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Dievo vardu 
-sustokit!

...Mums gręsia nelaimė, kuri pavojun stato visą žmo
nių giminę. Kruvinas ir sunkus karas dega Rytų Azijos 
plotuose.

...Žmonės yra giliai sujaudinti taip pat ir kitais da
lykais, kurie, mes visi žinome, dedasi kitose pasaulio da
lyse: pavyzdžiui, greitėjančios branduolinių ginklų lenk
tynės, sąžinės nesaistomos pastangos plėsti savo valsty
bės plotą, perdėtas savo rasės garbinimas, krašto gy
ventojams primesta segregacija, nužudymai ir teroristų 
užpuolimai, nekaltųjų žudymai — visa tai yra medžiaga 
galimai didžiausiai tragedijai.

...Mes vėl keliame savo balsą “su dideliu skausmu 
ir ašaromis” (Žyd. 5, 7), maldaudami tuos, kurie rūpina
si visuomenės gerbūviu, kad jie visom galimom priemo
nėm stengtųsi apsaugoti gaisrą nuo plitimo ir net visiš
kai užgesinti ugnį.

Nes mes neabejojam, kad visi žmonės, kurie nuo
širdžiai siekia to, kas yra teisinga, nežiūrint kokia jų 
bebūtų tauta, odos spalva, religija ar visuomeninė padė
tis, jaučia taip pat kaip ir mes.

Todėl tegu visi atsakingieji stengiasi sudaryti sąly
gas, kurios privestų galop prie ginklo padėjimo, prieš 
tai, negu tai įvykiams spaudžiant pasidarys per vėlu.

...Mes šaukiam jiems Dievo vardu — sustokit! žmo
nės turi sueiti ir išdirbti konkrečius planus ir sąlygas 
susitaikymui visu nuoširdumu. Susitaikymas turi būti 
pasiektas dabar, net nepatogumo ir nuostolių sąskaiton, 
nes vėliau jį gali tekti daryti po kartaus kraujo pralie
jimo ir didelių nuostolių.

Bet šioji taika turi būti pagrįsta teisingumu ir žmo
nijos laisve, ir taip pat atsižvelgti į asmenų ir bendruo
menių teises, nes kitaip ji bus nepastovi.

PAULIUS VI ENCIKLIKOJE

“CHRISTI MATRI”

1.1 . 'CS
NA~ C” INE 
M .DO 
Bir 107 KA

153

3



...bet ateina valanda, kad kiekvienas, kurs jus užmuš, 
tarsis tarnaująs Dievui.

(Jono 16, 2)
Seselei Angelikai ir vaikučiams Grenadoje.

DRAUGAS MAO MAUDOSI

Šiomis dienomis geriausi 
anekdotai ateina iš Kinijos. Ne
seniai rašėme apie draugo Mao 
raštų įtaką arbūzų pardavinėji
mui. Paskutinės žinios rodo, 
kad Mao Tse Tung yra ne tik 
rašytojas, bet ir sportininkas. 
Liepos 16 d. Wuhan mieste vy
kusios plaukymo varžybos 
Yangtze upėje. Koks džiaugs
mas liaudžiai, kad ir draugas 
Mao panoro pasimaudyti! Rau
donskruostis Pirmininkas Mao 
įšoko į vandenį ir nuplaukė pa
vandeniu devynias mylias per 
65 minutes, pakeliui dar pasi
kalbėdamas su provincijos par
tijos sekretorium ir rasdamas 
laiko pamokyti mergaitę kaip 
plaukti ant nugaros. Savo plau
kimu Mao tikrai įrodė sugebė
jimą vandens sportui, nes jis tu
rėjo plaukti keturis kart grei
čiau negu pasaulio dešimties 
mylių plaukimo meisteris. Sa
vaime suprantama, jei 72 metų 
Mao įstengia taip greitai plauk 
ti, sekančiuose olimpiniuose žai
dimuose jam teks atstovaut Ki
niją.

...IR SKANDINA KINIJĄ

Kinijos komunistų partija pa
tvirtino planą reformuoti kraš
to universitetų sistemą. Huma
nitarinių mokslų studentų stu
dijos sutrumpinamos dviem me
tais. Šiuos du metus studentai 
praleis tarp ūkininkų, darbinin
kų ir kareivių. Kinijos laikraš
čiai rašo, kad šis pasiūlymas ki
lo iš pačių studentų... Jei pla
nas bus įgyvendintas, mokyto
jų ir kūrėjų gyvenimas Kinijo
je dar pasunkės. Planas priim
tas kaip dalis dabartinio “kul
tūrinio valymo”, kurio metu at
leista keli aukšti partijos pa
reigūnai. Jie kaltinami, kad 
skleidė mintis, kurios buvo prie
šingos Mao Tse Tung mokslui.

“Valymo” itin skaudžiai pa
liestas Pekino universitetas. At
leistas Lu Ping, universiteto 
prezidentas. Patį universitetą 
dabar tvarko partijai ištikimų 
studentų grupė. Pamokos nu
trauktos — jų vietoj demonstra
cijos, kuriose kaltinami profe
soriai, kad jie neištikimi draugo 
Mao galvosenai.

Kokia “valymo” priežastis? 
Kaikurie stebėtojai mano, kad 
jį bent dalinai iššaukė laisvo
jo pasaulio spaudoje dažnai pa- 
sirodą straipsniai, kuriuose bu
vo teigiama, kad naujoji Kini
jos vadų karta, kuri užims Mao 
ir jo bendradarbių vietą, bus 
kur kas labiau sukalbama. At
rodo, kad naujasis teroras turi 
tikslą Mao suteikti senatvei pa
guodą — ištikimų vadų kartą.

KNYGOS, KURIŲ 
LAUKIAME

Viena iš maloniausių vasaros 
žinių: pranešimas apie naują 
knygų seriją — “Krikščionis gy
venime”. Leiskime kalbėti pa
čiam informaciniam lapeliui:

Jaučiamas gyvas reikalas iš
samesnės religinės literatūros 
lietuvių kalba. Jos reikia ypa
tingai šiandien po II Vatikano 
visuotinio susirinkimo, kurs 
įnešė naujos šviesos į daugelį 
svarbių gyvenimo klausimų bei 
sričių. Jos reikia pasaulio lie
tuviams, ją savo laiku reikės
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duoti tėvynėje esantiems bro
liams, o iš anksto jos neparuo- 
šus, vargu ar tai bus įmanoma.

