraščio pirmuose juslapiuose visuomet talpina
mi naudingi straipsneliai, šv. Tėvo pa skirti mėnesine intencija; 
šiame numeryje rašoma ir mums at-kams ypač aktualiu "Jaunimo 
dvasinio tvirtumo" tema. laliečiamas jaunimo dvasinis sunykimas. 
Tačiau, "reikia nugalėti sį dvasinį apsileidimą", stuk "jaunimas
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la prigimties yra linkęs" kilnius' darbus dirbti, sunkenybes nugalėti". 
Laikraštyje yra daug religinio turinio rasinių: "lflus moko sv. marga
rita"— jame atskleidžiamas sv.. Margaritos Alcoąue, švc. Jėzaus pasiun
tinės, -yvenimas ir darbai, "šventasis IrisĮminimas" - žydo bankinin
ko sunaus Alf. Latisbone atsivertimas, " vinies veržiasi-prie jo" - • 
apie Italijos apaštalą T.. Lombardą,, "Mąstymas" ir 1.1. Čia randame 
ir T. J. Eruziko LJ t rentinių ’mis i-jų aprašymą /tęsinys/. ' .

Laikraštis .ausiai iliustruot"s.

.y-oV, į^NCIokAU5_y-‘iJi;t;kuIS2 hr, y. Rūgsejo men. mėnesinis 
religinis ir patriotinis sv. iranciskaus dvasioje laikraštis- Lei
džia, kaip pažymėta, Lietuvos Pranciškonai, mount St. irancis, 
d-rs'ene, Maine, y •. • '

. - Jauslai iliustruotuose svL Praneiskaus paveikslais pus
lapiuose randame įdomių religinių straipsnių: "Per kentėjimus-. į 
aukštybes", "Mokslas- • pie žmonių broliškumą" ir kt. Laikraštyje pa
liečiami ir tremtinių reikalai. "Lietuvių tremtinių įkurdinimas A— 
merikoje" ir "Lietuvos vyskupų, esančių tremtyje, Laiškas Lioliams 
Lietuviams Amerikoje" /tęsinys/. Pabaigoje žinių skyreliai- "Kata
likų pasaulis". "Kryžių Lietuvoje" ir "Pasaulyje pasižvalgius".

Abiejuose laikraščiuose aiškiai matoma, kad dedamos pa- 
stangos išlaikyti ’ryną lietuvišką charakterį, kalba, palyginus su./ 
kitais Amerikoje leidžiamais laikraščiais, yra šimteriopai grynes
ne; kai kurios iliustracijos papuoštos lietuviškais motyvais.

"NAUJASIS hYV-oNlMAS11. Tretieji metai. ly</7 nr. b, b, 7j ‘ ■ 
8. Religinės kultūros laikraštis. Leidžia L. Kat. Kunigų Sąjunga.

■■</". Kurį laiką sustojęs vienintelis tremtinių visuomenei ' .
skirtas religinės kultūros laikraštis šiemet vidurvasarį vėl pasi- 
rodė, nors išvaizda buvo pakeista į kuklesnį aprėdą, tačiau turinys 
paliko vertingas, tasklaidysime rugsėjo - spalių men. pasirodžiusių 
numerių puslapius.

- Kiekviename."N.J." numeryje matome šio laikraščio di
džiausių ramsčių - redakt, kun, V. Bagdonavičiaus ir kun. L. Jizlns- 
ko straipsnių. Ypatingai gražių minčių apie rožančiaus - rožinio 
vertingumą suteikia pirmojo straipsnis "Rožinis". 0 kun. L. Jizlns- 
kas kaip tik šiemet švenčia savo 30 m. kunigystės ir publicistinio 
darbo sukaktį, kurią paminėjo dr. Y. Bieliausko straipsniu "Kunigas 
ir žmogus". Matusas "Tikėjime ir garuojančioje tikrovėje" įrodo 
Kristaus mokslo tvirtą pagrindą realybėje. Kunigų opus klausimai

