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1 95 2 m. K o v o  ( M a r c h )  m e n .  V o l .  3 ,  N o .  3

K R Y Ž I U S

Kur jo neužtinkame? Ant bažnyčios 
bokšto ir kalno viršūnėje, ant altoriaus 
ir virš stacijų paveikslo, šalia kelio ir su
krypusios grytelės kerčioje, puošniuose 
turtuolio rūmuose ir prie pamaldžios mo
terėlės nuolat varstomo rožančiaus, ka
raliaus vainike ir ant vyskupo krūtinės... 
O kapinių ir negalime kitaip įsivaizduo
ti, jei ne grupę akmeninių ir medinių 
kryžių arba tiesiog kryžių mišką.

Mūsų laikų žmogus taip priprato prie 
kryžiaus, kad dažnai jo nė nepastebi. Pa
sitaiko kartais, kad koks nepaprastas, 
gražus, meniškas kryžius ir atkreipia jo 
dėmesį; tada jis stabtelia valandėlei, pa
sižiūri, pasigėri ir eina sau toliau. Ne
trūksta kryžiaus ir tarp jo gyvenamojo 
kambario papuošalų, bet retai kas į jį te
pažiūri. Nebent pirmą kartą atsilankęs 
svečias, apžvelgęs kambario sienas, pa
galvoja: matyt, jis yra ištikimas katali
kas.

Ne taip buvo senovėje. P a g o n i u i  
kryžius buvo baisiausios bausmės įran
kis. Vien tik išgirdęs minint kryžių, jis 
sudrebėdavo, o jei turėdavo eiti pro tą 
vietą, kur būdavo kryžiuojami nusikaltė
liai, nedrįsdavo nė pažvelgti į tą pusę, 
kad tik nereikėtų matyti žiaurios kančios 
vaizdo. K r i k š č i o n i u i  kryžius nuo 
pat pirmųjų krikščionybės laikų buvo iš
ganymo simbolis. Pradžioje jis dar ne
rodė kryžiaus viešumoje ir savųjų tarpe 
apvilkdavo jį kitais ženklais (inkaru, 
Kristaus monograma). Aplinka dar bu
vo per daug persisunkusi nukryžiavimo 
bausmės, taikomos didžiausiems pikta

dariams, vaizdais. Bet kai krikščionybė 
galėjo džiaugtis pilna laisve, visur pasi
rodo kryžius kaip viešas išganymo ir per
galės ženklas. Nuo tada jis pradėjo kilti 
į bokštų smailumas ir kalnų viršūnes, 
nuo tada kryžius pradėjo reikšti visa, kas 
šventa ir krikščioniška. Tai buvo daro
ma per visus laikus iki mūsų dienų. Tai 
tebedaroma ir šiandien. Kokia ilga, gra
ži ir gili tradicija!...

Gyvename didelių pavojų laikais. Tarp 
kitų pavojų, nemažas pavojus yra ir tai 
kilniai tradicijai, pavojus, kad žmonės 
gali pamiršti religinius dalykus, pavojus, 
kad jie, matydami kryžių, gali nebežino
ti, ką jis reiškia. Jau dabar daugelis žmo
nių, paskendę kasdieniniuose užsiėmi
muose, gyvenimo rūpesčiuose ir pasau
lio triukšme, neberanda laiko savo sielos 
reikalams. Kaip dažnai reikia, kad pats 
gyvenimas žmogui uždėtų kryžių, kad 
liga, nepasisekimas, nelaimės, vargas ar 
pažeminimai pradėtų jį slėgti, nes tik ta
da jis, pasijutęs vienišas ir tapęs pana
šesnis į Nukryžiuotąjį, atveria savo akis 
ir pamato, ką žmogui reiškia tikėjimo 
jėga ir kokia yra Kristaus kryžiaus ver
tė. Tada jis supranta kryžiaus skelbiamą 
“Dievo didybę ir išmintį” (1 Kor. 1, 24). 
Tada jaučia, kaip iš kryžiaus plaukia jė
ga, duodanti galios visa pakelti. Tada 
žino, ko norėjo tie, kurie visur statė kry
žius.

Norint kryžių suprasti, reikia pačiam 
savyje jo dalelę nešioti. Reikia nešti ne
turtą arba bent būti beturčiu dvasioje, 
reikia kentėti arba bent būti pasiruošu
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šiam kentėjimams, reikia išsižadėti arba 
bent kantriai priimti Dievo siunčiamus 
nemalonumus. Tai nieko daugiau nereiš
kia, kaip gyventi dvasia ir širdimi krikš
čionišką gyvenimą. Štai kodėl ten rodo
ma didesnė pagarba kryžiui, kur uoles
nis krikščioniškasis gyvenimas. O kam 
nerūpi krikščioniškosios tiesos, tas apsi
eina ir be kryžiaus, tam nereikalingas šis 
atpirkimo ženklas nei mokykloje, nei 
įstaigoje, nei teismo salėje. O atvira ko
va prieš visa, kas dieviška, yra visuomet 
kova ir prieš kryžių.

Svetimiesiems, apsilankiusiems mūsų 
tėvynėje, krisdavo į akis Lietuvos kry
žiai. Jiems labiausiai patikdavo ir palik
davo giliausią įspūdį tie kryžiai, kurie 
jau būdavo pakrypę, nes iš jų mūsų sve
čiai išskaitydavo gilų religingumą lietu

B rangusis Vincai!

Tikra tiesa. Tremtis ir emigracija 
paskandino Jus nekatalikų jūroje. Ir jų 
tarpe pastebite tikinčių, Dievą mylinčių 
žmonių. Ne vienas jų bando išgauti iš 
Jūsų vieną kitą dalykėlį apie katalikų ti
kėjimą. Nė kiek nesistebiu, kai Jums 
kartais tenka išgyventi nemalonų aki
mirksnį, kai, būdamas praktikuojantis 
katalikas, nežinote ką atsakyti į nekata
likų klausimus. Nebuvote tam parengtas. 
Virš 80% katalikiškoje Lietuvoje, nesant 
pavojaus tikintiesiems užsikrėsti nekata
likų pažiūromis, nebuvo didelio reikalo 
skirti daug dėmesio kitų tikėjimų ir mū
sojo skirtumams. Dabar kas kita! Ne 
tik kitatikiai pareikalaus Jus įrodyti sa
vo tikėjimo pagrindus, bet ir pačiam tu
rės kilti minčių, ar mes esame teisūs, lai
kydami save einant tikruoju keliu, o di
džiąją daugumą žmonių klystant.

Kitas didelis pavojus yra šis: pama
žėle mūsų jaunimas susipažins, susidrau
gaus, o kiti net susimylės su nekatalikais. 
Jie tikrai susidurs su nemažomis sunke

vio, ieškojusio sau stiprybės kenčiančia
me Kristuje, kai jam reikėjo nešti sun
kią baudžiavos naštą. Bet mūsų krašto 
lankytoja:! taip pat stebėdavosi ir nau
jais, aukštais, į dangų besistiebiančiais 
kryžiais, neginčijamais niekad nepalūžu
sio lietuvio tikėjimo liudytojais. Nors 
šiandien kitokie mūsų žemės “lankyto
jai” verčia, kapoja ir degina kryžius iš 
pakelių, bet jie jokiu būdu negalės išrau
ti ir sunaikinti kryžių iš lietuvio širdies. 
Tikras lietuvis žino, jog kryžiuje jo atra
ma, kai viskas svyruoja, kryžius jo vil
tis, kai visur vyrauja apgaulė. Todėl jis 
stengiasi išsaugoti savyje tą ženklą, ku
riuo buvo pažymėtas, kai jį nuplovė 
krikšto vanduo.

P. Rabikauskas, S. J.

nybėmis, kylančiomis kaip tik iš mūsų 
tikėjimo, ir ne vienam pradės galvelė 
suktis, ims galvoti: “visi tikėjimai geri, 
todėl nesvarbu kaip tikėsi, svarbu kaip 
gyvensi”.

Dėl šitų įvairių priežasčių yra gyvas 
reikalas dabar, dar pačioje mūsų santy
kių su nekatalikais pradžioje, ramiu, šal
tu, nei meilės, nei kitų aistrų dar neap
temdytu protu išsiaiškinti savo, Katali
kų Bažnyčios ir nekatalikų pozicijas 
Viešpaties santvarkoje.

Įvairiausių nekatalikų sektų sektelių 
yra šimtai. Nėra nei vietos, nei reikalo 
gilintis į kiekvieną jų skyrium. Kuo tik 
jos nuo viena kitos besiskirtų, nuo Ka
talikų Bažnyčios visos skiriasi bent šiais 
pagrindiniais bruožais:

1. Katalikai pripažįsta, jog Kristus 
pasauliui išganyti yra įkūręs vienų vie
ną, savo Bažnyčią, ir kad šalia jos nie
kur kitur nėra išganymo. (Kaip tą “šalia 
jos” suprasti, paaiškinsiu kitame laiške). 
Nekatalikai arba nepripažįsta jokios baž
nyčios, ar laiko visas vienodai geras.
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2. Katalikai tiki, jog Kristus paskyrė 
Petrą (ir jo įpėdinius) regima savo Baž
nyčios galva. Nekatalikai tai neigia.

3. Katalikams Petras ir jo Bažnyčia, 
tikėjimo ir dorovės dalykuose, yra ne
klaidingi. Nekatalikai ir tai neigia.

4. Pagal katalikus, Kristaus Bažny
čios konstitucija yra nepakeičiama. Šian
dien ji turi būt tokia pat, kokia buvo 
apaštalų laikais. Nekatalikai tvirtina, 
kad ji esanti pasikeitusi ir jie esą atstatę 
pirmykštę jos formą.

5. Katalikai yra įsitikinę, jog tik Ro
mos Bažnyčioje yra visos Kristaus savo 
Bažnyčiai suteiktosios ypatybės. Neka
talikai tai laiko didele puikybe.

6. Nekatalikams vienintelis tikėjimo 
šaltinis yra Šv. Raštas. Katalikų Bažny
čia pripažįsta ir Šv. Raštą ir Padavimą.

7. Nekatalikai leidžia sau aiškinti Šv. 
Raštą kaip kas išmano, nepripažįsta jo
kio autoriteto, galinčio nurodyti, kaip ta 
ar kita jo vieta privalo būti suprantama. 
Katalikų Bažnyčia laiko save aukščiau
siuoju autoritetu ir savo žodį lemiančiu.

Yra ir kitų skirtumų, bet šitie yra vi
sų skirtumų skirtumėlių šaltinis. Juos 
supratus, kiti gan lengvai išsiryškina. 
Todėl ir bandysiu paaiškinti Jums tik ši
tuos esminius skirtumus.

Kristus įkūrė vieną Bažnyčią

“Esu giliai tikintis. Nuolat skaitau 
Šv. Raštą ir tikiu, kas ten parašyta. Ta
čiau randu jame gilių priešingumų Ro
mos Katalikų Bažnyčiai. Dėl vietos sto
kos pasitenkinsiu iškelti tik du: R. Ka
talikų Bažnyčia skelbia įvairius tarpi
ninkus tarp Dievo ir žmogaus. Pirmiau
siai toks tarpininkas yra pati Bažnyčia 
su kunigais ir visa jų hierarchija. Toliau 
šimtai šventųjų su Marija priešakyje, 
kuri, šiais metais paskelbus naująją dog
mą, sugretinama su Kristumi. Gi Šv. 
Rašte visur kaip raudonu siūlu baltame 
audekle įausta, kad vienintelis tarpinin
kas tarp Dievo ir žmogaus yra tik Jėzus 
Krislus. “Per nieką kitą nėra išganymo,

nes neduota žmonėms kito vardo po dan
gumi, per kurį mes turėtume būti išgel
bėti (Apd. 4, 12). “Aš esu durys. Kas per 
mane įeina, bus išganytas” (Jo. 10, 9). 
“Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė 
vienas neateina pas Tėvą, kaip tik per 
mane” (Jo. 14, 16).

Štai, Vincai, tikrai rimto ir tiesos ieš
kančio mūsų bičiulio Prano laiško ištrau
kėlė. (Antrą jo minimą priešingumą pa
liesiu kada nors vėliau).

Be abejo, tik vienų vienas V. Jėzus 
Kristus yra išganymo šaltinis. Niekuo
met Katalikų Bažnyčia kitaip nemokė ir 
nemoko. Jis savo kančia ir mirtimi pel
nė visa, kas reikalinga žmogui sutaikyti 
su Dievu, vesti antgamtinį malonės gy
venimą ir pasiekti amžinąjį antgamtinį 
tikslą. Bet yra klausimas, kaip Kristus 
teikia savo laimėtus išganymo turtus 
žmogui: ar pats, kiekvienam betarpiai, 
ar Jis naudojasi kieno nors kito pagalba?

Jei “Šv. Rašte visur kaip raudonu siū
lu baltame audekle įausta, kad vieninte
lis išganymo šaltinis yra Kristus”, tai 
taip pat ryškiai krenta į akis, tartum mil
žinas kalnas didelėje lygumoje, Kristaus 
nusistatymas tęsti savo išganymo darbą 
ne pačiam betarpiškai, o pasinaudoti ki
tais. Tik prisiminkime kokį didelį vaid
menį privalės suvaidinti Petras: “Tu esi 
Petras (uola), ir ant tos uolos aš pasta
tysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės” (Mt. 16, 18). Petras, tas silp
nutis žmogus, aiškių aiškiausiai paskiria
mas tapti Kristaus Bažnyčios fundamen
tu !

O štai paskutinė Jėzaus valia, pareikš
ta prieš pat žengiant į dangų: “Man duo
ta visa valdžia danguje ir žemėje. Eikite 
tat ir mokykite visas tautas, krikštydami 
juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Švento
sios Dvasios, ir mokydami juos laikyti 
visą, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu 
su jumis visa dienas, iki pasaulio pabai
gai” (Mt. 28, 18-20).

Jei šitie Išganytojo žodžiai turi bet 
kokios prasmės, tai ji gali būti tik vie
na: Jis pats dabar baigia savo žemės ke
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lionę ir grįžta pas Tėvą amžinybėn. Bet 
Jo išganymo darbas žemėje vos tik pra
dėtas. Tiesa, yra viskas parūpinta kas 
reikalinga: ir mokslas paliekamas, ir sa
kramentai, ir malonių malonės. Bet juk 
visa tai reikia padaryti žmonėms priei
nama. Kas tai dabar darys, Jam dangun 
įžengus ? Kristus žino visą savo didybę: 
“Man duota visa valdžia danguje ir že
mėje”. Ir, ta savo valdžia pasiremdamas, 
Jis liepia: “Eikite tat ir mokykite... ir 
krikštykite...” Vadinas, vienuolikai savo 
apaštalų Jis perduoda savo uždavinį že
mėje. Jie bus atsakingi už Kristaus moks
lo ir malonės išdalinimą visoms tautoms 
visais laikais. Tad argi apaštalai, paties 
Kristaus noru, netampa tarpininkai tarp 
žmonių ir Kristaus mokslo? Argi pats 
Kristus čia nesuskaldo žmonijos į dvi 
nelygias dalis: viena — mokančioji, 
krikštijančioji, o kita — priimančioji, ti
kinčioji. Apaštalų pareiga skelbti “links
mąją naujieną”, žmonių pareiga priimti, 
tikėti, krikštytis. Ir tokia didelė pareiga, 
jog tik “kas tikės ir bus pakrikštytas, tas 
tebus išganytas, o kas netikės, bus pa
smerktas” (Mork. 16, 16).