Prieš trejetą metų Romoje 
lietuvių kunigų būrelis buvo pra
dėjęs organizuoti tokios litera
tūros paruošimą ir leidimą. Jų 
pradėtas darbas kurį laiką bu
vo tęsiamas Kanadoje ir JAV. 
Dabar gi jau tiek pasistūmėta 
pirmyn, kad dar šiais metais ti
kimasi pradėti leisti eilę knygų 
“Krikščionis gyvenime’’ vardu. 
Tai bus lyg dalykinė krikščio
niškosios pasaulėžiūros encik
lopedija. Numatoma per metus 
išleisti po 3-4 knygas. Kiekviena 
knyga bus maždaug 192-240 pus
lapių, kietais viršeliais ir kai
nuos $3.00.

Pirmiausia bus spausdinama 
II Vatikano susirinkimo nutari
mai bei dokumentai lietuvių kal
ba. Visą darbą globoja laisvo
jo pasaulio lietuviai vyskupai, 
o jam vadovauja redakcinis ko
lektyvas su penkių narių vado
vybe (mons. dr. Vytautas Bal
čiūnas, dr. Juozas Girnius, kun. 
dr. Jonas Gutauskas, kun. Sta
sys Yla, kun. dr. Titas Narbu
tas).

Šiuo metu rašomos knygos to
kiomis temomis: Gyvoji liturgi
ja, Žvilgsnis Knygų Knygon, Pa
saulietis Bažnyčioje, Krikščio
nio Dievas, Žmogaus paslaptis, 
Dievas mumyse, Atsiskyrę bro
liai stačiatikiai, Kryžiaus revo
liucija, Šių dienų sektos, Krikš
čionių vienybė, Kunigas per am
žius, Didžiosios kelionės Duona, 
Kas yra religija?, Meilė XX-me 
amžiuje, Melstis, bet kaip?, Pa
šaukimas ir pašaukimai.

ŽINGSNIAI Į MĖNULĮ

Žmogus — nedėkingas pada
ras: net ir sensacijų sensacijos 
nublunka. Pavyzdys — sklan
džiai besivystanti JAV erdvių 
tyrinėjimo programa. Tik stab

telėjus ir pažvelgus į tai, kas 
jau pasiekta nuo pirmojo sate
lito iššovimo, apima nuostaba. 
JAV yra jau iššovusios 14 kap
sulių su 22 žmonėmis, kurie 
praleido virš 1700 valandų skri
dime apie žemę — iš jų apie 3 
valandas už kapsulės ribų. Gar
bė inžinierių atidumui: visi as
tronautai į žemę grįžo saugiai. 
Kapsulės — “erdvės laivai” — 
dar palyginus primityvūs, ta
čiau jau žmonių vairuojami, ga
li pakeisti orbitą, susitikti su 
kitais erdvių laivais. Gemini 10 
skridimas buvo istorinis tuo, 
kad kapsulė susijungė su orbi
toje esančia raketa, kurios mo
torą kapsulės vairuotojai įjun
gė pakeisti savo orbitą. Tai di
delis žingsnis į mėnulį: planuo
jama orbitoje sumontuoti mil
žinišką raketą, kuri lakūnus nu
skraidins į mėnulį. Kad toks 
sumontavimo darbas yra įma
nomas, parodė ta pati Gemini 
10 misija — iš kapsulės išlipęs 
lakūnas nuo seniau iššautos ra
ketos numontavo ir į kapsulę 
pasiėmė apie žemę skriejusius 
instrumentus. Artimoje ateityje 
galima pramatyti ir apie žemę 
skriejančių satelitų inspekciją 
— neveikiančius satelitus gali
ma bus erdvėse taisyti, gi pa
vojinguosius — vietoje sunai
kinti.

Kartais užmirštame, kokiais 
įdomiais laikais gyvename: 
žmogus žengia į erdves.

PAGALBA 
NEIŠSIVYSČIUSIEMS 

KRAŠTAMS

Liepos 20-21 dienomis Wash
ingtone įvyko Development As
sistance Committee atstovų 
konferencija. Komitetą sudaro 
15 industrinių valstybių: Angli
ja, Australija, Austrija, Belgi
ja, Danija, Italija, Japonija, 
JAV, Kanada, Norvegija, Olan

dija, Portugalija, Prancūzija, 
Švedija ir Vakarų Vokietija. 
Apskaičiuojama, kad praeitais 
metais buvo suteikta $10 98 bi
lijonų dolerių pagalbos: iš šios 
sumos $5.8 bilijonai suteikta per 
komiteto narių vyriausybes 
(įskaitant ir JAV maisto siun
tas) ; $3.6 bilijonai privataus 
kapitalo investavimu; $920 mi
lijonų tarptautinių agentūrų pa
skolų; $670 milijonų paramos 
iš valstybių, kurios nėra komi
teto nariai (daugiausia komu
nistinio bloko valstybės). Para
ma neturtingiems kraštams au
ga — 1960 metais ji buvo $7.7 
bilijonai, 1961 metais — $8.97, 
1962 — $8.6, 1963 — $9.4 ir 
1964 — $9.9. Parama 1965 me
tais sudaro maždaug 1% komi
teto penkiolikos valstybių paja
mų (gross national income). 
Daugiausia piniginės paramos 
teikia JAV — $3.776 bilijonų 
praeitais metais. Po jos seka 
Prancūzija su $757 milijonais, 
Anglija su $480 milijonų ir Va
karų Vokietija su $427 milijo
nais. Didžiausią pajamų nuo
šimtį skiriančios valstybės: 
Prancūzija, Belgija ir JAV.

Dabartiniame komiteto susi
tikime buvo skiriama daug lai
ko svarstyti maisto klausimam: 
JAV iškėlė pasiūlymą tarptau
tiniam maisto rezervui, kuris 
būtų naudojamas padėti nelai
mės ir bado ištiktiems kraštams 
— JAV tokiam fondui pasiry- 
žusios skirti 130 milijonų dole
rių.