X-X-X-X-X-X -X- X-X-X X—X-X X- X- X -x—x--x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x

24



z4 pusi.x-x-x-x-x-x-x-x- S± IIMDUDIAI -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- hr. 4 

nagrinejamis "Kunigų pašnekesiuose Dachau koncentracijos stovykloje". 
Per kelius numerius besitesiąs w. Verkade "Veržimasis į Dievą" at
skleidžia žmogaus, ieškančio tiesos, gyvenimą, vrilią visuotiną min
tį slepia S. J. Turgenevo "iokylis danguje".

Tai tik keletą straipsnių, atkreipusių mūsų dėmesį, be
vartant "N.j." puslapius.

"4__A^U_K_Š_T_U_m_A_S_^.
Moksleivių ateitininkų s.m. vasaros stovyklos »netu ubere- 

Kalle buvo išleisti stovyklos laikraščio "į Aukštumas" du numeriai 
su tikslu, kaip redakcija.pasisakė, "įamžinti savo stovyklos aidus."

• Tai vien moksleivių, bandymai. įdomesnių minčių rasime se
kančiuose strai sniuose: Nr. 1 - J. Dėdino "Kuo ateitininkas gali- 
prisidėti prie idealizmo išlaikymo mūsų moksleivijoje"; J. u-ocetai- 
tės "kriksčioniskosios meiles svarba gyvenime"; kr. 2 - A. krdvilo 
"Malda ir jos reikšmė moksleivio gyvenime" ir A. Ivanausko "Sportas".

įdėti ir įdomesni stovyklos dienų aprašymai,' vakaro maldos 
ir kt.

Poezijos srityje bendradarbiauja A. Bauzinskaitė, viulbė, 
ir K. Trimakas*'

"į Aukštumas" - kuklus prisiminimas didelės ir įspūdingos, 
stovyklos.

yyyvyv
.yvvvvv
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K h ■ U N__ I__ K.__ A .

Aij^Tl-ĮNINKI ŠVai^TB' AUd-SBUKuB ’ , ■ •

Š'.m. spalių men. 18 - 19 d.d. Augsburgo. ateitininkai su
ruošė šventę, kurios pagrinde buvo vietinės moksleivių Pr. Dovydai 
čio kuopos vėliavos šventinimas ir kuopos narių ateitininkiskas pa 
sižadėjimas. ' .

švente prasidėjo 18 d. vakare pamaldomis už žuvusius ir 
mirusius ateitininkus, Pamaldas laike ir momentui pritaikytų pa
mokslų pasakė Studentų Ateitininkų Sąjungos Dvasios */adas kun. lik 
turna. Rytojaus dienų /spalių 19 d. - sekmadienį/ iškilmingas pa
maldas laikė ir vėliavų šventino J. B. vyskupas Dr. V. Brizgys.- 
Vėliavos krikšto tėvai buvo pakviesti p. Šapokienė ir prof.Dr. J. 
Meškauskas. Pamaldų metu giedojo sol. šestakauskienė ir Jcaukstys.

lo pietų 15 valo įvyko iškilmingas posėdis, losėdį ati
darė kuopos Valdybos Urmininkas į garbes prezidiumų pakviesdamas 
J. B. vysk. Brizgį, J. Pr. bv. Sosto delegatų kan. k. Kapočių, ly
gos vyskupo kanclerį prul. Stukelį, ieaeracijos Vyr. -tarybos Ur
mininkų prof. Dr. Maceinų ir k. Po širdingų sveikinimo kalbų 50 
jaunųjų ateitininkų davė at—kiškų pasižadėjimų. Momentui pritai
kintų, žodį tains MAS Vokietijoje Dvasios Vadui kun. ratlabai, 
Federacijos Vyr. Tarybos Urmininkas jaunųjų krutinės papuošė 
ateitininkų ženkliukais. Šį iškilmingų moment-ą -pažymint buvo su- • 
giedota Lietuvos ir ateitininkų Lianai. Po to turiningų ir labai 
įdomių paskaitų apie kuopos šefų prof. i... Dovydaitį skaitė Ir. a. 
Šerkšnas. Tuo ir buvo užbaigta oficialioji minėjimo dalis., ,7-