Įsigilinkime į kiekvieną to teksto žo
dį: “laikyti” — tai tikėti, priimti Jo 
mokslą ir elgtis, kaip Jis mokė gyvu žo
džiu ir pavyzdžiu. “Visa, ką tik esu jums 
įsakęs”: nieko nepridedant ir nieko neat
imant. “Ir štai aš esu su jumis”: aš jums 
padėsiu ypatingu būdu. (O jei dar atsi
minsime pašvenčiamąją malonę bei 
Švenč. Sakramentą, tai “aš esu su jumis 
visas dienas” pasako, jog Kristus ir to
liau bus su savo tikinčiaisiais, kaip Jis 
dabar yra su apaštalais, nors ir nauju sa
kramentiniu būdu).

“Visas dienas, iki pasaulio pabaigai” 
nereiškia, jog apaštalai niekada nemirs, 
bet kad ir jie turės savo darbą perduoti 
kitiems, savo įpėdiniams, kaip dabar Kris
tus jiems duoda, ir kad Jėzus bus ir su 
įpėdinių įpėdiniais, iki pasaulio galo.

Mielas Vincai, negalima nė trupučiu
ko abejoti: Kristus paliko gyvą moko
mąjį autoritetą savo Evangelijai skelbti.

Apaštalai ir jų įpėdiniai yra tarpininkai 
Kristaus mokslui perduoti visoms pasau
lio tautoms.

Galia valdyti

Kas tik pripažįsta Kristų Dievo sū
numi, tas turi pripažinti Jam teisę valdy
ti savo išgelbėtuosius žmones. Bet ir tą 
savo valdžią Išganytojas suteikė apašta
lams: “Ką jūs surišite žemėje, bus su
rišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, 
bus atrišta ir danguje” (Mt. 18, 18).

Čia Kristus kalba į savo apaštalus, ne 
į minias. Vadinas, surišimo ir išrišimo 
galią teikia jiems, o ne visiems žmonėms. 
“Surišti” ir “atrišti” reikia imti dvasine 
prasme, ne medžiagine, ir tai reiškia įpa
reigoti, saistyti sąžines. Sąžinės įparei
gojamos įstatymais ir įsakymais. Todėl 
Kristus, duodamas teisę “surišti” ir “at
rišti”, duoda teisę apaštalams leisti įsa
kymus, o žmonėms uždeda pareigą jiems 
paklusti. Kas daryti su nenorinčiais klau
syti? Juos gali bausti — išmesti iš Baž
nyčios bendruomenės: “Jei neklausytų 
Bažnyčios, tebūnie tau kaip pagonis ir 
muitininkas” (Mt. 18, 17).

Matote, Bičiuli, tie patys apaštalai, 
kurie gavo įsakymą mokyti, gavo galią 
valdyti mokomuosius: leisti įstatymus, 
teisti ir bausti. Ta trejopa teisė yra kiek
vienos organizuotos visuomenės valdžios 
savybė. Kad šita krikščionių pilnai orga
nizuota bendruomenė nėra politinė pa
saulio valstybė, nulemia paties jos Kū
rėjo aiškiai nusakomas tikslas. Visa apaš
talams suteiktoji valdžia privalo padėti 
žmonėms tapti “Dievo vaikais” (Jo. 1, 
12), padarant juos “dieviškosios prigim
ties dalininkais” (2 Petr. 1, 4), kad jie 
būtų “šventi, kaip ir pats Dievas yra 
šventas” (1 Petr. 1, 16); kad jie “turėtų 
gyvenimo ir apsčiai turėtų” (Jo. 10, 10).

Bet žmonės šventais Dievo vaikais 
tapti gali tik sunaikinę nuodėmę: “Dary
kite atgailą, ir teapsikrikštija kiekvienas 
iš jūsų Jėzaus Kristaus vardan jūsų nuo
dėmėms atleisti; taip jūs gausite Švento
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sios Dvasios dovaną”, moko šv. Petras 
po pirmojo pamokslo besiteiraujančius 
žydus, kas daryti išganymui gauti (Apd.
2, 38).

Krikšte gautajam dieviškam gyveni
mui palaikyti ir ugdyti apaštalai privalo 
panaudoti kitą Sakramentą — Jėzaus 
Kristaus Kūną ir Kraują, tą iš dangaus 
nužengusiąją duoną (Jo. 6, 50). Jiems 
įsakoma tą duoną dalinti: “tai darykite 
mano atminimui”, liepia Jėzus, pirmą 
kartą pats padalinęs Paskutinėje Vaka
rienėje (Lk. 22, 19).

Rankų uždėjimu teikti tikintiesiems 
Šventąją Dvasią irgi apaštalų pareiga ir 
teisė, kaip nekartą pažymi Apaštalų Dar
bai (8, 17; 19, 6).

Be krikšto, be Kristaus Kūno ir Krau
jo negalima įeiti Dievo karalystėn, nega
lima gyventi dieviškuoju gyvenimu: 
“Jei kas neatgims iš vandens ir Švento
sios Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo 
karalystę” (Jo. 3, 5) ; “iš tikrųjų sakau 
jums, jei nevalgysite žmogaus Sūnaus 
kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite 
savyje gyvenimo” (Jo. 6, 54).

Pagaliau yra negalimas dalykas, kad 
žmonės, įtikėję į Kristaus apreikštas tie
sas, pasikrikštiję, besinaudoją tais pa
čiais Sakramentais ir klausą apaštalų ar

jų įpėdinių, regimai neišsiskirtų iš kitų 
ir nesudarytų savo matomos bendruome
nės, kad jie nepajustų vieno visus jun
giančio ryšio. Tai gyvai į Kristų tikin
čiųjų bendruomenei pats Išganytojas su
teikė “Bažnyčios” vardą: “Tu esi Petras 
(uola) ir ant tos uolos aš pastatysiu sa
vo bažnyčią” (Mt. 16, 18). Kai kuris bro
lių klysta, reikia “pasakyti bažnyčiai” 
(Mt. 18, 17).

Įsidėmėk, Vincai, Kristus nekalba apie 
bažnyčias, o apie Bažnyčią. Jis neįkūrė 
dešimtis ar šimtus bažnyčių, o vieną “sa
vo Bažnyčią” ir su ja pasižadėjo būti iki 
pasaulio pabaigai. Todėl ir tautų Apaš
talas taip labai ragina krikščionis laiky
tis vienybės ! “Vienas Viešpats, vienas 
tikėjimas, vienas krikštas” todėl ir krikš
čionys turi būti “vienas kūnas, viena 
dvasia, taip kaip yra pašaukti į vieną pa
šaukimo viltį” (Efez. 4, 4-5). Šiandien 
matomoji daugybė krikščionių sektų sek
telių, viena su kita bekovojančių, kiek
viena savaip beaiškinančių Kristaus žo
džius, kurie galėjo turėti tiktai vieną 
prasmę, tikrai nėra dieviškosios Meilės 
vaisius. Vienas Dievas, vienas Kristus, 
viena Tiesa, vienas Kelias į išganymą —- 
viena Kristaus įsteigtoji Bažnyčia.

J. Kidykas, S. J.

E R Š K Ė Č I A I
A l e k s a n d r a s  Š a t a s

Ar žinote, erškėčiai dygūs,
Į smilkinius įsmigę,
Išsunkdami po lašą kraują 
Iš gęstančios gyvybės;

Ar jaučiate, kaip miršta žemė, 
Kaip tyliai blėsta pulsas...
Į kokią prarają aptemę 
Ir jūs drauge nupulsit?...

Kas vasarai parodys kelią,
Kai kelrodį užpūsit;
Kur suks lizdus pilki ereliai,
Kada kalnai ims griūti?...

Ar vis dar tyčiosis bepročiai, 
Po kryžiumi sustoję,
Kai pasileis nuo saulės žemė 
Nežinomon kelionėn?...

Nežinote, erškėčiai dygūs, 
Į smilkinius įsmigę, 
Nežinote, kad gęsta pulsas 
Visos, visos gyvybės !...
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Teisė, Teisingumas ir Meilė

Reikia aukštesnių ir kilnesnių dėsnių — 
socialinio teisingumo ir meilės!

PIJUS XI

Daugelis žmonių mano, kad jeigu jie 
tik žiūri savo teisių, nepakliūva policijai 
į nagus, nėra patraukiami kitų į teismą, 
tai jau yra visiškai “košer” — nesusite
pę, teisūs artimo atžvilgiu. Jiems atrodo, 
kad užtenka laikytis šio dėsnio: savo ne
paleisk, kito nenorėk! Išmetę elgetai ar 
labdaros tikslams kokį skatiką, jie jau
čiasi visai padorūs krikščionys, įvykdę 
artimo meilės įsakymą. Pagaliau nekar
tą dabar tenka išgirsti: “Man išmaldos 
nereikia, aš tik noriu, kad būtų gerbia
mos mano teisės!”

Visi šaukiasi teisingumo: darbininkai, 
reikalaudami teisingo užmokesčio, tar
nautojai — teisingos algos; savo teisių 
reikalauja žmona ir vyras, vaikai ir tė
vai, darbininkai ir darbdaviai, neturtin
gieji ir turtuoliai. Ir toms teisėms sau
goti yra prileista daugybė įstatymų, jų 
vykdymui prirašyta instrukcijų, pastaty
ta policija, pristeigta teismų, tribunolų 
ir teisės fakultetų. O vis dėlto tiek daug 
žmonių jaučiasi nuskriausti, apgauti ir 
pažeisti net pagrindinėse savo teisėse! 
Kur čia yra netvarka? Kodėl šioje srityje 
žmonijos taip mažai pažengta pirmyn? 
Kas reikėtų daryti?

Teisė ir sielos kultūra
Galima ieškoti priežasčių įstatymų 

netobulume, teismų nerangume ar poli
cijos nebudrume. Tačiau, tur būt, kiek
vienas sutiks, jog tikroji priežastis glūdi 
giliau. Neužtenka įstatymais nustatyti 
teises ir griežtai žiūrėti jų vykdymo. Net 
vokiečiai, visur garsūs savo administra
ciniais gabumais bei paklusnumu įstaty
mams, ir drastiškiausiomis priemonėmis 
nepajėgė užgniaužti juodosios rinkos, 
spekuliacijos tiek nacių, tiek pokariniais 
laikais. Teisių vykdymui reikia šio to 
daugiau, reikia teisingumo dvasios, kuri 
iš vidaus skatintų mielai išpildyti arti
mui teisės pareigas. Moderniajam žmo

gui reikia įsigyti teisingumo dorybę -— 
reikia pastovaus valios palinkimo teikti 
kitam tai, kas yra jo, kas jam priklauso.

Negyva įstatymo raidė ar kokia išori
nė jėga žmogaus pakankamai nepaska
tins laikytis teisingumo. Gudrus žmogus 
visada ras kelių apeiti įstatymams, prisi
darys skylių pro juos prasmukti, išras 
priemonių policijai apgauti. Teisingumą 
gali įgyvendinti tik teisingumo dorybė. 
Ji palenkia patį teisės vykdytoją, pačią 
žmogaus valią noriai atlikti kitam teisi
nes pareigas. Toks žmogus supranta ar 
bent nujaučia, kad kitas turi teisę ne dėl 
to, kad jis ką nors valdo ar gali jėga iš
reikalauti, bet kad jis turi moralinę ga
lią, ko nors kaip savo reikalauti, ką nors 
kaip savo valdyti, turėti. Šią tiesą mo
dernusis teisės filosofas J. Ihering taip 
išreiškia: “Turėti teisę reiškia, kad kas 
nors yra kaip tik mums”. Tai yra mums 
ar kitiems pačios prigimties, paties Kū
rėjo kas nors skirta, kaip priemonė žmo
gaus tikslui siekti. Laisvai tai pripažin
damas, žmogus įsigyja nuopelną Dievo 
ir žmonių akyse. Teisingumo darybę 
praktikuojąs žmogus nuolatos nusilenkia 
Dievo ir proto nustatytai tvarkai, nuga
lėdamas savimylos ir polinkių atkalbinė
jimus. Tokiu būdu žmogaus valia tampa 
stipresnė, o pats žmogus vis dvasinges
nis, visuomeniškesnis, geresnis.

Teisingai skaičiuoti gali skaičiavimo 
mašinos, gatvėse judėjimą gali tvarkyti 
automatai, savo teisių gali sugebėt rei
kalauti kiekvienas žmogus, bet teisingu
mą tvarkyti ir įgyvendinti gali tik dory
bingi žmonės. Tam jau reikia dvasinės 
kultūros! Mums reikėtų prisisteigti bent 
pradinių dvasinės ir dorinės kultūros 
“mokyklų” ir be reikiamo jos lygio ne
prileisti žmonių jokioms pareigoms...

Kas yra tas socialinis teisingumas?
Jau nuo devynioliktojo šimtmečio ga

lo pradėjo girdėtis balsų, reikalaujančių 
socialinio teisingumo. Šis žodis aidi dar
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bininkų lūpose ir širdyse, jis skamba, 
nuo Leono XIII pradedant, ir popiežių 
kalbose bei socialinėse enciklikose. Ta
čiau, įsiklausius į socialinio teisingumo 
reikalavimus, girdėti juose teisingumo 
dorybės šauksmas.

Nevienodai suprantama, kas yra so
cialinis teisingumas. Vieni juo laiko tą 
patį bendrąjį teisingumą, tik labiau pa
brėždami pareigą prisidėti prie bendro
sios gerovės ne tik atskirus žmones, bet 
ir žmonių grupes bei klases. Kiti sako, 
kad tai yra darbininkų klasės ir silpnes
niųjų visuomenės grupių teisė lygiai nau
dotis bendrosios gerovės teikiamomis 
priemonėmis bei gėrybėmis. Tačiau ne 
tik darbdaviai, bet, pasinaudodami išleis
tais įstatymais ar savo draugijų bei uni
jų jėga, ir darbininkai gali pažeisti tei
singumą. Todėl dabar socialiniu ir vi
suomeniniu teisingumu daugiausia yra 
laikoma dorybė, palenkianti žmogaus ir 
grupių valią daryti tai, ko reikalauja ben
droji gerovė, nors tai įstatymais dar ir 
nebūtų uždėta, bet tik pažįstama ir nu
jaučiama kaip teisingumo reikalavimas.

Mat, mūsų laikais taip greitai vyksta 
visokie socialiniai ir ūkiniai pasikeitimai, 
kad įstatymai greit pasensta arba jų vie
nų jau neužtenka pilnam gyvenimo tvar
kymui. Bendruomeninis gyvenimas da
bar yra labai tampriai sujungtas. Paski
rų žmonių ir jų sambūrių veiksmai tuoj 
turi didelės įtakos į visuomenės padėties 
pagerėjimą ar pablogėjimą. Visi žinome, 
kad, vos tik sustreikavus kokio nedidelio 
miestelio darbininkams ar stambiam fa
brikantui numušus kainas, tuoj yra pa
liečiami šimtų ir tūkstančių žmonių inte
resai. Be to, profesinė sąžinė ir viešoji 
moralė mūsų laikais yra stipriai pašlijus.