Paraštėje galima pridurti du 
komentarus. Pirma: tokia tarp
tautinė talka labai derinasi su 
mintimis išreikštomis pastorali
nėje konstitucijoje “Bažnyčia 
Moderniajame Pasaulyje”. Ant
ra, valstybinė parama reikalin
ga, bet ji neatstos privačių au
kų tokioms įstaigoms kaip CA
RE.
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“Ateitis” sveikina mūsų vyskupą Vincentą Brizgj jo 25 me
tų vyskupavimo sukakties proga, žurnalo skaitytojams sukak
ties ir Šiluvos koplyčios šventinimo iškilmių proga norėjome 
pateikti pasikalbėjimą su vyskupu Brizgiu, tačiau klastingas 
paštas tai mums sutrukdė. Tikime pasikalbėjimą gauti ateinan
čiam numeriui.

Visuomenės Komiteto kviečiamas, aš sutikau pa
daryti paskaitą Vysk. V. Blizgio sidabriniam vyskupa
vimo jubiliejui pagerbti Akademijoje, įvykusioje 3.13.66 
Čikagoje. Norėdamas geriau susiorientuoti planuoja
mos paskaitos turinyje, parašiau laišką V. V. Br. Šab'a 
įvairių minčių, jis pareiškė; "tas visas trubelis, kuris 
čia sugalvotas be mano pritarimo, nevertas vargo, bet 
jeigu jau kėsinatės tokiai aukai, tai pakalbėkite ką nors 
naudingo, verto to vargo” (laiškas 2.16.66).

Aš nusprendžiau paliesti paskaitoje lietuvių tautos 
gyvenimo sritį svarbią visai tautai ir artimą mūsų soli- 
nizantui: Tikinčiųjų ir tikybos tragediją okupuotoje Lie
tuvoje. Ta paskaitos dalis yra atspausdinta "Ateitis” 
Nr. 3, 1966.

Sukaktuvinė akademija nebuvo perdėto asmens gar
binimo išdava, bet “Mūsų mielojo solenizanto darbais ir 
varga’s pelnyta. Ji yra mūsų dėkingumo, pagarbos, ge
ros valios nuoširdi išraiška” (kun. V.B., Draugas, 1966). 
Tad tebūnie man atleista, kad aš, prasilenkdamas su 
solenizanto pageidavimais, neradau galimu nesustoti ties 
jo asmeniu ir nesuminėti bent stambiųjų jo gyvenimo dar
bų ir datų.

Gimė 11.10.1903 m. Plynių km., Liudvinavo vis., 
Mariampolės apsk. Brizgių ūkis randasi ant kalnelio, iš 
kur matėsi puikūs reginiai į garsias Palias, į Dovenės 
upės slėnį, į Žuvinto ežerą. Vyriausias Brizgys buvo iš
silavinęs ir didelės iniciatyvos bei sumanumo vyras. Jis 
pasižymėjo, kaip knygnešys ir visuomenininkas savo 
apylinkėje. Brizgiai išaugino devynių vaikų šeimą. Du 
sūnūs ir viena dukra apsisprendė Dievo tarnybai. Kiti 
trys sūnūs — Simonas, Juozas ir Petras — yra išėję 
aukštąjį mokslą. Mūsų solenizantas, jau bebaigdamas 
gimnaziją, pajautė pašaukimą į kunigus. 1927 m. baigė 
Seinų-Vilkaviškio kunigų seminariją ir 6.5.1927 m. bu
vo įšventintas kunigu. Trejus metus vikaravęs S. Kal
varijoje, išvyko į Romą — Gregorianumo Universitetą. 
1930-35 m. bėgyje ačiū įgimtiems gabumams, ryžtui ir 
įtemptam darbui tapo dvigubas daktaras: Filosofijos ir 
Kanonų Teisės. Paruošė ir apgynė dvi disertacijas: Mo
terystė pagal civilinius įstatymus ir Spinozos Dievo bu
vimo įrodymo kritika. Mane labai nustebino, kad kuni
gas kritikavo Dievo buvimo įrodymą. Kažkaip paradok
siškai skamba. Arčiau susipažinęs su Spinozos veikalais 
“Ethica, more geometrico demonstrata” (Dorovė geo
metrijos pagalba įrodyta) ir “Teologijos-Politikos trak
tatu”, patyriau, kad Spinoza Judaizmo ir Krikščionybės 
per tūkstančius metų skelbiamą Dievo sąvoką pakeitė 
prigimtimi, substancija. Jis taip pat teigė, kad Biblijoje 
nėra teisybės ir Teisybei ne vieta Biblijoje. Biblija yra 

tik dorovinių pamokymų rinkinys. Visa kita yra poe
tiniai vaizdai, kuriuos žmogus sąlyginiai ir susiaurintai 
iškomentuoja. Ir Dievo, apie kurį tiek daug byloja Bib
lija, nėra ir niekad nebuvo. Amsterdamo žydų bendruo
menė jį prakeikė: “Tebūnie jis prakeiktas dieną ir naktį; 
prakeiktas, kuomet atsigula ir prakeiktas, kuomet at
sistoja; prakeiktas iš namų išeidamas ir prakeiktas grįž
damas... Viešpaties kerštas ir rūstybė tepaliečia lieps
nomis tą žmogų... Teatitolina jį Viešpats, kaip piktą, 
nuo visų Izraelio giminių”. Tai žinant, tampa supranta
ma, kodėl jaunas, teisybės ieškantis kunigas — filoso
fijos daktaras, ėmėsi to svarbaus darbo. Ir sėkmingai 
jį padarė.

Šalia pagrindinių studijų lankė socialinių ir eilę ki
tokių aktualių kursų.