Meninėje dalyje pirmiausia- pasirodė kuopos mergaitės,, 
vadovaujamos p. mok. Lazauskienės, su stilizuotu tautiniu šokiu. 
Po to liaudies dainų ir operų arijų padainavo solistės Bičkienė 
ir Daugėlienė bei solistas Baranauskas, akompanuojant komp. Je
ronimui Kačinskui. Meninę dalį pagražino ir aktorius nenrikas 
Kačinskas, puikiai padeklamuodamas kelis eilerasčius.

Vakare įvyko užbaigimo vakariene, kurių savo atsilan
kymu pagerbė J. B. vysk. Brizgys, J. 1. kan. Kapočius, iederaci v- 
jos Vyr. Tarybos rirmlninkas ir ęįaug kitų svečių.

Šventei iškilminga nuotaikų suteikė atsilankymas dauge
lio mielųjų svečių, jų tarpe Sen. At—kų Sąjungos Centro Valdybos 
atstovo, St. At-kų Centro Valdybos Prezidiumo Urmininko, ap lin-

x—x—x—x—x—x X—t- x - x -X—x -x -v -x x x -x - y-
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kinių-kuopų bendraminčių ir 1.1.
Kuopa gavo sveikinimų ir raštu, k. 1.1 prof. Dr. Z, 

Ivisnkio, prof. St. Ylos, BALko įgaliotinio p. Minkūno ir kt. 
" šventės proga Centro Valdyba pasiuntė mūsų kuopai
sportinį pakietėlį, uz kurį šia' protą nuoširdžiai dėkojame.

Alg. Erdvilas

Alftnohenas , . ■' 'r-?

Š.m., spalių mėn. 14 d. Mncheno sv. Kazimiero vardo 
kuopa paminė jo “Mari jos stebuklingų pasirodymų Satimoje m, .. 

, sukaktį. Religinės valandėlės matu A, daryba peržvelgė latimos. - 
įvykius, o k. Trimakas patiekė žinių apie naujuosius marijos . 
pasirodymus needėje /Vokietijoje/, Gimnazijos kapelionas kun.- 
J. Vėlutis ir kuopos globėjas muk. A. Jasiukaitis savo opti- , ’ 
mistiškomis pastabomis suteikė šiai religinei balandėlei dar 
skaidresnės nuotaikos.

- ......
• i , "

Ą_ų_g_s_b_u_r_g_a_s . ■ • > • ...
f '■ ■■■■••

■ Pradžios mokyklos eglute.
’u.m. gruodžio mėn. 27 d. Au^sburgo - hochfeldo stovyk

los, lietuvių pradžios mokykla suruošė savo mokiniams kalėdinę, 
eglutę. Tai buvo šventė ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams 

’ bei kitiems kolonijos gyventojams.- Po įžanginio mokyklos vedėjo 
nokt. Buroko sveikinimo, jaunieji mokiniukai išpildė labai gra
žią ir jaukią programėlę, eglutes dalyviai gėrėjosi gražiomis 
jaunųjų deklamacijomis, švelniomis lietuviškomis dainomis, plas-% 
tika, tautiniais šokiais ir kt.

Džiugu, kad jaunieji tremtiniai auklėjami'lietuviškoje 
dvasioje. Šitas faktas ypač akcentuotinas vien dėlto, jog atsi
randa lietuvių, kurie dėl duonos kąsnio atsižada tėvynės. To—, 
dėl gerbtini yra tėvai ir mokytojai, kurie jaunime skiepija
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