Mūsų laikų dorybė
Todėl suprantama, kodėl dabar taip 

šaukiamasi socialinio teisingumo, kodėl 
tarp darbininkų mūsų laikais aliarmų sig
nalas ir streikų šūkis yra šie trys žodžiai: 
“Reikalaujam socialinio teisingumo!” 
Bet taip pat aišku, kad tik teisingumo 
dorybė gali šiuos šauksmus ir aliarmus

nutildyti. Todėl ir socialinio teisingumo 
dorybė yra mūsų laikų dorybė! Pagrin
dinės jos žymės yra šios:

1. Būti atviram naujiems reikalavi
mams bei juos pripažinti, nors jie dar ne
uždėti įstatymų, nors kitas dar neturi po 
ranka jam šią teisę pripažįstančių nuos
tatų.

2. Būti pasiruošusiam atsisakyti savo 
teisių, nors jos atrodytų būtinos ir ilgų 
šimtmečių tradicija pašvęstos, pav., neri
bota šeimos galvos, nuosavybės, pelno 
teisė.

3. Noriai ir veikliai dalyvauti bendruo
meniniame gyvenime, kad ir reikėtų gra
žiam sugyvenimui aukų sudėti, naujų 
kelių ieškoti.

Socialinio teisingumo dorybės siekti 
yra įpareigotas kiekvienas žmogus ir tuo 
labiau, kuo daugiau jis gali padėti ar pa
kenkti bendrajam labui savo talentais, 
turtu ir užimama vieta. Pijus XI encikli
koje “Quadragesimo anno” sako: “Yra 
būtina, kad šis teisingumas apimtų insti
tucijas bei tautų gyvenimą, norint su
kurti sėkmingą teisinę bei socialinę eko
nominio gyvenimo santvarką.”

Mums reikėtų socialinės įstatymda
vystės, įsakmiai visiems nurodančios jų 
teises ir pareigas kitiems. Tačiau dar la
biau mums reikia žmonių su gyva teisin
gumo sąžine, su aukštu teisingumo dory
bės laipsniu. Tie žmonės be kivirčių ir 
ilgų kalbų tyliai ir nuoširdžiai atlieka sa
vo šeimoje, darbovietėje, visuomenėje ir 
tautoje tai, ką kitiems privalo. Jie yra 
tikrieji demokratai, nes įstatymai demo
kratijoje yra pačių žmonių leidžiami. Be 
to, kadangi jų išleidimo procedūra de
mokratijoje yra ilga, tai jiems dar nepa
sirodžius, jau juos vykdo. Tokie žmonės 
tampa ir Kristaus palaiminimo dalinin
kai: “Palaiminti taikieji — o iš graikiš
ko teksto pažodžiui verčiant — palaimin
ti taiką kuriantieji, nes jie bus vadinami 
Dievo vaikais!” Jų nuoširdus teisingu
mas neša visur taiką, ramybę ir laimę.

(B. d.)
P. Daugintis, S. J.
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LIUTERIS IR ATLAIDAI

Praėjusį kartą kalbėjome, kodėl Liu
teris atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios. 
Nagrinėjome priežastis, kurios kilo dau
giau iš jo vidujinės dvasinės būklės. Bet 
vidujinių priežasčių, tur būt, būtų neuž
tekę, jeigu nebūtų prisidėjusios labai pa
lankios išorinės aplinkybės. Renesansas 
ir Humanizmas žymiai pakeitė Viduram
žių žmonijos dvasią. Viduramžiais žmo
nės buvo labai religingi, turėjo daug lai
ko melstis, mąstyti apie Dievą. Krikščio
niškoji filosofija ir teologija žydėte žydė
jo. Buvo sukurta filosofinė ir teologinė 
sistema, pavadinta “Scholastika”. Dievo 
garbei buvo statomos gražiausios kated
ros.

Naujųjų Amžių pradžioje atrandamas 
Naujasis Pasaulis, šiandien vadinamas 
Amerika, su neribotais žemės plotais ir 
turtais; išrandama spaustuvė, kurios pa
galba galima plačiai paskleisti idėjas, 
tiek geras, tiek ir blogas. Vienuolynuose 
atranda Homerą, Virgilijų, Ovidijų ir ki
tus senosios Graikijos ir Romos kultūros 
raštus, kuriuos per tiek šimtmečių vie
nuoliai perrašinėjo ir kurie svaigino nau
jųjų laikų žmogaus galvą bei žavėjo šir
dį. Pradėjo kasinėti senuosius griuvėsius 
ir Atėnuose, ir Korinte, ir Romoje. Ko
kių gražių pastatų ir šventyklų ten bū
ta, kokių žavingų statulų atrasta !

Be abejo, visa tai nevertė žmogaus 
persisunkti pagonija ir atšalti nuo krikš
čionybės, bet daugelis šios pagundos ne
išvengė ir tapo liberalai, labiau pamilę 
fizinį kūno grožį, negu sielos kilnumą ir 
šventumą. Liuteris ir Melanchtonas bu
vo humanistai. Renesanso popiežiai, be 
abejo, nebuvo pavyzdingi krikščioniško
sios askezės ir šventumo atstovai. Dva
siškąja ir vienuolynai buvo gerokai pa
linkę į pasaulio malonumus, nutolę nuo 
dvasinio gyvenimo.

Protestantai, kurių vardas pirmą kar
tą buvo išgirstas Speyer’io susirinkime

1529 m., atrado gerą dirvą. Šiandien 
mums gal yra nuostabu, kaip Liuteris 
galėjo laisvai skelbti iš universiteto ka
tedrų ir iš bažnyčių sakyklų eretiškas 
idėjas, niekinti popiežių, vyskupus, sa
vo ordino viršininkus, ir niekas jam ne
pasipriešino, niekas neuždraudė. Gal 
mums nesuprantama, kaip jis galėjo iš 
moterų vienuolynų būriais išvežti vie
nuoles. Visi šie faktai mums aiškiai kal
ba, kaip tais laikais buvo žlugusi religinė 
rimtis ir pasiaukojimo dvasia.

Liuteris, pametęs savo vienuolišką 
pašaukimą, nelaikydamas vienuoliškų re
gulų ir kunigystės uždėtų pareigų, at
rado daug ir kitų, panašių į save. Dar 
prisidėjo labai stiprus vokiečių naciona
lizmas, kuriems nepatiko, kad italai per 
daug kišasi į vokiečių reikalus, tai kelias 
pasidarė visai atviras steigti “Vokiškąją 
Bažnyčią”. Atlaidų klausimas tai buvo 
tik paskutiniai trimito garsai priruoštai 
kovai.

Atlaidų klausimas Liuterio laikais

Atlaidai Bažnyčios istorijoje išsivys
tė palaipsniui. Katalikų Bažnyčios pra
džia buvo krauju nuplauta. Pats krikš
čionybės įsteigėjas Kristus mirė ant kry
žiaus, pirmieji Jo sekėjai buvo akmeni
mis mušami, kryžiuojami, piktų žvėrių 
dantimis arenose draskomi, smaloje viri
nami ir kitokiais būdais žudomi. Todėl 
pirmykštė Bažnyčia buvo labai atsargi, 
priimdama naujus narius, nes bijojo, kad 
neišlaikys, neištvers, atkris nuo tikėji
mo. Jei kuris nors Bažnyčios narys nusi
kalsdavo, buvo smarkiai baudžiamas.

Bažnyčia gerai supranta, kas yra mir
tina nuodėmė, kuria prarandame Dievą, 
savo Kūrėją ir drauge užsipelnome am
žiną bausmę pragare. Kaltė (culpa) ir 
amžinoji bausmė (poena aeterna) yra at
leidžiamos tik Atgailos Sakramente — 
I š p a ž i n t y j e .  Taigi, kaltės ir am
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žinosios bausmės atleidimas nieko bendra 
neturi su atlaidais (indulgentiae). Taip 
pat su atlaidais nieko bendra neturi nei 
išpažintyje kunigo užduota atgaila, nei 
kasdieninių nuodėmių atleidimas nuodė
mei priešingais dorybės veiksmais. At
laidai nepanaikina nei sunkių nei lengvų 
nuodėmių, bet tik padeda atsilyginti už 
laikinąsias bausmes.

Mirtina nuodėme žmogus nusikalsta 
Dievui ir užsipelno amžiną bausmę pra
gare. Lengva nuodėme taip pat nusikals
tama Dievui, bet mažiau, užtat ir baus
mė už lengvas nuodėmes nėra amžina, 
bet tik laikinė: skaistykloje arba kartais 
ir šioje žemėje. Kai išpažintyje yra atlei
džiama kaltė ir amžinoji bausmė už sun
kią nuodėmę, paprastai dar pasilieka už 
ją laikinė bausmė, atsilyginimas. Šios lai
kinės bausmės, kaip jau minėjome, yra 
atliekamos arba skaistykloje arba šiame 
pasaulyje. Kad ne visados su kaltės ir 
amžinos bausmės dovanojimu yra atlei
džiamos visos bausmės, matome ir iš Šv. 
Rašto. Nathan dėl papildytos svetimote
rystės besigailinčiam Dovydui sako, kad 
jo nuodėmė yra atleista, bet jo vaikas už 
bausmę mirs (2 Kar. 12, 13). Taigi, ma
tome, kad nuodėmė ir amžinoji bausmė 
gali būti atleista, bet gali pasilikti laiki
nė bausmė.

Nėra abejojimo, kad Bažnyčia turi tei
sę uždėti bausmes už nusikaltimus. Kris
tus šv. Petrui aiškiai pasakė: “Ką tu su
riši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką 
tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje” 
(Mt. 16, 19). Šv. Povilas Dievo vardu 
ekskomunikavo didelį paleistuvį (1 Kor.
5, 4). Keturiais pirmaisiais šimtmečiais 
Bažnyčia skirdavo labai dideles bausmes 
už tikinčiųjų nuodėmes.

Nuodėmės buvo dalinamos į dvi dide
les grupes: nuodėmės prieš Dievą (atsi
skyrimas nuo tikėjimo, stabmeldystė, 
piktžodžiavimas prieš Dievą ir šventva
gystė) ir nuodėmės prieš artimą, ypač 
žmogžudystė ir svetimoterystė. Baus
mių didume buvo tam tikri laipsniai. Di
džiausieji nusidėjėliai vadinosi “verkian

tieji” (flentes), kurie paskirtą laiką turė
davo stovėti prie bažnyčios durų, pele
nais apsibarstę galvas, apsivilkę prastais 
rūbais, nekirptais plaukais ir neskusta 
barzda. Kiekvieno įeinančio į bažnyčią 
jie prašydavo maldų. Antroji grupė bu
vo “klausantieji” (audientes) ir turėdavo 
stovėti bažnyčioje, netoli durų (bobin
čiuje). Jiems būdavo leista išklausyti šv. 
Mišių pradžią: epistolą, evangeliją ir pa
mokslą. Po to turėdavo išeiti iš bažny
čios. Trečioji rūšis buvo “klūpintieji” 
(prostrati). Jie klūpėdavo drauge su ka
tekumenais, t. y. su tais, kurie ruošėsi 
priimti krikščionybę. Ketvirtoji rūšis bu
vo “šalia stovintieji” (consistentes). Jie 
galėdavo stovėti drauge su kitais, tik ne
galėdavo eiti prie šv. Komunijos.

Iš šv. Bazilijaus raštų žinome, kokia 
bausmė buvo skiriama už įvairias nuodė
mes: už vagystę dveji metai, už paleis
tuvavimą septyneri metai, už neteisingą 
priesaiką vienuolika metų, už svetimo
terystę penkiolika metų, už žmogžudys
tę dvidešimt metų. Už pasikartojusią 
vagystę — septyneri metai, žmogžudys 
turėdavo keturis metus būti “verkianty
sis”, penkeris metus “klausantysis”, sep- 
tyneris metus “klūpintysis” ir keturis 
likusius metus “šalia stovintysis”.

Anglosaksų tautos ir airiai turėjo šiek 
tiek skirtingą sistemą. Tų tautų Bažny
čia už bausmes uždėdavo pasninką, mal
das, budėjimus naktimis, gulėjimą ant 
grindų, dėvėjimą spygliuotomis juosto
mis, savęs plakimąsi. Pasninkas buvo la
bai griežtas — tik duona ir vanduo. Lai
kas būdavo taip nustatytas: 7 dienos, 
40 dienų arba kvarantina (pavyzdys pa
imtas iš gavėnios), 300 dienų, o paskui 
jau metais. Bausmės, reikia pripažinti, 
buvo didelės, bet žmoniškos. Visados 
buvo atsižvelgiama į amžių, sveikatą, ly
tį. Moterims už tas pačias nuodėmes bū
davo skiriamos mažesnės bausmės. Jei
gu atgailaująs susirgdavo, tai tuoj nuo 
jo nuimdavo visas bausmes, kurias turė
davo tęsti, kai pasveikdavo. Jeigu kas 
atgailaudamas atkrisdavo į tą pačią nuo
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dėmę, turėdavo bausmę pradėti iš naujo. 
Jeigu atkrisdavo jau pabaigęs bausmę, 
tai antrą kartą didelės viešos bausmės 
neuždėdavo, bet atstumdavo nuo krikš
čionių bendruomenės, kaip nepataisomą 
(impenitens). Viešai nubaustieji, nors 
jau ir susitaikę su Bažnyčia, negalėdavo 
užimti viešų pareigų, negalėdavo gauti 
šventimų. Viešai nusikaltę kunigai ne
galėdavo viešai atgailauti, bet nuo jų 
tuoj atimdavo visas privilegijas, suriš
tas su jų luomu, ir juos grąžindavo į pa
sauliečių luomą (in statum laicalem). 
Viešos bausmės buvo skiriamos tik už 
viešus nusikaltimus; kas privačiai nusi
kalsdavo, turėdavo privačiai ir atgailauti.

Nuo V ir VI šimtmečio pradėta keisti 
senosios bausmės kitomis. Pirmiau bu
vusias bausmes pakeisdavo, pav., kelione 
į šv. Žemę, į Romą ar kitas šventąsias 
vietas. Paskui tas bausmes pakeisdavo 
stojimu į kariuomenę kryžiaus karų me
tu, kai buvo kovojama prieš krikščiony
bės priešus. Dar vėliau pradėjo šias baus
mes keisti į keleto dienų pasninką. Jau 
iš VII šimtmečio žinome, kad vienerių 
metų pirmykštę bausmę buvo galima pa
keisti į plakimąsi (3000 kartų).

Nuo visų bausmių Bažnyčia pirmą 
kartą pradėjo atleisti tuos, kurie dalyva
vo kryžiaus karuose. Tai jau yra visuo
tiniai atlaidai. Vėliau Bažnyčia pradėjo 
keisti savo pirmykštes bausmes ne tik į 
pasninkus, plakimus, budėjimus ir švent
keliones, bet taip pat ir į maldeles. Jeigu, 
pav., už kokią nors maldelę duodama 40 
dienų atlaidų, tai reiškia, kad Bažnyčia 
tai sulygina su ta atgaila, kurią pirmiau 
būtų reikėję daryti 40 dienų.