1931-1933 m. vasaromis jam teko pavaduoti kuni
gus vikarus Paryžiuje. Jam teko dirbti vadinamoje Ban- 
lieu-Rouge priemiestyje (St. Denis, Montmartre), ko
munistų tvirtovėje. Ten jam teko dirbti ir susipažinti 
su visa eile įdomių kunigų. Jie buvo daugumoje Pirmo 
pasaulinio karo veteranai, buvę karininkai — Charles 
Peguy tipo asmenybės, — pasiryžę sukelti prancūzų su- 
bed'evėjusiame proletariate krikščionišką renesansą ir 
atskleisti jiems, kad tik didžiųjų popiežių socialinės en
ciklikos ruošia tikrą kelią į žmogaus išlaisvinimą ir so
cialinių žaizdų panaikinimą. Blavesčiuno, Paryžiaus at
stovybės sekretoriaus padedamas, mūsų Solenizantas su
ėjo į sąlytį su lietuviais darbininkais, buvusiais stiprioje 
komunistų įtakoje. Kiekvieną šeštadienio naktį jis vyk
davo į jų susirinkimus, vykusius vienoje karčiamoje ne
toli St. Lazare geležinkelio stoties. įvykdavo ilgi, aštrūs 
ginčai. Bet kun. Brizgio mokėjimas prieiti prie žmogaus, 
ramiai banguojantis balso tembras ir kalbos stilius pa
šalindavo sprogimo pavojų ir santykių nutraukimą. Tie 
susitiktai davė daug naudos abiem pusėm. Daugelio 
darbininkų sąmonėje pradėjo augti mintys, kad socialinė 
revoliucija bus tikra ir vaisinga, jei ji bus sukrikščioninta.

Grįžusį į Lietuvą, Vysk. A. Karosas paskyrė Vil
kaviškio kunigų sėklyno (seminarijos) profesorium. Ke
turis metus sėkmingai dėstė būsimiems kunigams socia- 
linius-pastoracinius mokslus. Be to jis turėjo daug dar
bo, kaip Vyskupijos Tribunolo narys ir aktingai reiš
kėsi Katalikų Akcijos veikloje. Tas ramus gyvenimas ir 
darbas nutrūko: Šv. Sostas nujausdamas ir žinodamas 
atžygiuojantį į Lietuvą S. Rusijos įsiveržimą, norėda
mas atjauninti ir sustiprinti mūsų episkopatą 4.2.40 m. 
paskelbė paskyręs Lietuvai du jaunu vyskupus — ku
nigus V. Padolskį ir V. Brizgį. Pastarasis tapo Kauno 
Arkivyskupo J. Skvirecko Vyskupu Padėjėju.
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Vienas jo mokinių pasakoja, kad visa seminarija 
ir pats paskirtas vyskupas, sužinoję Popiežiaus patvar
kymą, buvo pakilioje nuotaikoje. To džiaugsmo veikia
mas jis sukvietė jau pasiruošusius egzaminams studen
tus į savo butą ir lakoniškai pasakė: “Jūs visi esate iš
laikę kanonų teisės egzaminus. Silentium”. Bet kitas jo 
artimas prietelius ir bendradarbis pasakoja, kad labai 
greitai jį apgaubė nokturninės nuotaikos ir jis išsitarė: 
“Būtų geriau buvę, kad nebūčiau važiavęs studijoms 
į Romą”. Neabejotinai, jis nujautė, kad vyskupo mitra 
ir ganytojiška lazda uždeda sunkias, atsakingas parei
gas. Vyskupystė įpareigoja. Vincentas Brizgys buvo lie
tuvio ūkininko sūnus. Neturėjo nė turtų, nė titulų. Tai 
nuteikia mus galvoti, kad Šv. Sostas atrinko jį būti vys
kupu už jo vidines vertybes ir galias. Parinkimas buvo 
tobulas. Nominuotasis buvo jaunas, autoritetingas, ener
gingas, sumanus, pilnas iniciatyvos, išsimokslinęs, įsi
sąmoninęs užgemančio katalikybės aggiornamento idė
jomis, pamaldus. Vysk. Brizgys laiku atėjo vyskupauti. 
Jis sėkmingai, kaip Arkivyskupo koadjutorius, gynė Baž
nyčią ir tikinčiųjų reikalus abiejų okupacijų metais.

“Jis buvo paskirtas prieš visas Lietuvos nelaimes. 
Ir jis buvo šviesus taškas abiejų okupacijų laiku, kada 
reikėjo turėti ir drąsos veikti ir veikti reikalinga kryp
timi. Ten, kur jis negalėjo dėl užimamos padėties savęs 
perdaug eksponuoti, jis surasdavo kitus tinkamus as
menis”. “Dar šitas periodas nėra visiems žinomas, bet 
jis yra daug kur fiksuotas. Ateis laikas, kada jis turės 
būti iškeltas viešumon”, (J.M. laiškas 2.22.66). “Lietuva 
ir Bažnyčia bus jam dėkinga už jo rūpestį ir pasišventi
mą. Lietuvių kolegija Romoje, Vatikano radio, Trem
tinių emigracija į užsienį, L. Katalikų Mokslo Akademi
ja, Lietuvių religinė šalpa, lietuvių lankymas J.A.V., Ka
nadoje ir kituose kontinentuose, stiprinimas katalikiškų 
organizacijų, lietuvių kunigų globa tremtyje, lietuvių li
turginė veikla, gynimas Lietuvos parapijų teismuose, at
stovavimas, gynimas ir užtarimas Lietuvos Bažnyčios 
Vatikano Konsiliume, Šiluvos Koplyčios įrengimas Va
šingtone yra tie perlai, kurie vainikuos jo gyvenimą 
tremtyje”, tai mintys tauraus patrioto ir garbingo pre
lato kun. Jono Balkūno.

Negalima nepaminėti jo nuolatinio nuoširdaus ben
dradarbiavimo su rezistencija Lietuvoje okupacijų nak
tyje, su VLIKu, ALTu ir L.B. tremtyje. Jis buvo didysis 
talkininkas. Jam artima ir sava nuomonėj kad simbiozė 
dviejų didžiųjų pradų — tikėjimo ir tautybės — buvo 
ir bus palaiminga. Ir mūsų didysis tautos žadintojas-pra- 
našas dr. Vincas Kudirka Varpe (Nr. 4, psl. 56, 1889 
m.) skelbė “Lietuvystė ir Katalikystė, ypač Rusiškoje 
Lietuvoje, labai arti tarp savęs surištos. Pašalinkime tik 
katalikybę, tai pražudysime lietuvystę”.

Neabejotinai yra mums įdomus ir svarbus Soleni- 
zanto ir politiniai valstybinis nusiteikimas. Tais klausi
mais jis reiškia tokias mintis. “Mūsų tauta demokrati
niai tvarkytis pajėgi. Būtų jos įžeidimas sakyti, kad ji 
esanti nesąmoninga masė, o ne giliai sąmoninga tauta 
siekianti pati tvarkyti savo gyvenimą... Mūsų pareiga 
ir patiems tapti ir kitus už save jaunesnius išauklėti gi
liai sąmoningus demokratybės principuose, kad turėtu
mėm pakankamai entuziazmo ir sugebėjimo mūsų tautą 
pastatyti į demokratinio valdymosi kelią (T. Sargas, 
t. 1(8), 1951, p. 84-85). “Kultūringoje tautoje ir skir
tingų pasaulėžiūrų demokratinės grupės moka visuome

nės labui surasti daug bendrų darbo kelių atlikti tautai 
naudingus darbus. Yra natūralu, kad kiekviena iš tų 
grupių siekia valdžios... Tačiau savo pasaulėžiūrai, savo 
politinei ir socialinei programai šalininkus ir talkininkus 
verbuoja kultūringais keliais, piliečiams įtakodami savo 
programos ir užsimojimų gerumu... Demokratybės jėga ir 
jos palaima tautai yra pačių demokratinių grupių to
kiame demokratiškume, kultūringume ir sutarime” (op. 
cit., 86, 87). “Reikia pripažinti, kad lietuvių tauta pa
rodė bendrai pakankamai subrendimo tvarkytis demok
ratiniai. Krikščionys demokratai, kuriems tauta rodė 
daugiau pritarimo, negu bet kuriai kitai partijai, savo 
veiklos laiką atžymėjo visi eile žymių darbų, kuriais 
padėjo pagrindus tolesniam sveikam tautos ir valsty
bės klestėjimui”, (op. cit., 82).

Šalia didžiosios tautos konsolidacijos, vysk. V. Br. 
skaudžiai išgyvena krikščioniškų politinių srovių išsi
skyrimą. “Apgailėtinas yra visokis krikščionių suski
limas. Tačiau kur to liūdno fakto nemokama išvengti, 
tai atskiros krikščioniškos grupės, kuo jos viena nuo ki
tos besiskirtų, visos siekdamos ginti tą pačią krikščio
nybę ir krikščionišką kultūrą visos turi bendromis jė
gomis siekti tautą ir jos gyvenimą vesti krikščioniškos 
demokratybės dėsniais” (op. cit., 86).

Jis kartoja P. Pijaus XII žodžius, kad “valstybinin
kai ir valdžios taip ir tie, kurie politiškai vadovauja, tu
ri būti sveikos ir aiškios pasaulėžvalgos”. Jeigu žmogus 
savo kasdieniniame gyvenime yra reikalingas pasaulėžiū
ros, tai valstybės tvarkymui ji yra nepalyginamai reika
lingesnė. Jiems pasaulėžiūra būtina, (op. cit. 45).” Yra 
nelengva suprasti, kaip krikščionių galvosenoje tokia 
nepasaulėžiūrinės demokratijos ir politikos idėja išsivys
tė” (op. cit., 43).

Kun. V.B., rašydamas Drauge apie jubilėjinę Aka
demiją, pareiškia: “Jėgos nusikreipiančios prieš krikš
čioniją dažnai ypatingu sunkumu nusikreipia prieš vys
kupus. Gal mes nevisada atjaučiame ir atseikėjame tas 
naštas, kurios guli ant vyskupo pečių. Kartais mes iš 
vyskupo reikalaujame, kad jis išgelbėtų mus ir apgintų 
nuo visų mums gręsiančių nelaimių. Visai neasižvelgiant 
į tų priemonių trūkumus į kuriuos tremties vyskupas 
yra patekęs.

Nekartą vienintele jo priemone esame mes patys 
tiek, kiek mes jį organizuotai remiame”. Tai svarios ir 
įsidėmėtinos mintys. Jos padeda daug suprasti ir daug 
atleisti.

Mūsų Solenizantas, didžiajam lietuviui kun. Myko
lui Krupavičiui minint savo 75 gimtadienį, rašė:

“Nors tektų dėl to sudrebėti žemei ir dangui, vis- 
tiek linkiu Jums sulaukti Lietuvai naujos šviesios gady
nės ir gyvam ten sugrįžti. Su nuoširdžia lietuvio vyskupo 
meile ir pagarba miniu Jus ir minėsiu kasdien maldoje 
kaip lietuvį ir kunigą be rezervų atsidavusį savo tautos 
dvasinei ir žemiškai gerovei. Mes stengsimės sekti Jū
sų pavyzdžiu”.

Tikiu, kad aš galiu Akademijos vardu pareikšti 
Solenizantui: “Visuomet tebūnie Jūsų piligrimiškoje pa
stogėje Dievo palaima, viltis ir giedra. Nepavargstančiai 
auginkite visuose lietuviuose dvasinio prisikėlimo viltį 
ir sustiprinkime jų valią ištverti žūtbūtinoje kovoje už tau
tos išsilaisvinimą. Nuoširdžiai linkime, kad Jūs savo ga- 
nytojavimo auksinį jubilėjų minėtumėt Lietuvoje, kuo
met visų dievnamių varpų gaudimas sveikins Amžinojo 
Gėrio pergalę ir grįžusią Laisvę...
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Straipsnis apie vys
kupą Vincentą Briz
gi iliustruotas 
dviem nuotraukom 
iš lietuvių koplyčios 
Washingtone.
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rimas

Rimas Laniauskas gyvena ir kuria Clevelande. Jo kūryba jau suspėjo pa
gauti visuomenės dėmesį, šiuo metu Rimas yra Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos pirmininkas, tačiau čia mes kalbamės su juo kaip su menininku:

Kuri dailės sritis arčiausia prie širdies?
Nors ir esu baigęs komercinį meną, bet turiu dides

nę trauką grynajam menui: čia randu didesnę progą 
savo norais pasireikšti ir, savaime aišku, nejaučiu tada 
apribojimo.
Sendraugių stovyklos parodoje 1965 m. Jūsų išstatyti 
paveikslai buvo išvien akvarelės — ar tai rodo Jūsų 
palinkimą akvarelei, ar tai tik laikina eksperimentacija?