Nuo IX šimtmečio buvo leista pelnyti 
atlaidus ir už mirusiuosius, bet visados 
buvo aiškiai sakoma, kad Bažnyčia tuos 
atlaidus duoda ne tokiu pat būdu, kaip 
gyviesiems, t. y. ne “per modum absolu- 
tionis” — visiškai atleidžiant nuo baus
mės, bet “per modum suffragii” — užta
rimo, prašymo, maldos būdu. Nes juk 
tik gyvieji yra Bažnyčios pavaldiniai, mi

rusieji jau nėra jos galioje. Viduramžių 
pradžioje buvo leista pakeisti buvusias 
bausmes į išmaldą. Nebuvo pasitenkinta 
bet kokia išmalda, bet buvo nustatomas 
ir jos kiekis.

XIII šimtmety įvyko visai naujas da
lykas atlaidų istorijoj. Popiežius Hono
rijus III suteikė šv. Pranciškui Asyžie
čiui “Porcijunkulos atlaidus”. Tai reiš
kia, kad, turint šią privilegiją, galima vi
suotinius atlaidus pelnyti daug kartų tą 
pačią dieną. Sąlygos šiems atlaidams la
bai lengvos: pakanka ateiti į bažnyčią ir 
sukalbėti keletą poterių. Atlaidų šaltinis 
čia yra ne žmogaus nuopelnai ir geri dar
bai, bet Kristaus ir Jo šventųjų nuopel
nai. Popiežius, kaip visų Bažnyčios dva
siškų turtų valdytojas, gali tuos turtus 
ir kitiems dalinti.

XIV šimtmety paplito paprotys duoti 
atlaidus už piniginę auką bažnyčios rei
kalams. Pav., Julius II, norėdamas patai
syti ir pagražinti šv. Petro kapą, paskel
bė duosiąs atlaidus visiems tiems, kurie, 
atlikę išpažintį ir priėmę šv. Komuniją, 
duos piniginę auką šv. Petro kapui tai
syti. Pradžioje buvo nustatyta, kad šie 
atlaidai bus skelbiami per 12 metų, pas
kui dar šį terminą pratęsė. Prieš tai pa
našūs atlaidai buvo skelbiami teutonų 
ordino naudai. Taip prieiname ir prie to 
laiko, kada Leonas X paskelbė atlaidus 
už aukas šv. Petro bazilikai statyti. Tiks
las, be abejo, buvo labai gražus. Šv. Pet
ro bazilika yra visų krikščionių bažnyčia, 
todėl nenuostabu, jeigu visi krikščionys 
yra prašomi prisidėti prie jos statybos. 
Bet čia įsivėlė vienas asmuo, kurs visam 
šiam reikalui suteikė ypatingą atspalvį. 
Tai buvo Albert von Brandenburg, ga
lingojo teutonų ordino Vyriausiojo Ma
gistro pusbrolis.

Albert von Brandenburg (1490 - 1545) 
tapo Magdeburgo diecezijos vyskupu ir 
Halberstadt’o diecezijos administrato
rium, teturėdamas 23 metus amžiaus. 
Tuo pačiu metu Mainz’o diecezija netu
rėjo savo ganytojo. Mainz’o arkivysku
pas būdavo elektorium arba kurfiurstu,
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kurs turėjo teisę rinkti imperatorių. Tai 
buvo, žinoma, didelis dalykas. Už vys
kupiškų insignijų gavimą reikėdavo Ro
mai sumokėti nemažą sumą pinigų, pa
prastai 10.000 dukatų (dukatas yra maž
daug dviejų dolerių vertės). Roma ilgai 
priešinosi, nenorėdama Albertui duoti 
Mainz’o diecezijos, nes, ją gavęs, jis val
dytų beveik pusę Vokietijos. Bet Alber
tas vis prašė. Pagaliau atrasta išeitis. 
Roma leis Albertui prisijungti Mainz’ą, 
bet tai kainuosią 10.000 dukatų. Taigi, 
iš viso jis turėsiąs sumokėti 20.000 duka
tų. Jis tiek pinigų neturėjo. Bet į pagal
bą atėjo Augsburgo bankininkas Fug
gers. Jis paskolino Albertui reikiamą pi
nigų sumą. Bet kaip Albertas sumokės 
bankui skolą? Roma sutinka, kad būtų 
skelbiami atlaidai aukotojams. Ta pro
ga surinkti pinigai turėsią būti dalinami: 
pusė eis į popiežiaus iždą bazilikos sta
tybai, o kita pusė Albertui arba, teisin
giau sakant, bankui. Po Alberto malda
vimu popiežius pasirašė 1514 m. rugpiū- 
čio mėn. 1 dieną, o atlaidus savo raštu 
“Sacrosancti Salvatoris” paskelbė 1515 
m. kovo mėn. 31 dieną. Albertas von 
Brandenburg tampa Mainz’o arkivysku
pu ir kurfiurstu 1514 m., o 1518 m. jau 
tampa kardinolu.

Kadangi panašus atlaidų skelbimas 
jau ir anksčiau buvo vykdomas, tai buvo 
susidariusios ir tradicijos. Roma skirda
vo komisarus, o komisarai pasiskirdavo 
subkomisarus. Komisaru būdavo skiria
mas koks nors labai įtakingas asmuo, o 
subkomisaru paprastai vienuolis pamoks
lininkas. Mūsų kalbamu atveju Roma 
komisaru paskyrė patį Albertą, o šis sub
komisaru paskyrė domininkoną Tetzel, 
kurs jau anksčiau buvo skelbęs atlaidus 
teutonų ordino naudai. Tetzel pradėjo 
savo darbą 1517 m. pradžioje ir tęsė iki 
to laiko, kai Liuteris pakėlė triukšmą su 
savo garsiomis 95 tezėmis. Kaip tie at
laidai buvo skelbiami? Pamokslų metu 
buvo išaiškinamas atlaidų tikslas ir sąly
gos: išpažintis, Komunija ir piniginė au
ka, kurią reikėdavo įmesti į antspauduo
tą dėžę visiems lengvai prieinamoje vie

toje. Ar buvo nustatytas tos aukos dydis, 
nežinia. Protestantai sako, kad taip, bet 
greičiausiai tai buvęs tik patarimas. Pa
sibaigus atlaidų skelbimui, dėžė būdavo 
atidaroma, dalyvaujant Romos, Alberto 
ir bankininko atstovams. Suma būdavo 
oficialiai notaro patvirtinama. Paskui, 
pagal sutartį, surinktus pinigus pasida
lindavo. Protestantai skelbė, kad tuo bū
du buvo surinkta šimtai tūkstančių du
katų. Iš Romos dokumentų istorikai su
žinojo, kad Roma tuo būdu iš Mainz’o 
vyskupijos gavo 1643 guldenus ir 45 kreu- 
zerius (guldenas — apie 16 RM), iš Mag
deburgo vyskupijos 2574 guldenus. Tai
gi, sumos nėra jau tokios didelės.

Ne tik protestantai, bet ir patys kata
likai sutinka, kad popiežiui netiko ir ne
reikėjo įsileisti į tokį Šv. Sostą žeminan
tį biznį. Istorikai daugiausia kaltina Ho
henzollernus už jų įkyrumą popiežiui. 
Teologiškų klaidų popiežiaus nebuvo 
padaryta. Nuodėmių atleidimo niekas už 
pinigus nepardavinėjo. Jos galėjo būti 
atleistos tik per atgailos sakramentą. 
Net negalima sakyti, kad atlaidai buvo 
pardavinėjami. Žmonės tada, be abejo, 
žinojo, kas yra atlaidai ir žinojo, ką reiš
kė ir kam buvo duodama piniginė auka. 
Tai buvo gražiam tikslui teikiama para
ma. Atlaidai tebuvo tik proga. Popiežius 
teikė atlaidus, tik parodydamas dėkingu
mą už tą piniginę paramą. Be to, atlaidų 
skelbimas buvo kaip misijos. Žmonės bū
riais eidavo prie sakramentų. Tai buvo 
taip pat priemonė skleisti tarp žmonių 
pamaldumą.

1517 m. spalių mėn. 31 diena Bažny
čiai buvo nelaiminga. Liuteris pakėlė to
kį triukšmą, kurs atnešė visai Bažnyčiai 
tiek skaudžių nelaimių. Liuteris iki 1517 
metų vadinosi Luder. Dabar jis pakeitė 
savo vardą į Luther, lyg parodydamas, 
kad jis pradeda naują protestantizmo 
epochą. Bažnyčios gyvenime tada refor
mų reikėjo. Jeigu Liuteris būtų pradėjęs 
ir pravedęs reformas tinkamu būdu, Baž
nyčia jį šiandien šventu laikytų. Bet, de
ja, buvo jo einama ne tuo keliu. Bažny
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AUKLĖJIMAS, KINTANT 

GYVENIMO SĄLYGOMS

Viena pagrindinių auklėjimo sąlygų 
yra pastovumas. Vienas auklėtojas, pas
toviai jauną žmogų auklėdamas, gali ge
riau jį paveikti, negu keli, kits kitą pa
keisdami ir kiekvienas savaip jį auklėda
mi. Taip pat ir vieno auklėtojo reikala
vimai auklėtiniui turi būti pastovūs. Ne
pastovus ir nuotaikomis besivadovaująs 
auklėtojas kartais gali auklėjamajam 
daugiau pakenkti, negu padėti.

Auklėjimui yra žalingas ir gyvenamo
sios vietos nepastovumas. Pedagogams 
yra žinoma, kad vaikų auklėjimas nema
žai nukenčia, jei šeima dėl kurių nors 
priežasčių turi dažnai keisti savo gyve
namąją vietą. Juk ir suaugęs žmogus, il
giau kur begyvendamas, apsipranta su 
savo gyvenama vieta, tarsi su ja suauga: 
ji tampa jam artima, sava, miela. Dar la
biau su savo gyvenama vieta suauga jau
nas žmogus, augdamas ir bręsdamas. Jis 
išmoksta ją branginti, nesąmoningai pa
sisavindamas savo aplinkos papročius 
bei vertybes. Jis ima vertinti tai, kas jų 
apylinkėje labiausiai vertinama, gerbti 
tai, kas kitų gerbiama. Jis čia susipažįs
ta su vietos autoritetais, supranta jų 
reikšmę ir jais pradeda sekti. Taip vie
noje apylinkėje begyvendamas, augda
mas ir bręsdamas, vaikas, paauglys ir jau

čia iš tų liūdnų įvykių pasimokė ir pada
rė daug įvairių reformų. Atlaidų, be abe
jo, nepanaikino, nes tai nebuvo blogas, 
bet labai brangintinas dalykas.

J. Venckus, S. J.

nuolis įauga į jos papročius, pasisavina 
bei susidaro sau vertybių sistemą ir mo
ralinius dėsnius. Pastoviai vienoje vie
toje gyvendamas, jis geriau supranta ir 
savo aplinkos neigiamumus ir, laikyda
masis savo aplinkos nuotaikų, jų vengia.

Iškeldamas pastovumo reikalą, čia 
noriu priminti, kokių nuostolių atnešė 
gyvenamosios vietos nepastovumas ir ko
kie pavojai gresia auklėjimui to lietuviš
ko jaunimo, kuris auga, gyvendamas kla
joklių gyvenimą, kuris praleido dešimtis 
mokytojų, turėjo išmokt praeiti pro vi
sus svetimųjų tikrinimus ir kovoti už sa
vo egzistenciją prieš visus pasikėsinimus 
bei skurdą. Tremtinių jaunimas jau nuo 
karo pradžios daug matė, daug patyrė, 
daug pergyveno. Pervažiavo daugybę 
vietų, gyveno įvairiausioje aplinkoje. 
Bet su jokia vietove pastoviau nesusigy
veno, jokių vertybių ten nepasisavino.

Keletą metų teko praleisti Vokietijoje 
ar kituose aplinkiniuose kraštuose. Taigi, 
teko gyventi labai aukštos kultūros kraš
tuose ir darbščių bei kruopščių žmonių 
tarpe. Bet labai maža kas tesidomėjo tos 
aukštosios kultūros reiškiniais, dar ma
žiau kas jais susižavėjo ir niekas nepasi
mokė gerųjų tų kraštų gyvenimo savy
bių : darbštumo, tvarkingumo, susiklau
symo, sugebėjimo organizuotis. Niekuo 
nesidomėta, nesistengta tai pažinti ir pa
sisavinti, nes į viską buvo žiūrima, kaip 
į mums svetima, laikina, praeinama.

Nepalankias auklėjimui sąlygas suda
ro ir įvairių tautybių susimaišymas. Gy
vendami tremtinių stovyklose patyrėme, 
kad įvairių tautybių ir įvairių papročių 
jaunimo mišrumas auklėjimui neišeina 
į gera. Vienos tautybės jaunimas maža 
ką gera iš kitos tautybės jaunimo tepa
sisavina, bet daug lengviau jis pasisavi
na tai, kas kituose yra neigiama. Kurios 
nors tautybės žmonių laisvesni papro
čiai tuoj pasisavinami, bet varžomasi ki
tus sekti tuose dalykuose, kurie morališ
kai yra vertingi.

Dėl visa to, gyvenant tremtyje, peda
gogiškai daug pralaimėta. Gyvenimo ne
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pastovumas ir masinis susikimšimas bei 
susimaišymas nuvertino patį auklėjimą. 
Pasikeitė tėvų ir vaikų santykiai, suma
žėjo šeimos ir mokyklos įtaka ir organi
zacijų vaidmuo, o labai padidėjo draugų 
arba tiesiog masės įtaka. Auklėtinis la
biau atsipalaidavo nuo tiesioginių auklė
tojų įtakos, ir jam pasidarė vis mažiau 
beįdomios auklėjamosios v e r t y b ė s .  
Mokslas, išsiauklėjimas, apsiskaitymas, 
tvirtas charakteris, religija, moralinė as
menybė — jam pasidarė nebeįdomūs da
lykai, siekiami tik iš tradicijos ar prie
vartos ir tik tiek, kiek būtina — iki ne
ryškaus vidutiniškumo. Taip per trum
pą laiką nutolta nuo Lietuvoje buvusių 
auklėjimo tradicijų ir ten vyravusios pe
dagoginės dvasios. Pedagogišku požiū
riu — tai didelis nuostolis.

Tolimesnė emigracija vėl pakeitė gy
venimo sąlygas. Praeities patyrimas 
auklėtojui kelia neramų jausmą — ar su 
gyvenimo sąlygų pasikeitimu vėl nepra
sidės tolimesni pedagoginiai nepasiseki
mai bei pralaimėjimai? Ypač dėl to, kad 
pasunkėjo tėvų padėtis. Jei Vokietijos 
stovyklose sumažėjo tėvų įtaka vaikams 
dėl masinio gyvenimo, tai čia įsikūrę tė
vai nebegali sekti vaikų gyvenimo ir da
ryti jiems įtakos todėl, kad per maža 
juos temato. Tėvų per dienas nematomi, 
laisvą nuo mokyklos laiką vaikai leidžia, 
kaip patys išmano. Tokia padėtis visada 
būna dideliuose pramonės centruose, ir 
ten visada nusiskundžiama auklėjimo 
sunkumais.