Kažkas kažkur tai pasakė, kad menininko keitimas 
mediumų ir stiliaus parodo to žmogaus nenusistovėjimą. 
Aš su šiuo pasakymu niekuomet nesutikau, nes, mano 
manymu, kiekvienas menininkas karts nuo karto turi 

šią tendenciją, o ji daugelį kartų pareina nuo bandymo 
atrasti ką nors naujo. Jei senas ar jaunas menininkas su
stotų ir pasakytų, kad štai šis yra jo jau geriausias dar
bas ir nieko geresnio neišras, tai labai klystų. Šis moks
las niekuomet nepasibaigia, taip kaip ir matematikos 
skaičiai galo neturi...

Taip, šiuo laiku aš daugiausia dirbu su vandeninė
mis spalvomis ir taip pat su visokiausių rūšių popieriais, 
kurie skirtingai priima spalvas — galutiniai rezultatai 
smarkiai skiriasi.
Pastebėjom, kad matytose akvarelėse dominuoja tam
sesnės spalvos, abstraktūs siluetai. Gamta čia ne žais-
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minga, bet susikaupusi, net grūmojanti. Jūsų akvarelės 
lyg nori mus perspėti. Ką Į tai sakytumėte?

Tie paveikslai, kuriuos matėte Dainavoje, buvo 
mano pavadinta kaip ir vienos idėjos serija. Meninin
kas daugelį kartų paveiksle išreiškia savo nuotaiką su 
įstrigusiomis mintimis. Turėjau kartą progą nemažai lai
ko praleisti Kanadoje prie French upės, kur civilizacija 
dar neturėjo progos pakeisti natūralų gamtos vaizdą. 
Ten aš radau neapsakomą ramybę, įdomią gamtą ir 
bendrai vietelę, kur žmogus turi progą dvasiniai ir fi
ziniai atsigauti, susikaupti, pagalvoti ir įsigyti panašių 
idėjų, kurias matėte mano paveiksluose Dainavoje.
Kurių dailininkų įtaką labiausiai jaučiate?

Eilė menininkų bijosi kito menininko įtakos, nes 
tada lyg patampa antraleiliu tos idėjos, to stiliaus me
nininku... Bet kuo žaviesi, to įtaka nejuntamai atsiliepia 
ir tavo paveiksluose. Prieš keletą metų neapsakomai ža
vėjo Salvadore Dali su savo misticizmu... Šiuo laikotar
piu jaučiu patraukimą Ted Kautzky ir Henry Wyatt pa
veikslams.

Bendrai, savo paveiksluose esu arčiau abstraktumo. 
Kaip žvelgiate į lietuvius menininkus?

Iš lietuvių menininkų daugiausia domiuosi Jonynu, 
Janušu, Vaikšnora...
Kur teko studijuoti meną? Kokiose parodose teko daly
vauti? Kokie ateities planai?

Meną pora metų studijavau Cleveland Institute of 
Art, pertrauką padarydamas dviems metams kariuome
nėje. Po to, grįžęs gavau stipendiją į Cooper School of 
Art, kurią baigiau ir įsigijau diplomą (1963 m.) komer
cinio meno ir grynojo meno (Fine Arts) šakose. Bai
giant mokyklą, mokinių parodoje gavau pirmą ir trečią 
vietą savo kūriniais. Paskutinių dviejų-trijų metų bėgy
je esu dalyvavęs Clevelando Lietuvių Bendruomenės su
ruoštoje parodoje, laimėdamas pirmą vietą, ir eilėje ki
tų lietuvių parodų, kaip Dainavoje. Amerikos visuomenė
je pereitais metais dalyvavau: Butler Museum of Ame
rican Art, Youngstown, Ohio, Exhibit III — Pan Ame
rican Building, New York, Circle Gallery, Cleveland, 
Ohio, American Greetings parodoj ir American Greet
ings Traveling Exhibit, kuri šiuo metu yra rodoma Ame
rikoje ir Kanadoje.

Dėl ateities planų, sunku šiuo laiku ką pasakyti. No
rėčiau daugiau dirbti, kurti, gilintis savoj srityj. Bet be 
kasdieninio darbo (American Greetings Corp.), esu per
krautas darbu Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro 
Valdyboj. Mėgstu darbą su jaunimu, bet jam daug laiko 
reikia pašvęsti... O menininkas ir visuomenininkas kartu 
sunkiai derinasi... Ir šių ateinančių dviejų metų bėgyje 
jaučiu, kad savo darbo "atelje” esu gal tik svečias. Už
baigęs savo kadenciją kaip MAS Centro Valdybos pir
mininkas mėginsiu vėl daugiau dirbti savo mėgiamą dar
bą meno srity.
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šventasis Raštas 
ir modernusis 

žmogus

PROF. KUN. ALGIRDAS JURĖNAS

Profesorius kunigas Algirdas Jurėnas dėsto Senąjį ir Naująjį 
Testamentą Mercer University, Macon, Georgia. Jis yra žinomas 
kaip Šventojo Rašto į dabartinę lietuvių kalbą vertėjas. Šio nume
rio pagrindinis studijinis srtaipsnis yra jo paskaita, skaityta bir
želio dieną Chicagoje įvykusiame ekumeniniame Šventojo Rašto 
vakare.

Šitas yra pirmas toks viešas po
kalbis tarp lietuvių katalikų ir evan
gelikų mūsų tautos istorijoje. Todėl 
visų pirma noriu išreikšti padėką 
šių ekumeninių Šv. Rašto studijų 
iniciatoriams už man suteiktą pri
vilegiją skaityti šitą įžanginę paskai
tą. Tema, kurią jie pasirinko, yra 
gana aktuali ir svarbi. Jau pats ši
tas susirinkimas parodo, kad dar 
yra likę kiek gyvybės abiejose mū
sų krikščionybės formose arba, tiks
liau, kad Kristaus meilės vienijanti 
dvasia per šito laiko šiurpulingus su
krėtimus ir iššaukimus bei jų pasė
koje susidariusias naujas ir drąsias 
įžvalgas kaip vienoje, taip ir kitoje 
bažnytinėje stovykloje regimai mus 
suartina ir verčia kalbėtis per pus
penkto šimto metų ilgio "geležinę 
uždangą”, kuri mus nesueinamai sky- 
rė.Mes stovime prieš alternatyvą: ga
lime arba pasirinkti šitą suartėjimo 
kelią, krikščioniškąjį kelią, vedantį į 
mūsų tikėjimo bendrą išeities tašką, 
arba dar labiau sukietėti savo su
stingusiose pozicijose, viešai ar slap
tai pareikšti, kad Dievas yra miręs 
ir mes daugiau Juo nebetikime, at
gręžti vienas kitam nugarą ir eiti 
kiekvienas savo keliu, nevarginda
mas kito. Šitas pats įvykis, kad mes, 
tartum, prieš savo valią ir amžių 
tradicijas, esame pasiryžę kalbėtis 
vienas su kitu, varginti vienas kitą 

ir, užuot paskendę dogminėse skirty
bėse, eiti pirma į pirmuosius šaltinius 
šaltinius, į Šv. Raštus, dėl tos prie
žasties, kad Dievas vargina mūsų 
sąžinę, — šitas faktas paliudija, kad 
Dievas mums dar egzistuoja ir kad 
mes nesame vien savo tikėjimo kau
ke užsimaskavę agnostikai ar ateis
tai, bet, būdami Dievo paliesti, esa
me pasiryžę imti Dievą ir Jo Žodžio 
fesą rimtai. Kiek šitos suartėjimo ir 
Šv. Rašto bendrų studijų pastangos 
yra mūsų gyvojo tikėjimo ir tiesos 
meilės išra:ška, mes galime tikėtis, 
kad šito pobūdžio pasikalbėjimai pra
turtins mūsų pačių religinį suprati
mą ir tikėjimą. Mes susiėjome čia, 
ne turėdami tikslą pašalinti dogmi
nes, istorijos būvyje susidariusias 
skirtybes ~ kai kurios jų yra gi
lios ir įtempia geriausių mūsų teolo
gų protus abiejose tvoros pusėse, — 
bet, nepaisydami šitų skirtybių, kal
bėtis pirmoje eilėje apie tai, kas mus 
jungia. O tai, kas mus jungia, yra 
dalykas, didesnis už visas skirtybes. 
Mus jungia bendras išpažinimas, kad 
Jėzus yra Viešpats. Šitas seniausias 
ir kompaktiškiausias krikščionių iš
pažinimas iš tikrųjų yra ta vieninte
lė stipri bazė, ant kurios bet koks 
šito pobūdžio pasikalbėjimas yra ga
limas ir prasmingas.

Bet kai, palikę laikinai periferi
nius ir svarbesnius klausimus, kelia-
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me Kristaus viešpatystės klausimą, 
mes neišvengiamai paliečiame ir Šv. 
Rašto (Biblijos) klausimą, nes nori
me patirti, kas šitas Kristus buvo, 
ko Jis mokė ir ką Dievas atliko Ja
me ir per Jį. Kitais žodžiais, mes 
visų pirma einame ad fontes, į 
pirmuosius šaltinius, į Naujojo Tes
tamento raštus, kurie skirtingomis 
kalbomis skelbia vieną ir tą patį 
Kristų, kurį išpažįstame Viešpačiu. 
Bet Kristaus pasirodymas nebuvo 
izoliuotas istorijos reiškinys; jis yra 
Dievo veikimo Izraelio istorijoje kul
minacinis punktas, atba’gimas. Izrae
lio lauktasis Mesijas, Antrojo Jezajo 
Kenčiantysis Tarnas, yra Naujo Tes
tamento Jėzus iš Nazareto. Šitas po
žiūris verčia mus matyti Kristų Iz
raelio tautos istorijos šv'esoje, kitaip 
sakant, studijuoti Šv. Raštus, kurie 
paliudija Dievo veiksmus Izraelio is
torijoje. Žodžiu, norėdami suprasti 
krikščioniškojo tikėjimo esmę, mes 
turime tyrinėti ir pažinti visą Šv. 
Raštą, Senąjį ir Naująjį Testamen
tus. Čia reikia pastebėti, kad Šv. 
Raštas nėra didesnis už Kristų, bet, 
kaip L’uteris sako, "lopšys, kuriame
guli Kristus". Kitoje vietoje jis pa

reiškė, kad "Kristus yra Rašto vieš
pats ir karalius”. Tuo jis norėjo pa
žymėti, kad Raštai turi normuojan
tį autoritetą dėl to, kad jie yra pir
minis liudijimas apie Dievo apreiš
kimą Kristuje Jėzuje.

Krikščionija yra pašaukta liudyti 
apie šitą apreiškimą moderniam 
žmogui, kuris yra arba visiškai jam 
abejingas arba sąmoningai priešin
gas. Tačiau ir krikščionybei palan
kus žmogus su krikščioniškai apipa
vidalinta išore, jeigu jis kiek mąsto, 
nebepas'tenkina vien priimdamas tai, 
ką Roma ar Wittenbergas mokė. Jis 
pirma nori suprasti, kuo remiantis 
jam liepiama tikėti tai, o ne ką kita. 
Kitaip tariant, šito laiko mąstąs žmo
gus nebepas’tenkina antriniais šalti
nais arba savo Bažnyčios įtakais, 
bet nori pats patirti savo Bažnyčios 
skelbiamąją tiesą iš jos pirm’ausiųjų 
šaltinių.