Įsikurdami šiame krašte, radome nau
jas sąlygas ir naujus galimumus. Jauni
mas rado naujas galimybes auklėtis, 
šviestis, mokytis; bet drauge jam yra 
naujų galimybių pasisavinti ir daug ko 
neigiama. Toks pasakymas dar nereiškia, 
kad čia gyvenimas būtų labiau sugedęs 
ar kad čia nebūtų rūpinamasi jaunimu. 
Taip tvirtinti būtų naivu. Žmonės visur 
tie patys, ir jų pastangos siekti ko nors 
gera visur panašios. Tačiau, nepaisant 
to, čia yra ir mums naujų aplinkybių, ku
rios jaunimui gali būti gana pavojingos

ir kurių apdairus auklėtojas neturi išleis
ti iš akių.

Visų pirma auklėjimo sąlygas pasun
kina jau pats didmiesčių gyvenimas, į 
kurio sūkurius pateko dauguma tremti
nių. To gyvenimo judrumas su savo 
nuotykiais, pramogomis, reklamomis ir 
daugybe sensacingų įvykių pagauna jau
ną žmogų ir patraukia ieškoti ko nors 
nepaprasto ir įdomaus, patirti naujų 
įspūdžių. Neįpratusiems į tokį judrų ir 
labai komplikuotą gyvenimą čia gali bū
ti pavojingiau, negu tiems, kurie šiose 
sąlygose yra nuo mažens užaugę.

Jaunimui yra labai pavojingas ir dide
lis šio krašto žmonių nureligėjimas. Sta
tistika rodo, kad maždaug pusė visų J. 
A. V. gyventojų nepriklauso jokiai reli
ginei bendruomenei. Dauguma, tiesa, 
prieš religiją nekovoja ir, kaip jie patys 
pasisako, religija nesidomi. Tačiau prieš 
katalikus, kaip gerai susiorganizavusius 
ir turinčius didelę įtaką viešajam gyveni
mui, tokie areliginiai sluogsniai visur 
pasisako nepalankiai ir viešai ar slaptai 
veikia Katalikų Bažnyčios bei jos insti
tucijų nenaudai. Toks masinis nureligė
jimas, suprantama, nelieka be įtakos jau
niems, bręstantiems žmonėms. Visa mū
sų laimė, kad dauguma tremtinių vaikų 
gali lankyti parapines katalikiškas mo
kyklas ir auklėtis religinėje dvasioje. Ta
čiau vėliau, baigę mokyklas, per laikraš
čių bei žurnalų skiltis ir kitais keliais su
siduria ar turės susidurti su areligine at
mosfera, kuri brausis į jų nuotaikas ir 
alins jų religinius įsitikinimus bei mora
linius pagrindus, vesdama juos į indife
rentizmą. Geriausiai nuo to jaunimą ga
li sulaikyti aktyvus dalyvavimas lietu
viškose katalikiškose organizacijose ir 
gerai redaguojami katalikiški jaunimo 
laikraščiai bei žurnalai. Taigi, tikrai rei
kia juos remti ir skaityti.

Mums katalikams yra svetimas neti
kinčios visuomenės čia skelbiamas mora
lės supratimas. Mes turime aiškią reli
giškai sankcijonuotą moralę. Europos 
netikintieji bando ieškoti tvirtų moralės
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normų, pavadintų kategoriško imperati
vo ir kitais panašiais vardais. Amerikos 
liberalizmas pastovių moralinių normų 
neieško. Moralės normas jie suveda į 
standartą, išvedamą iš daugumos žmo
nių moralės. Jei kur dauguma gyvena 
nenormaliai, tai jau nebereikėtų jų 
smerkti, o jų elgesį paimti kaip normą 
arba moralinį standartą, prie kurio ir ki
ti turėtų derintis. Vienas zoologijos pro
fesorius, tyręs vyrų seksualinį gyvenimą 
ir radęs, kad dauguma jo apklaustųjų 
amerikiečių vyrų yra vienaip ar kitaip 
nusikaltę moralės reikalavimams, nese
niai pasiūlė pagal tai nustatyti ir atitin
kamą viešąjį seksualinės moralės stan
dartą. Tokie neva moksliški pigios mo
ralės pateisinimai, suprantama, nekritiš
kam jaunimui yra labai pavojingi.

Nuodijantį vaidmenį vaidina ir kai 
kuri spauda. Tai yra toji spaudinių rū
šis, kuri leidžiama grynai pasipelnymo 
tikslais. Vieną jų dalį sudaro komikai, 
kitą -— leidiniai, žadiną seksualinį smal
sumą. Komikai yra žalingi ne tik dėl to, 
kad jie atpratina nuo skaitymo, bukina 
jaunimo estetinį jausmą ir tuo būdu su
laiko jį nuo kultūrinio auklėjimosi, bet 
dar labiau dėl to, kad jie žadina nepeda
gogišką nuotaiką. Jie stengiasi būti įdo
mūs, nesiskaitydami su priemonėmis. 
Dažnai juose pašiepiami ir kvailais pa
vaizduojami tėvai, kad iš jų keisto nusi
statymo ar nevykusio elgesio galėtų vai
kai pasijuokti. Vaikams pataikaujant, 
jiems ten leidžiama fantastiškiausiais bū
dais išeiti laimėtojais, bet tuo būdu ten 
yra paneigiamos visos pedagoginės ver
tybės ir idealai.

Morališką pavojų sudaro labai gausi 
geltonoji spauda, kuri, aplenkdama visus 
įstatymų draudimus, reklamuojasi labai 
agresyviai ir pikantiškai. Tą spaudos rū
šį neretai paseka ir kiti rimtesni žurnalai, 
duodami daug vietos kūno grožio pavaiz
davimui. Į smalsumą linkusiam jaunimui 
tokia spauda iš vienos pusės patarnauja, 
kaip tam tikros rūšies provokacija, iš ki
tos — kaip jo moralinių nukrypimų pa
teisinimas.

Pedagoginiams siekimams yra sveti
mas ir per didelis asmeninio malonumo 
vertinimas bei jo ieškojimas. “Good 
time” idealas neugdo nei didelių asme
nybių nei išmoko jaunimą siekti aukš
tesnių dalykų. Pagaliau, įpratimas ieško
ti tik tai, kas pačiam šiuo metu gali būti 
malonu, neveda nė į asmeninę laimę. 
Savaime suprantama, jaunimui reikia 
įvairumo, reikia tinkamo poilsio ir kul
tūringų pramogų, bet tie dalykai negali 
jam pasidaryti svarbiausiu veikimo tiks
lu. Mūsų supratimu, žmogaus linkimas 
ieškoti tik asmeninių malonumų rodo jo 
tuštumą ir nesugebėjimą suprasti didžių
jų vertybių. Asmeninio malonumo ieš
kotojai neišsiugdo sau stipraus charakte
rio, ir jie vėliau tampa sociališkai mažiau 
vertingi žmonės. Sau ir kitiems vertingi 
individai išauga tik orientuodamiesi į ku
rias nors aukštesnes vertybes, tik siek
dami aukštesnių idealų: mokslo, religi
nio tikėjimo, tvirto charakterio, išsiauk
lėjimo, vidinės kultūros, tautos gerovės, 
meninės išraiškos. Bet, norint tai pasiek
ti, reikia dirbti, kovoti ir paaukoti savo 
asmeninius malonumus.

Besirūpindami savo vaikų auklėjimu, 
tėvai susiduria ir su daugeliu kitų sun
kumų bei pavojų. Perėjus iš paprastes
nio į sudėtingesnį gyvenimą, ir auklėji
mo reikalavimai darosi sudėtingesni. 
Auklėtojams tai reikia numatyti ir ati
tinkamai veikti.

Gyvenimas tremtyje ir jo nepastovu
mas dulkėmis apnešė aukštuosius mūsų 
tautos idealus, juos nuvertino, supilkino. 
Kasdienis netikrumas ir kova už būvį 
mus atbukino ir nustelbė susidomėjimą 
aukštesniais dalykais. Aiškius ir visuo
tinius principus neretai pakeitė momento 
reikalavimai. Tačiau principų netekimas 
jau reiškia demoralizaciją.

Demoralizuota aplinka žymiai apsun
kina jaunimui susirasti kelią ir susifor
muoti idealus. Bet tėvų pastovumas gali 
jam daug padėti. Pastovus tėvų nusista
tymas, nuolatinis jų rūpinimasis vaikų 
ne tik materialine, bet ir dvasine gerove
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ir ateitimi, pastovūs jų reikalavimai gali 
sumažinti aplinkos nepastovumo įtakas, 
gali tiesiog būti tos normos, kurios pa
deda svyruojantiems susiorentuoti ir pa
gal kurias jie sąmoningai ar nesąmonin
gai derina savo veiksmus bei siekimus.

Nepastoviose ir labai komplikuotose są
lygose jaunam žmogui lengva paklysti. 
Tačiau, jei tėvai stengsis stovėti arti jo 
ir numatys, kur ir kaip jam padėti, tai ir 
ta komplikuota, neaiški aplinka gali būti 
jam nepavojinga.

P. Maldeikis

Tik Vieną Kartą Ją Sutikau...

Gerbiamoji Ponia!

To vienintelio karto, kai Jūs buvote 
pas mane, nepažįstamą, pravažiuojantį 
kunigą užėjusi, nors jau daug laiko praė
jo, dar neužmiršau. Mano pasąmonėj 
retkarčiais iškyla Tamstos susirūpinęs, 
truput liūdesiu nudažytas jaunas veidas, 
kuris tada taip puikiai derinos prie bendro 
rudens fono — prie pageltusių beržų, už 
lango bebarstančių savo lapelius.

Iš Jūsų širdies plaukė tylus, bet gilus 
skundas, kuriame jungės tremties ir šei
mos vargai. Tris valandas tada mudu da
lijomės mintimis, kartais įeidami į tikras 
diskusijas. Jūs vis tvirtinot, kad besi
reiškiančiai Jumyse naujai gyvybei ge
riau neleisti išvysti pasaulio šviesos: bas
tymasis svetimuose kraštuose ir neaiški 
ateitis nežadanti nieko gero; kad žmo
gaus iš viso gimdyti neapsimoka, nes 
pasaulyje jis neapkenčiamas ir žudomas.

Aš stengiausi atkreipti Jūsų dėmesį į 
tokių sprendimų neteisingumą: žmogus 
gimdomas ne žemės vargui, bet dangaus 
laimei. Tai yra didžiausia motinos gar
bė — jos dalyvavimas dieviškųjų Tvėrė
jo planų vykdyme; kad būti motina — 
kilniausias tarnavimas Dievui; kad vai
kučiai nušviečia moters pasaulį nauja 
šviesa ir širdį pripildo nauja meilės šili
ma; kad Dievas savo apvaizda neaplei
džia tų, kurie rūpinasi vykdyti Jo valią; 
kad Jis dažnai atima palaimą iš tų, ku
rie pražudo Jo sutvertas, mylimas sielas.

Kadangi antgamtiniai motyvai Jūsų 
neveikė — atrodė, kad jie visai Jums sve

timi — apeliavau į Jūsų pačios interesus: 
aiškinau, kaip motinoms, prieštaraujan
čioms motiniškumui, keršija pati prigim
tis. Jūs nenorėjot tikėti tada mano tvir
tinimams, kad motinų, sunaikinusių sa
vo meilės vaisių, sąžinė nerimsta visą gy
venimą; kad kartais ją užpuola didelis 
nusivylimas, apninka atšalimas tikėjime; 
kad dažniausiai dėl to ji atsitolina nuo 
Dievo. Jūs netikėjot. Jūs atsisveikinot 
tardama: “Matau, kad kunigai, lygiai 
kaip ir visi vyrai, moterų nesupranta...” 
Jūsų balsas skambėjo dar liūdniau, o vei
das atrodė dar panašesnis į mirtin bežian
giantį rudenį.

Prislėgta nuotaika išleidau Jus. Atro
dė, lyg kapuosna Jūsų meilę lydėčiau. Gai
liuosi, kad anuomet neturėjau šiame laiš
ke patiekiamo realaus, ne išgalvoto, atsi
tikimo, kurį savo dienoraštyje pasakoja 
senoji Elzė Burger (apie ją plačiau pir
mame “L. L.” numeryje, jaunimo sky
riuje). Tikiuosi, kad jis būtų sulaikęs 
Jus nuo lemiančio žingsnio. Dieve duok, 
kad jis bent sukliudytų toliau eiti anuo
met pradėtu keliu.

Priėjo liepto galą .. .

Mūsų mažoji ligoninė, įsteigta prieš 
dešimtį metų, yra vedama vienuolių se
selių. Neseniai ten paruošė atskirą dvie
jų kambarių lovą gimdyvėms. Gyvas 
reikalas prispyrė. Nors karo pramonė 
miestelin sutraukė daug darbininkų, nuo 
1914 metų naujų butų nebuvo pastatyta. 
Namuose kimšte prikimšta žmonių — 
šeima gyvena viename kambaryje; kar
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tais net su nuomininkais. Todėl namieje 
jau sunku rasti atskirą patalpą teikti gim
dymo pagelbą. Bet mano profesijai tai 
nekenkia: ir į ligoninę visuomet esu šau
kiama prie gimdymų.

Vieną naktį buvau skubiai seserų iš
kviesta. Daktarą Wille dažnai išsiveža 
pas ligonis ūkininkai, ir jį retai tegalima 
rasti namieje. Dėl to vėl reikia grįžti į 
senus laikus, kai priėmėjos šaukdavosi 
visi ligoniai. Turėjau kadais ir aš prie 
šio senųjų ūkininkų papročio prisitaiky
ti. Jie gydytojo nesišaukdavo, ligi aš jų 
neįtikindavau, kad tai neišvengiama. 
Toks žmonių kreipimasis man prie šir
dies: pirmąją pagelbą suteikti visokiais 
atvejais esu išmokusi ilgoje savo prakti
koje.

Miestelio smuklės šeimininkė atvežta 
ligoninėn. Temperatūra aukšta; pusiau 
be sąmonės. Kliedi ir kraujuoja. “Tai 
moteriškos bėdos”, — sako vyresnioji. 
Darbuojamės tik su ja. Seserims regula 
draudžia asistuoti prie gimdymų. Deja, 
tokie “moteriški dalykai”, kaip šis, šian
dien atsitinka dažnai. Bendra ligonės 
padėtis rodo sunkias komplikacijas. To
kios temperatūros nebūna be priežas
ties. Galvoju ir ieškau išeities.

Miestelin ji atvyko truput dar prieš 
karą ir perėmė smuklę. Paskiau, besiple
čiant pramonei, atidarė valdininkams 
barą; dar vėliau kiną, kur buvo rodomos 
įvairiausios filmos, bet vis blogiausios 
rūšies: begėdiškos, su pusnuogėmis ba
lerinomis ir kitomis dilginančiomis vilio
nėmis. Visa, kas tarp žmonių pasitaiko 
nepadoraus ir vulgariško, ten patraukliai 
pavaizduojama paveikslais, žodžiais ir 
asmenimis. Tinkamiausias maistas karo 
numaitintam jaunimui! Aišku, savininkė 
uždirba milžiniškus pinigus. Kodėl tokie 
dalykai nebuvo uždrausti, niekas nežino. 
Daug eina gandų apie slaptas ir labai 
linksmas naktis, su sklandžiai uždaryto
mis langinėmis; apie slaptus ir atitvars
tytus kampelius, kuriuose galima pasi
slėpti ir likti nematomam; apie svetim
šalius svečius... Daug kalbama, bet vis

nei vieno gero žodžio.

Atliekant religines praktikas tos po
nios niekas nematė nei katalikų bažny
čioj, nei protestantų maldos salėj, nei 
mokykloj, kur susirenka melstis žydai. 
Kam galėčiau apie jos kritišką padėtį 
pranešti? Kunigui, pastoriui ar rabinui? 
Ligonė neturi jokio ženklo, kuris man ką 
nors pasakytų apie jos religinį nusista
tymą. Pudra, lūpoms pieštukas, akims 
lašai, nagams geležtėlė, šukos, veidrodė
lis, tuzinas kitų menkniekių. Pagaliau 
vizitinė kortelė su užrašu: “Gydytoja - 
patarėja”; žemiau pieštuku prierašas: 
“Markso įpėdinė”. (Kitose užrašų vie
tose autorė gydytoją Marksą pamini, 
kaip žemo būdo žmogų, aršų bedievį, už
siimantį abortų darymu).

Dabar suprantu ...

Kraujo srovė išneša penkių mėnesių 
vaiko rankutę . . .

— Sesele, kol atvyks gydytojas, vis
ką paruoškit operacijai. Jei kas dar bus 
galima pagelbėti, tai tik operuojant.

Atėjo baisi naktis. Baisiausia iš visų 
mano gyvenime. O po jos dar tęsėsi ke
lios šiurpulingos dienos ir naktys. Norė
čiau, kad visi tie, kuriuos velnias sugun
do abortu, turėtų progos bent vieną kar
tą išvysti tokį siaubą. Priėmėja yra su 
viskuo apsipratusi: su dejavimais ir 
šauksmais, su baime ir sopuliais, su 
krauju ir išgąsčiu. Kur kitos moterys 
kristų, netekusios sąmonės, priėmėja tu
ri likti prie savo darbo rami ir tyli, tvir
ta ir kieta, lyg savo rankose turėtų ne 
gyvą būtybę, o krūtinėje ne širdį, kuri 
atjaučia ir kenčia. Bet tokių dalykų, ko
kius pergyveno ši jauna, trisdešimt me
tų moteris, antrą kartą nenorėčiau ma
tyti. Ne, niekuomet! Nedrįsčiau visa tai 
išgyventi iš naujo.

Tvankią ir tylią vasaros naktį bokš
to laikrodis skardžiais dūžiais išmušė 
dvyliktą. Buvo praėjus labai karšta die
na, todėl langai liko net ligi dabar atvi
ri, idant įeitų nakties vėsumos. Ligoniai 
paprastai mielai klausosi laikrodžio dū
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žių. Ir ši ligonė kaip tik tą momentą pa
siremia ant rankos ir baimės pilnomis 
akimis žvelgia į duris. Jos akys išgąsčiu 
vis daugiau plečiasi, jos žvilgsnis vis 
stipriau įbedžiamas durysna, jos karščia
vimas bei kliedėjimas vis didėja. Ji ima 
rautis plaukus... Paskiau staigiu judesiu 
bando šokti iš lovos atdaro lango link.

— Šalin, sakau, šalin! — šaukia išba
lę lūpos, o balsas tiesiog kaukiantis. Iš 
sielvarto jos kakta sužimba sodriais pra
kaito lašais. Tik įtempusios visas jėgas 
mudvi galime ją sulaikyti. Ji slepia gal
vą po antklode, šaukia ir vaitoja... Kas 
gi čia buvo kambary? Nieko. Jokio šešė
lio, jokio spindulio. Rami, pusiau aptem
dyta kambario erdvė aiškiai permatoma. 
Mes apšviečiam ją stipriau, savo kančio
je ji šaukia dar garsiau. Kambarį beveik 
visai aptemdom — jos išgąstis pasidaro 
beribis. Pagaliau griebiuosi švirkšto. Ka
ro metu slaugytojoms čia būdavo palie
kama laisvė. Tai darau labai nenoriai. 
Bet juk neįmanoma ligonę tokioje bai
sioje padėtyje valandų valandas palikti. 
Mūsų jėgos jau beveik išsisėmusios. 
Kliedinčiąją jau imam nepajėgti suval
dyti. Priežasties nežinom — ligonė į mū
sų žodžius visai nereaguoja.

Visai išsibaigus, valandėlei ji nurims
ta ant pagalvių ir išrodo tarsi mirusi: jos 
veidas gelsvas — žvakės baltumo įdu
busiais skruostais; atrodo šešiasdešimt 
metų senumo. Paskiau išgąstis vėl api
ma. Ji ima kalbėti:

— Štai. . . vėl grįžta . . . visi, vienas 
paskui kitą — vienas ... du . . . trys . . . 
o! šitas jau didelis, kaip reikiant... ke
turi . .. penki ... šis mažas, vos prasi
dėjęs . . . šeši . . . septyni. . aštuoni . . . 
oi! šitas be galvos, nešasi ją rankoje . . . 
devyni... dešimt... va, šis be kojų, o 
tačiau juda ... pusiau perplautas, krau
juoja .. . vienuolika ... dvylika . . . na, ir 
dabar!., ū-ū-ū!.. ranka i r . . .  koja... 
Kur tavo galva ? . . . kur tavo sąnariai ?. . 
Kodėl jūs neturite akių? . . . visi be akių!

Ji griebiasi antklodės, iškelia ją aukš
tai, paskiau uždengia savo veidą:

— Ne ! . . . ne !.. . ne !. . . eikit... ei
kit sau ! . . .  jūs neturit teisės gyventi!...

Ji nurimsta, tarsi mirusi. Bet po va
landėlės vėl pradeda:

— Ar jūs girdite juos kalbant?... 
Klausykite, sako . .. “mes negalime ma
tyti amžinos šviesos . . . negalim jos ma
tyti .. . duok mums savo akis, mama!... 
Tu atėmei mūsų akis, duok mums sa
vo .. .” Ar jūs negirdit jų .. . štai.. . 
ten . . . vienas ... du . . . trys...

Ir vėl baisūs skaičiai iki trylikos.
Mano širdis atrodo jau nustoja pla

kusi dėl baisios nuojautos. Bet ne, tai ne
galima! Tai kliedėjimai dėl karščio. Ta
čiau baisios minties negaliu atsikratyti. 
Jos žodžiuose kai kas atitinka tiesai: 
gimsiančiojo, kuris motinos įsčioje bar
bariškai buvo peiliais į gabalus padalin
tas, rankutė ir kojytė jau buvo “gimu
sios”. Negi galėtų būti šis tryliktasis?..

— Ko jūs norite čia . .. dabar . .. šian
dien? . . . Jūs mirę . . . jūs niekuomet ne- 
gyvenot... aš neturiu jokio kūdikio ... 
kas jus čia atsiuntė? ... O! ana, va ... 
jie vėl visi ateina . . . vienas ... du ... 
trys . . . Girdit jų šauksmus .. . girdite 
juos?... “Mes negalime įeiti į amžinąjį 
poilsį... negalime ... Tu atėmei mums 
amžinąją ramybę . . . palikai mus be Tė
vynės . . . suteik mums amžinąjį poil
sį .. Ak, tos akys!... tuščios, juodos 
skylės . . .

Ligonė ištiesia ranką sienos link ir iš
džiūvusiu, plonu pirštu rodo:

— . . . du . . . keturi. .. šeši... eikite 
sau . . eikite !. . .

Ji tiesia prieš save rankas. Lyg ginda
mosi, ima jomis mosykuoti, kad nutolin
tų nesančius paveikslus, kol, išbaigus jė
gas, aprimsta. Bet ramybės neranda. Iš
gąstis iš naujo apima:

—- Ten .. . ten . .. vienas . . . trys . . . 
trylika . . . kokie biaurūs esate !. . . kru
vini . . . sudraskyti. . . suplėšyti.. . nuo
g i . .  .

Ir ją sukrečia baisus pasibiaurėjimas:
— Nelieskite manęs ... eikite šalin ...
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šalin ! . . .  Ar nematote ... ar negirdite .. . 
kaip jie rauda . . . kaip aimanuoja, kaip 
verkia ir šaukia . .. ten ... ir dabar vėl... 
“mes neturim krikšto vandens nuplauti 
savo dėmėms .. . mes esame atstumti... 
šalame ... alkstame ... duok mums švie
sos ... šviesos . . . sušildyki mus ...” Ar
gi jūs nieko negirdit?... štai ten .. va 
čia ... vienas ... du . .. trys ...

Pagaliau neišsakomo pykčio apimta 
ji ima šaukti:

— Šalin .. . šalin ... nelieskite ma
nęs . . . eikit sau . . . šalin! . . . 
jie nori man išlupti akis . .. širdį. .. pali
kit mane . .. šalin ! . . .  šalin ! . . .  — ir 
ranka nubloškia vienuolyno vyresniąją į 
pasienį.

Laimei tuo momentu įėjo daktaras.

Su kraujo banga išplaukia galva ... 
Diagnozė greita. Kuo greičiau operacija.

— Viskas paruošta, — sako vyres
nioji.

— Aš taip maniau, — pastebiu.

Kadangi slaugytojų per mažai, pasi
lieku ir aš pagelbėti.

Gydytojas patvirtino mano spėlioji
mus. Gimsiantis su mechanišku instru
mentu buvo supiaustytas į gabalus. Įščia 
daugelyje vietų sužeista. Pilvo plėvės 
uždegimas. Jau daug valandų besitęsiąs 
kraujavimas gali dar tęstis iki rytojaus. 
Tuoj buvo duota žinia vyrui.

Skaudžią žinią vyras priėmė labai šal
tai. Atvykęs laikėsi ramiai, kol sužinojo, 
kad jam gręsia areštas. Tada ėmė dūkti 
ir keikti įstatymų leidėjus, kurie neturį 
ko veikti, kaip nosis kaišioti į žmonių 
moterystes, vietoj rūpinęsi apie save. 
Jam dar besiblaškant ir besikeikiant, 
vargšė moteris, nei neatsigavusi iš nar
kozės, vėl pradėjo skaičiavimą:

— Ten ... vėl jie ateina . . . visi . .. 
vienas ... du .. . trys . .. keturi... pen
k i . . .  šeši... septyni... aštuoni...

Vyras, lyg būtų iš pykčio netekęs 
proto, bėgte išbėgo iš kambario.

Ligonė dar blaškėsi ir aimanavo tris 
dienas ir tris naktis. Kartais net patys 
stipriausi nuodų kiekiai nepajėgė visiškai 
jos nutildyti ir išlaikyti ilgesnėje ramy
bėje. Vis matė ji savo įsčioje nužudytuo
sius kūdikius, besiartinančius prie moti
nos su skundais, išmetinėjimais ir prašy
mais. Iki šiol ji neatgavo tiek sąmonės, 
kad būtų galima jai kalbėti apie atgailą, 
grįžimą prie Dievo; kad nukreipiant jos 
mintis į Dievo gailestingumą ir gerumą, 
gal būtų pasisekę ją išvaduoti iš baisio
sios kančios. Ir vis dėlto mes negalėjo
me leisti jai mirti tokioje būsenoje. Bet 
nei seserys, nei kiti ligoniai, nei gydyto
jas neišmanė ką bedaryti. Net ir kunigas 
negalėjo mums nieko patarti.

Ketvirtą dieną ji atgavo proto aišku
mą ; taip bent atrodė. Apie tai tuoj pra
nešėm klebonui ir jos vyrui. Kunigas at
skubėjo. Po pirmųjų žodžių, ji piktai per
traukė jį:

— Buvo trylika. Taip, trylika. Nerei
kia nei klausti.

Kunigui ėmus kalbėti apie Dievo gai
lestingumą, sukaupus paskutines jėgas 
ji ištarė:

— Palik mane ... aš noriu eiti į pra
garą ... už nužudymus aš noriu atsiteis
ti amžinybe ...

Pamačiusi įeinant savo vyrą, ji ištarė 
paskutinį savo žodį — “žmogžudys” ir 
numirė.

Nors tikiuosi, kad šios siaubingos tra
gedijos atpasakojimas, o kartu ir savo 
kelio pabaigos prisiminimas, Tamstą su
laikys nuo pakartojimo to, kas jau kartą 
įvykdyta. Bet laiško čia baigti negaliu. 
Neabejoju, kad, jį perskaičiusi, padarysit 
tik išvadą: “būsiu atsargesnė, pasisau
gosiu . . . ”

“Su apgaulingu Tu elgies gudriai”,— 
kalba psalmistas apie Dievą (ps. 17, 27). 
Taip “gudraudami” — neleistinu būdu 
saugodamiesi šeimos, žmonės ne tik įžei
džia Dievą, bet ardo ir Jo nustatytą gam
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toje tvarką, kas yra nuodėmė prieš pri
gimtį.

Kiekviena nuodėmė daugiau ar mažiau 
slepia savyje ir žemišką bausmę; bet 
ypač nuodėmės prieš prigimtį. Kaip nor
malus lyčių santykiavimas moterystėje 
ugdo tarpusavę meilę bei vienybę, taip 
bet koks dirbtinis sutrukdymas tapti 
meilei vaisingai yra meilės žudymas ir 
vienybės bei santarvės žlugdymas. Vi
sokių negerovių bei skyrybų šaknis glū
di čia.

Kaip gaila, kad žmonės mano, jog 
Dievo nustatyta tvarka — Jo įstatymai 
yra kliūtis į laimę. Ne kliūtis, Brangioji 
Ponia, o šalia žmogaus kelio barjerai, 
saugoją jį nuo bedugnės.

Baigdamas laišką ir iš visos širdies 
linkėdamas Tamstai laimės ir džiaugsmo, 
negaliu nelinkėti branginti Dievo įsaky
mus.

“Palaiminti, kurių kelias nesuteptas, 
kurie vaikščioja Viešpaties įstatymu. 
Palaiminti, kurie sergi Jo nuostatus ir 
ieško Jo visa širdimi.”

“Aš nusistatau ir prisiekiu sergėti 
teisinguosius Tavo nutarimus”.

“Atverk mano akis, kad matyčiau Ta
vo įstatymo stebuklus” (iš 118 psalmės).

Tepadeda Jums, Ponia, Dievas tyros 
sąžinės džiaugsme vaikščioti Jo įstaty
mų keliais.

Jūsų Kristuje —

K. Vabalkšnis

Nelaimingoji meilė dažnai paverčia 
gyvenimą tamsia, nuobodžia naktimi, ku
rioje tačiau esti ir paslaptingo grožio, nes 
tokiais atvejais žmogus ilgisi nežinomo, 
tolimo pasaulio, kur išnyksta liūdesys ir 
nutyla skausmai, ir supranta, kad žemiš
koji laimė yra nepastovi ir vylinga.

H. H e i n e

UŽ KOKIŲ VYRŲ MERGAITĖS 

NETURĖTŲ TEKĖTI?

Už gero vyro, kaip už mūro; 
už blogo, kaip už kelmo.

Lietuvių priežodis.

Neseniai Amerikos naujokų komisijos 
nepriėmė į kariuomenę apie tris šimtus 
tūkstančių vyrų, nes po šioj šaly nusta
tyto “mental test” — protinio patikrini
mo pamatė, kad tie vyrai yra protiniai 
nesubrendę, nenormalūs, todėl kariuo
menei netinkami. Šia proga gali kilti 
klausimas, ar nevertėtų vartoti tokį 
“test”, tokį dvasinio sugebėjimo patikri
nimą tiems, kurie ruošiasi į moterystę. 
Manytume, kad dar svarbiau parinkti 
gerus vyrus moterystei, negu kariuome
nei. Kartą labai inteligentiška ir išmin
tinga ponia pasakė, kad vyrui yra leng
viau suvaldyti kariuomenės pulką, negu 
tvarkyti savo šeimą. Kol dar mes jokių 
valdžios nustatytų formulių šiam patik
rinimui neturime, gali pačios mergaitės 
stengtis ištirti vyrus, kurie prašo jų ran
kos. Čia paminėsime keletą rūšių tokių 
vyrų, kurie moterystei netinka.

1. Netekėk už vyro, jau peršokusio 
trisdešimtuosius amžiaus metus. Patar
lė sako: “Kas 30 metų dar nevedęs ir 40 
metų neturtingas, tas ir mirs, neturėda
mas nei žmonos nei pinigų”. Dėl ko jis 
taip ilgai laukė? Pagrindinis jo pasitei
sinimas paprastai bus: “Neradau tinka
mos mergaitės. Jos visos yra nerimtos, 
tuščios, pliuškės.” Kiekvienam supranta
ma, kad yra labai daug gerų mergaičių. 
Jeigu jis iki 30 metų nesugebėjo susiras
ti tinkamos, reiškia, kad jis pats netinka 
moterystei.

2. Yra netinkamas moterystei toks 
vyras, kurs mano, kad jo profesija yra 
svarbiau, negu moterystė. Toks vyras
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yra visados užsiėmęs įvairiausiais reika
lais, jis niekados neturi laiko. Jis neturi 
laiko nei draugauti su mergaitėmis. Be 
abejo, jis bus per daug užsiėmęs ir po 
vedybų, jis neturės laiko nei savo žmo
nai nei vaikams. Tokie vyrai gali būti 
labai geri profesionalai, bet nebus geri 
šeimos tėvai. Jų žmonos tampa arba 
šventosios kankinės arba neištikimos 
moterystėje. Juk visuomet pasitaiko to
kių vyrų, kurie tokiai nuskriaustai, savo 
vyro apleistai moteriškei parodo daugiau 
atidos ir meilės, negu jos vyras. Toks 
vyras gal atrodys labai geras, gal jis gy
vens tarp dangaus ir savo biznio, bet jo 
žmona gyvens tarp dangaus ir pragaro.

3. Moterystei pavojingi yra vyrai, ku
rie perdaug dažnai kalba apie savo mo
tiną. Aišku, kad kiekvienas gerai išauk
lėtas sūnus turi mylėti savo motiną. Bet 
yra tam tikra vyrų rūšis, kurie myli sa
vo motinas kažkaip kitaip, negu kiti. 
Jiems motina yra viskas, kitos moterys 
visai nerūpi. Tokie vyrai, pagal psicho
analizę, turi “Edipus Complex”. Šis 
reiškinys dažniausiai pasitaiko tose šei
mose, kuriose motina tapo labai anksti 
našlė, arba vyras yra girtuoklis, netikin
tis, priklausąs prie bedieviškų partijų. 
Tada motina stengiasi visokiais būdais 
atitraukti vaikus nuo blogos tėvo įtakos, 
ir ji vaikams tampa viskas. Taip pat 
jeigu vyras yra nesumanus, lepšis, jo 
pradeda nevertinti nei žmona nei vaikai. 
Motina visą savo meilę nukreipia į vai
kus, o vaikai labai prisiriša prie motinos. 
Jeigu šeimoje nėra mergaičių, bet tik ber
niukai, tada jie taip prilimpa prie moti
nos, kad visiškai nesidomi kitomis mote
rimis. Ypatingai jei motinos yra labai 
inteligentiškos, gabios, sumanios, ma
lonios išvaizdos, jos taip pavergia sūnus, 
kad jie sunkiai gali atrasti kitą moterį, 
kuri prilygtų jų motinai, kurią jie galė
tų mylėti ir gerbti. Tokie vyrai neturi 
progos priprasti prie kitų mergaičių, jų 
jausmai nuskursta, tampa neromantiški, 
sausi ir kartais nesocialūs — nesijaučia 
laimingi draugijose, todėl jų vengia. Jie

vengia mergaičių, neišmoksta šokti, ne
žino ką ir kaip su mergaitėmis kalbėti, 
kaip su jomis elgtis. Kai kurie mano, kad 
tai yra didelė dorybė.

Jeigu tokie vyrai veda, šeima gali bū
ti labai nelaiminga, ypač jeigu ves Holly
wood tipo moterį. Tokios moterystės pa
prastai anksčiau ar vėliau sudūžta, pri
einama prie skyrybų. Vyras renkasi ki
tą. O kadangi negali susijungti Katalikų 
Bažnyčioje, eina pas protestantus arba 
tuokiasi civiliniai. Kitiems dažnai būna 
nesuprantama, kaip toks rimtas vyras, 
iš geros katalikiškos šeimos, parapijos 
pažiba, kunigų pasididžiavimas, taip to
li galėjo nueiti.

Yra labai gera, jei berniukai namuo
se turi ir sesučių. Sesučių įtaka į berniu
ko socialinius jausmus yra labai didelė. 
Sumažėja jo savimeilė, storžieviškumas. 
Sesutės kartais parsiveda namo ir kitų 
mergaičių, savo draugių, kurios susipa
žįsta su broliais, drauge žaidžia, eina pa
sivaikščioti, iškylauti. Berniukai, pažin
dami daugiau mergaičių, pastebi jų būdo 
įvairumus, skirtumus: su vienomis yra 
lengviau draugauti, su kitomis sunkiau. 
Jie yra priversti gražiai, mandagiai elgtis 
su mergaitėmis, nes sesutės, pastebėję jų 
klaidas, parėjusios namo, tėvams viską 
išplepa. Berniukams tai nepatinka, užtat 
jie stengiasi neduoti progų tiems mer
gaičių “plepalams” ir kaip galima man
dagiau su mergaitėmis elgtis.

4. Mergaitės, norėdamos ištekėti, tu
rėtų vengti tokių vyrų, kurie visuomet 
kalba, kad moterims nereikia jokio moks
lo, kad jų vieta tik virtuvėje. Tiesa, kar
tais vyrai pasako, daugiau, negu mano, 
ypatingai norėdami mergaites paerzinti. 
Bet jeigu matai, kad kuris nors vyras su 
tam tikra panieka žiūri į moteris, jomis 
nesidomi, bet yra įknibęs per dienas tik 
į savo automobilio motorą ar į kokį kitą 
jo mėgiamą dalyką, gali rimtai abejoti, 
ar, už jo ištekėjus, būsi laiminga. Jis ir 
vedęs panašiai elgsis, nesirūpins žmona, 
ją laikys užkampyje, nesistengs jai pa
daryti kokį nors džiaugsmą, malonumą.
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Jo žmona bus tik tarnaitė šluoti kamba
riams ir plauti indams.

Kai kurie vyrai taip maža vertina mo
teris, kad nuo jų viską slepia, nenori, kad 
jos kištųsi į jų reikalus. Jie nesakys savo 
žmonai, kiek algos gauna, kur pinigus 
laiko, kiek jų turi, prie kokių draugijų 
priklauso, su kuo draugauja. Apie tai ži
noti, jų nuomone, ne moterų dalykas. 
Prie šios kategorijos dažnai priklauso 
žymūs vyrai, aukšti valdininkai, kariš
kiai, diplomatai. Žinoma, dėl to ne visuo
met galima vyrus kaltinti. Dažnai jie bi
jo viską pasakyti, kad žmona tuoj visa 
tai neišplepėtų kitiems. Jie dėl to galė
tų turėti nemalonumų. Taigi, dar nereiš
kia, kad moterystė su tokiais vyrais tu
rėtų būti nelaiminga. Tik moteris turi 
tai suprasti ir prie tokių vyrų prisitaikyti. 
Jeigu moteris jaučia, kad ji to negalės 
pernešti, kad ji nebus laiminga, jei vyras 
jai visko nepasakys, ji neturėtų už tokio 
vyro tekėti.

5. Netekėk už vyro, kurs yra žiaurus 
su moterimis, kurs neatsižvelgia j mote
rų jausmus, j jų rūpesčius. Jis jaučia net 
malonumą kankinti moteris. Tokiam 
vyrui moters sielos grožis neegzistuoja. 
Ką padės gražiausia simfonija ar opera 
kurčiam žmogui, neturinčiam muzikali
nės klausos?...

6. Netinka moterystei tokie vyrai, ku
rie mieliau draugauja su vyrais, negu su 
moterimis. Jie tik vyrų draugijose jau
kiai jaučiasi, moterų vengia. Jeigu su jo
mis ir draugauja, tai dažniausiai tik biz
nio sumetimais. Moteris jiems yra tik 
priemonė kam nors pasiekti.

7. Venk vyrų, kuriems yra svetima 
romantika ir poezija, kurie nejaučia prie 
moters jokio patraukimo. Reikia manyti, 
kad tokie vyrai lytiniai nėra išsivystę, 
nenormalūs. Su tokiais vyrai moterystė 
tikrai būtų nelaiminga.

8. Yra pavojingi ir tie vyrai, kurie vi
sai nemėgsta keliauti, neturi jokio noro 
pamatyti ką nors nauja. Tokie vyrai yra 
be iniciatyvos, be vyriškos drąsos. Jie

nesugeba surasti ką nors nauja, kai to bū
tinai reikia. Praradę darbą, jie nesuras 
kito. Šeimos išlaikymo našta kris ant 
vargšės žmonos pečių, o vyras sėdės na
mie ir skųsis, kad niekas neduoda darbo, 
kad blogos sąlygos, kad pasaulyje yra 
krizė. Bet iš tikrųjų krizė yra tik jo gal
voje bei širdyje.

9. Netekėk už vyro, kurs nori, kad tu 
būtum lygiai tokia ir lygiai taip elgtu
mės, kaip jo motina. Jis visuomet karto
ja, kad jo motina taip virdavo, taip skalb
davo, taip siūdavo, taip kepdavo. Jis no
ri, kad ir jo žmona lygiai taip darytų. 
Tai rodo, kad tas vyras yra blogai susi
kristalizavęs. Jis nemokės prisitaikyti 
prie savo būsimos žmonos. Tas kristalas 
greičiau suduš, negu kad žmona jį per
kristalizuos.

10. Neik už vyro, kurs perdaug fana
tiškai vykdo ir tau užkrauna vykdyti sa
vo planus. Jis neklausia tavo nuomonės, 
bet tave paprastai pastato prieš įvykusį 
faktą: viskas jo jau seniai suplanuota, tu 
turi tik vykdyti. Moterystės ir šeimos 
gyvenimo grožis pastebimas tada, kai lei
džia vienas kitam pasireikšti, vienas ki
tam padeda, pataria, kai kiekvienas gali 
parodyti savo kūrybinius gabumus. Mo
terystė nebus laiminga, jeigu iš abiejų 
pusių nebus kompromisų: vienas turi 
nusileisti viename dalyke, kitas kitame.

11. Netekėk už vyro, kurs nuolat gie
da lamentacijas, nuolat skundžiasi, nuo
lat verkšlena: jam viskas negerai, viskas 
ne taip, kaip jis manė, kaip jis norėjo. 
Jam nepatinka valgis, nepatinka virimas, 
skundžiasi, kad daiktai ne taip sudėti 
kambaryje, negerai pasiūti ar išplauti 
drabužiai. Pasakojama, kad buvęs senas 
kavalierius, kurs kas vakarą, eidamas 
gulti, vis keisdavęs savo lovą, mat, bijo
davęs skersvėjo. Visi tą žmogų pažino
jo visi iš jo juokėsi. Kažkoks juokdarys 
kartą pasakęs: “Ar žinote, kokį asmenį 
šis vyras savo gyvenime padarė laimin
gu?” Niekas negalėjo to žinoti, nes atro
dė, kad tikrai nė vieno jis nebus laimin
go padaręs. Bet tas juokdarys tarė: “Jis
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padarė laiminga tą moterį, kuri už jo ne
ištekėjo !” Visi su tuo sutiko.

12. Pavojinga tekėti už vyro, kurs ieš
ko “tobulos moters”. Jis gali pasiimti ne 
vieną, bet šimtą Diogeno lempų, vis tiek 
tobulos moters nesuras. Tobulumas šia
me gyvenime yra neįmanomas. Kiekvie
nas žmogus turi silpnybių.

13. Vyras, už kurio tekėsi, turi būti 
doras, taurus. Tas, kurs tik po kelių pa
simatymų netaktiškai užgauna ir įžeidžia 
mergaitės nekaltybės jausmus, moterys
tei netinka. Jis priklauso prie tų, kurie 
savo purvinais batais yra įpratę mindžio
ti moterų širdis. Mergaite, nuo tokio vy
ro bėk, kaip nuo pragaro smalos!

14. Netinka tau vyras, esąs skirtingų 
religinių įsitikinimų. Yra visados didelė 
klaida tekėti už kito tikėjimo vyro. Ka
talikė tik už kataliko turėtų tekėti. Paty
rimas rodo, kad mišrios moterystės re
tai būna laimingos. Tas pat sakytina ir 
apie netikintį vyrą, nors jis ir būtų krikš
tytas tame pačiame tikėjime, kaip ir tu. 
Tokiais atvejais šeimoje yra neišvengia
mi susikirtimai, nesutikimai, ginčai. Šei
mos vienybės čia nebus.

15. Ar vyras turi būti tos pačios tau
tybės, kaip ir mergaitė? Jeigu žiūri į tau
tos gerovę, jos klestėjimą, jos garbingą 
ateitį, savo gimtosios kalbos išlaikymą, 
turi sutikti, kad vyras turi būti tos pa
čios tautybės. Lietuvaitė turi tekėti tik 
už lietuvio. Bet kartais moterys taip ma
no apie moterystę, kaip Churchill’is apie 
paskutinį karą: “Karas yra laimimas ne 
taip kaip reikia, bet taip kaip galima”. 
Taigi, ir mergaitės kartais išteka ne taip 
kaip reikia, bet taip kaip galima. Kartais 
mergaitė galvoja, kad jeigu netekės už 
pasitaikančio svetimtaučio ir Lietuvos 
bernelis neatjos, pasiliks senmergė, to
dėl ir išteka už svetimtaučio.

Čia trumpai pažvelgėme į kai kurias 
vyrų klases. Vieni iš jų yra labiau netin
kami moterystei, kiti mažiau. Kartą teko 
girdėti paskaitų metu psichiatrijos pro
fesorių sakant, kad mes visi turime įvai
rių netobulumų ir keistumų. Normaliu

LIETUVIAI IR GIRTAVIMAS

Gerbiamas Redaktoriau,

“Laiškai Lietuviams” man yra dide
lis malonumas ir paguoda. Kiekvienas 
numeris įrodo, kad turime nepaprastai 
gerų dvasios vadų, kurie su didžiausiu 
rūpestingumu, nuoširdumu ir meile sten
giasi mums padėti išspręsti visus sun
kiuosius ir kebliuosius dvasinius klausi
mus mūsų erškėčiuotame tremties kely
je. Kadangi Jūs skatinate kreiptis į Re
dakciją su visokiais klausimais, tai ir aš 
drįstu į Jus kreiptis, prašydama paaiški
nimo žemiau išdėstytu klausimu.

Norėčiau žinoti, kaip Katalikų Bažny
čia žiūri į girtuokliavimą. Ar girtuoklia
vimas yra sunki nuodėmė? Ar girtuoklis
— alkoholikas yra skaitomas sąmoningu 
žmogumi ar ne? Juk girtuoklis prageria 
ne tik savo pinigus, bet ir protą bei valią. 
Pasigėręs padaro visokių kvailybių ir di
džiausių nusikaltimų. Girtuoklių vaikai 
dažniausiai būna nenormalūs, turintieji 
silpną valią, palinkimą gerti, paleistu
vauti, vogti, meluoti. Nemaža pasitaiko 
ir silpnapročių, isterikų, epileptikų. Tad 
ar girtuoklis gali būti laikomas pilno pro
to, sąmoningu žmogumi?

žmogumi mes vadiname tą, kurs supran
ta, kurs pastebi, kad jis turi tų netobulu
mų ir keistumų. Supratęs, pradeda 
stengtis jais nusikratyti. Tai yra visiš
kai naturalu ir normalu. Nenormalu yra 
tada, kai žmogus savo klaidų ir keistumų 
nemato arba matydamas nesistengia nu
sikratyti ir tomis keistenybėmis kankina 
save bei kitus.

 J. Venckus, S. J.
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Vilnius. Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios.

Manyčiau, kad su girtuokliu dar blo
giau, negu su bepročiu. Beprotį galima 
uždaryti į bepročių namus, o girtuok
liams specialių namų nėra. Kai jis yra 
negirtas, reikia su juo skaitytis, kaip su 
pilno proto žmogumi: šeima turi jo klau
syti, juo tikėti, jo autoritetą gerbti. O už 
poros valandų štai tas pats žmogus jau 
yra bevalis, apsvaigęs, beprotis sutvėri
mas, kurio negalima prilyginti net prie 
tvarkingo normalaus gyvulio.

Kodėl taip mažai yra kovojama su šia 
blogybe? Kodėl taip retai tegali išgirsti 
kokį nors protesto žodį ar paaiškinimą 
šiuo reikalu?

Atvykusi į Ameriką ir susipažinusi su 
turtingu žmonių gyvenimu, su gerais už
darbiais ir galimumais pasiekti gerbūvį 
stebėjausi, kodėl toks mažas lietuvių 
procentas, palyginant su kitų tautybių 
ateiviais, pasiekė aukštesnio mokslo ir 
geresnio gyvenimo. Prieš kokią keturias
dešimt metų atvykę į Ameriką neturtin
gi, bemoksliai Lietuvos žydai, žiūrėk, jau 
turi dideles dirbtuves, įmones, jų vaikai 
išėję aukštuosius mokslus: daktarai, ad
vokatai, inžinieriai. O tuo pačiu metu at
vykę lietuviai, jeigu jau turi vieną kitą 
namuką ir automobilį, tai labai gerai. 
Bet dažniausiai jie ir jų vaikai dar tebe

tūno fabrikuose, kaip paprasti darbinin
kai.

Pagyvenus čia kiek ilgiau, pradeda 
ryškėti šio skirtumo priežastys. Dau
guma lietuvių yra paskendę girtuoklys
tėje: ką uždirba, tą ir prageria. Geria 
ne tik vyrai, bet ir moterys. Pratina net 
ir mažus vaikus. Kartais 14-15 metų pa
augliai jau pradeda lankytis smuklėse. 
Kitos tautos, ypatingai žydai, taip nepa
siduoda girtuokliavimui. Kaip galima tai 
išaiškinti?

Jus gerbianti O. I.

Gerbiamoji Ponia,

Jūsų laiške yra įdomių minčių, kurias 
būtų galima suvesti į du klausimu: 1. ar 
pasigerti yra nuodėmė, 2. dėl ko lietuviai 
taip girtuokliauja.

Ar pasigerti yra nuodėmė?
Klausiate, kaip Bažnyčia žiūri į gir

tuokliavimą, ar jį laiko nuodėme. Be abe
jo. Pasigerti yra viena iš septynių didžių
jų nuodėmių. Moralistai sako, kad pasi
gėrimas tada yra sunki nuodėmė, kai pa
sigeri tiek, jog visiškai netenki proto. 
Kad tai turi būti sunki nuodėmė, gana 
lengva suprasti. Žmogus, laisvai atimda
mas sau protą, labai pažemina savo žmo
gišką prigimtį, tampa panašiu į gyvulį. 
Taip pat išstato save pavojun visokiems 
blogiems darbams: žmogžudystėms, pa
leistuvystėms, biauriausiems keiksmams.

Iki proto netekimo pasigėręs žmogus, 
be abejo, negali būti laikomas sąmonin
gu. Beprotis, nesąmoningas žmogus ne
gali būti atsakingas už savo veiksmus, 
jis negali padaryti jokios nuodėmės. Žmo
gus nusideda tik tada, kai žino ir supran
ta, ką daro. Beprotis nežino, ką daro. Gal 
kai kam čia galėtų pirštis išvada, kad ap
simoka pasigerti iki proto praradimo, 
nes tada esi tikras, kad nepadarysi jo
kios nuodėmės. Vis dėlto drauge kiek
vienas supranta, kad tai negali būti tie
sa. Negalimas dalykas, kad net ir blo
giausi girtuoklio veiksmai, kaip pav. 
žmogžudystės, galėtų būti morališkai vi
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sai nekalti. Kur nors čia turi būti netvar
ka. Taip, netvarka yra tada, kai žmogus 
laisvai atima sau protą, kai pasigeria. 
Todėl jis yra daugiau ar mažiau atsakin
gas ir už savo būsimus veiksmus, nes 
juos galėjo pramatyti. Jis žinojo, kad pa
sigėręs galės visokių kvailybių ir viso
kių nemorališkų veiksmų pridaryti. Tai
gi, tokio žmogaus pagrindinė kaltė yra 
ne tada, kai jis tą blogą veiksmą atlieka, 
bet tada, kai laisvai šiam pavojui save 
išstato, t. y., kai pasigeria.

Tik tada proto netekęs žmogus yra 
visiškai neatsakingas už savo darbus, 
jeigu jis neteko proto be savo kaltės, bet 
girtuoklis netenka proto iš savo kaltės. 
Todėl jau ir pasaulinis teismas baudžia 
girtuoklį už jo nusikaltimus, atliktus gir
tame stovyje. Be abejo, negali už tai ne
bausti ir dieviškasis teismas. Tik Dievas, 
matydamas visas žmogaus mintis, daug 
geriau pažįsta jo kaltę, todėl ir teisinges
nę bausmę jam paskirs.

Būtų klaidinga manyti, kad tik tada 
žmogus sunkiai nusideda, kai pasigeria, 
iki proto netekimo. Jeigu jis prie to ir 
neprieis, vis tiek sunkiai nusidės, jei sa
vo girtuokliavimu duoda vaikams blogą 
pavyzdį, žmonai sukelia visokių rūpesčių 
ir ašarų, įstumia šeimą į vargą ir nusimi
nimą, išplėšia šeimos taiką ir meilę. Taip 
pat, kaip savo laiške teisingai pastebite, 
girtuoklių vaikai dažnai būna nenorma
lūs, liguisti, taigi, girtuoklis tėvas ir už 
tai yra atsakingas.

Bažnyčia, be abejo, prieš girtavimą, 
kaip ir prieš kiekvieną blogybę, visuomet 
kovojo ir kovoja. Bet jos ginklai nėra 
materialiniai, prievartos ji nenaudoja. 
Kaip, nežiūrint jos uoliausių raginimų ir 
kovų, yra žmogžudžių, paleistuvių, va
gių, taip yra ir girtuoklių.

Dėl ko lietuviai girtuokliauja?

Gal būtų per drąsu sakyti, kad lietu
viai savo girtuokliavimu pralenkia kitas 
tautas. Girtuoklių pasitaiko visose tau
tose. Vis dėlto reikia pripažinti, kad tarp

lietuvių girtavimas yra gerokai paplitęs. 
Buvo daug geriama Lietuvoje, ne ge
riau yra ir emigracijoje. Būtų sunku nu
statyti šio reiškinio priežastis. Kai kas 
mano, kad lietuviai iš rusų išmoko gir
tuokliauti. Kiti gal mėgins aiškinti, kad 
lietuviai visuomet vargę, kentėję ir da
bar gyvendami tremties liūdesy, nori 
bent valandėlei užmiršti savo vargus al
koholio svaiguly. O gal čia bus jau įsise
nėjęs lietuvių tautinis paprotys: pirmiau 
lietuviai gerdavo midų, girą ir kitus sa
vo gamintus gėrimus; dabar, nesant tų 
tautinių gėrimų, juos pakeičia degtine, 
vynu, alum.

Čia Amerikoje gal žmonės dar labiau 
įprato gerti piknikuose ir kituose paren
gimuose, kur be alkoholio neapsieinama. 
“Jei nebus baro, nebus pelno”, — sako
ma. “Jei nepardavinėsime mes, gers ki
tur”. Vis dėlto reikėtų su šiuo įpročiu ko
voti. Kartais net mūsų žymūs visuomeni
ninkai nuo scenos kviečia žmones prie ba
ro... Mato, kad yra bloga, bet pinigas 
traukia... Kaip tą lokį karštas medus. 
Reikėtų, kad mes būtume dosnesni kul
tūriniams tikslams, tada nereikės “dirb
ti” pinigų tokiais mažiau kultūringais 
būdais.

Bet sakoma, kad be gėrimų mūsų pa
rengimai nebus įdomūs. Žmonėms juk 
reikia numalšinti kuo nors troškulį, ypa
tingai kaitriomis vasaros dienomis. Taip, 
bet alkoholis nėra labai gera priemonė 
numalšinti troškulį, yra daug geresnių. 
Nesiūlysime “klasiškos” priemonės — 
vandens, bet norėtume pasiūlyti mūsų 
tautinius gėrimus. Dėl ko mes negalėtu
me grįžti prie savo garsiojo midaus ir 
prie giros? Juos gaminti nėra jau taip 
sunku. Tikrai vertėtų pradėti. Būtų nea
bejotinai kultūrinis darbas, naudingas ir 
mūsų tautai ir Bažnyčiai, jeigu mes pra
dėtume steigti “midaus” ar “giros” drau
gijas. Pamažu šiuos gėrimus pradėtų ra
gauti ir svetimtaučiai. Kaip mus jie da
bar giria už lietuvišką kugelį, taip girtų 
ir už gerą girą.

Juozas Vaišnys, S. J.
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SEKTINAS KLEBONO PAVYZDYS

Šiais metais “Laiškams Lietuviams” padidėjus ir pagražinus išvaizdą, skai
tytojai dar labiau jais džiaugiasi. Rašydami mums laiškus, nesigaili pagyrimų. Be 

abejo, gražiausiai ne tik žodžiu, bet ir darbu juos įvertino Didžiai Gerbiamas Kun. 
Dr. L. J. Mendelis, Baltimorės Šv. Alfonso parapijos Klebonas. Jis užsakė “Laiš
kus Lietuviams”, pats apmokėdamas prenumeratą, visiems savo parapijiečiams. Iš 
viso atsiuntė 461 adresą. Tiek yra šeimų jo parapijoje.

Savo laiške rašė ir apie motyvus, kurie jį paskatino šiam darbui. Gerb. Kle
bono nuomone, “Laiškai Lietuviams” yra geriausias klebonų padėjėjas. Yra neį
manoma iš sakyklos mokyti parapijiečius visų dalykų, kuriuos jie būtinai turėtų 
žinoti. Sekmadieninių pamokslėlių, be abejo, nepakanka. Taip pat ne visi ir į baž
nyčią ateina. Taigi, klebonui, norinčiam rūpintis visais savo parapijiečiais ir padėti 
jiems visuose reikaluose, geriausiai gali pagelbėti tinkama katalikiška spauda. 
Gerb. Klebonas mano, kad “Laiškai Lietuviams” yra geriausias šiam tikslui pritai
kytas laikraštis.

Jis užsakė “L. L.” visiems ir tremtiniams ir vietiniams. Sako, kad vietiniams 
gal kartais kalba nebus visai suprantama, bet juk jie turi pratintis. Jiems dabar 
kaip tik yra gera proga išmokti grynos lietuvių kalbos. Gerb. Klebonas mano, kad 

“L. L.” jo parapijiečiams bus ne mažiau naudingi už misijas. Todėl jis prižada ir 
Šv. Mišiose prašyti Dievą, kad Jis palaimintų šitą jo žygį ir kad “L. L.” atneštų 

visiems parapijiečiams pageidaujamų vaisių.

“L. L.” Redakcija ir Administracija už tokį kilnų Gerb. Klebono darbą taip 

pat negali tinkamiau atsilyginti, kaip prašydama Visagalį Šv. Mišiose, kad Jis pa
laimintų Baltimorės parapiją ir jos kleboną.

Jeigu dar neskaitai, tai tuoj užsiprenumeruok T ė v ų  J ė z u i t ų  
leidžiamą mėnesinį žurnalą

Ž V A I G Ž D Ę

Nuo šių metų jos Redakcija ir Administracija yra perkelta į Či
kagą. 

“Žvaigždė” yra Maldos Apaštalavimo organas. Jos ypatingas tiks
las paprastu ir visiems suprantamu būdu skleisti tarp lietuvių Jėzaus 

Širdies garbinimą. Kaina metams tik du doleriai.

Adresas: “Žvaigždė”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.



VISI Į “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJŲ!

Nuo 1952 m. sausio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. vyksta “L. L.” 
platinimo vajus. Trys platintojai, surinkę daugiausia užsimokėjusių 
skaitytojų, gaus šias dovanas:

pirmas — 150 dolerių, 
antras — 100 dolerių, 
trečias — 50 dolerių.

Be to, keturios dovanos, po 25 dol. kiekviena, burtų keliu teks 
kitiems platintojams.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” Administracija nuoširdžiai dėkoja vajaus premijų 
fundatoriams:

1. Žinomam Čikagos gydytojui Dr. Zenonui Danilevičiui (Rezid. 3241 W. 66th 
PI.; ligonius priima: 10748 S. Michigan Ave., tel. Waterfall 8-3060), aukojusiam 
200 dol.

2. Ponui B. Palutsis, 6914 S. Campbell Ave., aukojusiam 50 dol.
3. Aukojusiems po 25 dolerius:

P. Aleksui Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir smulkių prekių 
krautuvė);

P. Juozui Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė); 
Roosevelt Furniture Company, Inc., 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).

S Ą L Y G O S :
1. Platintoju skaitomas, kas suranda bent penkis n a u j u s  

skaitytojus.
2. Už kiekvieną naują skaitytoją ar penkis senų skaitytojų 

prenumeratos atnaujinimus platintojui užskaitoma po vieną tašką. 
Kiek platintojas surinks taškų, tiek gaus bilietų 25 dol. dovanai laimėti.

3. Kiekvienas platintojas galės laimėti tik vieną dovaną.
4. Platintojams, kurie praėjusiais metais gaudavo didesnį “L. 

L.” skaičių (nemažiau penkis egzempliorius) savo vardu, atnaujinant 
prenumeratas, užskaitoma po vieną tašką už penkis senus skaitytojus 
ir po vieną tašką už kiekvieną naują.

“L. L.” prenumerata Amerikoje ir visuose kituose kraštuose tik 
vienas doleris metams.

A d r e s a s :
“Laiškai Lietuviams”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.