Arthuras Koestleris savo “Vidu- 
d’enio sutemose” vaizduoja įkalintą 
Rubašovą, seną revoliucionierių, pri
menantį antrosios kartos valytojui 
Gletkinui, kad jo, Rubašovo, karta 
iš tikrųjų tikėjo revoliuciją, valgė, 
gėrė, svajojo, giedojo, mylėjo ir mirė 

už revoliuciją. Gletkinas tačiau pri
klausąs generacijai, "gimusiai be bam
bos”, t.y. be šaknų revoliucijoje. Gal 
būt, neperdėsiu sakydamas, kad dau
gelio krikščionystė abiejose tvoros 
pusėse yra krikščionystės kartos, “gi
musios be bambos”, t.y., neturinčios 
šaknų Šv. Rašte. Ko moderniam žmo
gui būtinai reikia ir ko jis savo 
šviesesnėmis valandomis pasigenda, 
tai grįžimo prie mūsų esminio tikė
jimo šaltinių, Šv. Raštų.

Į juos tad ir eisime čia. Kadangi 
šitomis paskaitomis prasideda, kaip 
tikimės, visa paskaitų serija, palaips
niui siekianti vis giliau ir giliau per
smelkti Šv. Raštą, atleiskite man, jei 
daugiau dėmesio bus skiriama bibli- 
nės literatūros istorijai, t.y., Švent
raščio knygų susipavidalinimui. Ži
nodamas, kad daugumas problemų 
iškyla žmonėms, skaitantiems Senąjį 
Testamentą, ties juo tad sustosiu 
kiek ilgiau.

Jei kas jus paklaustų, kas parašė 
“Julių Cezarį”, “Venecijos pirklį” ar 
“Macbethą”, ką atsakytute? Šekspy
ras, be abejo. Tačiau yra mokslinin
kų, tvirtinančių, kad tikrasis jų au
torius buvęs Francis Baconas, gerai

Šlovinkite Viešpatį kanklėmis, 
giedokite jam su dešimčiastyge arfa.
Giedokite jam naują giesmę, 
gerai giedokite jam garsiai.
Nes Viešpaties žodis yra tiesus 
ir kiekvienas jo darbas patikimas.

(Ps 32, 2-Jf)
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žinomas tuometinis mokslininkas ir 
rašytojas. Jei debatai eina dėl Šeks
pyro veikalų, parašytų prieš 400 me
tų, lengva suprasti, kodėl yra tiek 
daug netikrumo dėl Biblijos rašyto
jų. Mūsų Senojo Testamento rinki
nys yra penkis kartus senesnis už 
Šekspyro dramas. Be to, jis nėra 
viena knyga, bet ištisas 39 knygų 
rinkinys. Tas dalykas paaiškina, 
kaip yra sudėtinga jo autorių prob
lema.

Pati Biblija dažnai nepasako, kas 
parašė tą arba kitą jos knygą, kaip: 
Teisėjus, Karalius, Chronikas. Net 
kur ji mini autorių, priskirdama kny
gas Jozuvui, Samueliui, Petrui ir ki
tiems, mes visdėlto negalime tai pri
imti nekritiškai. Tikriausia, Jozuvas 
negalėjo parašyti visą knygą, kurią 
praminė jo vardu. Kodėl? Kaip jis 
būtų galėjęs parašyti baigiamuosius 
skirsnius, aprašančius jo paties mir
ti?

Mūsų problema pasunkėja, kai pa
galvojame, kad didelis biblinių pa
davimų skaičius per ilgus amžius ėjo 
iš burnos į burną, t.y., egzistavo sa
kytine forma, kol pagaliau buvo už
fiksuotas raštu. Kas tokiomis aplin
kybėmis begalėjo prisiminti tų pasa
kojimų pirmąjį autorių?

Senieji rašytojai manydavo, kad jų 
veikalas esąs įkvėptas kokio nors 
ankstyvesnio herojaus minties. Norė
dami suteikti savo kūriniui autorite
tinį pobūdį, jie, ne ka:p mūsų dienų 
rašytojai, jam priskirdavo ir auto
rystę. Mokslininkai mano, kad tai 
esą ats’tikę Jobo, Esterės, Danieliaus 
ir kitų knygų atveju. Kartais, ekono- 
mimais sumetimas, atlikusio rietimo 
gale jie įrašydavo kitą kūrinį, kuris 
vėl’au imta kred tuoti pirmojo kūri
nio autoriui. Pavyzdžiui, dabartinė 
Jezajo knyga yra trijų autorių kūri
nys: Pirmojo Jezajo, veikusio 8-ta- 
jame amžiuje prieš Kristų, Antrojo 
Jezajo, pranašavusio 6-tajame amžiu
je, Babilonijos nelaisvės metu, ir 
Trečiojo Jezajo, gyvenusio 5-tajame 
ar 4-ta;ame amžiuose Palestinoje, žy
dams jau pargrįžus iš Babilonijos 
tremties.

Pasižiūrėkime kiek iš arč’au į pir
mąją, Toros (Įstatymo) sekciją, va
dinamą Pentateuchu, t.y.,penkių rie- 
t'mų knyga. Ta prasideda pasaulio 
sutvėrimo istorija, aprašo patriarchų 
(Abraomo, Izaoko ir Jokūbo) ir jų 
pal kuonių, Izraelio tautos, patyri
mus ir baig’asi hebrajų kilčių pasi
ruošimu nukariauti Kanaaną, vado
vaujant Jozuvui.

Senovinė žydų tradicija laikosi tos 
nuomonės, kad pats Mozė parašė 
visą Torą. Iš tikrųjų, yra nurodymų, 
kad dalį įvykių ir įsakų Sinajaus ke
lionės metu užfiksavo pats Mozė. 
Tačiau judaizme pirmą kartą buvo 
suabejota Mozės autoryste apie 500- 
tuosius metus Kristui gimus, kai Tal
mudas pareiškė, kad Jozuvas buvo 
paskutiniosios Toros knygos aštuo- 
nių skirsnelių autorius. Garsusis ra
binas mokslininkas Abraomas ibn 
Ezra, gyvenęs Ispanijoje 12-tajame 
amžiuje, nurodė, kad toks sakinys, 
kaip :Tr šitie yra karaliai, kurie ka
raliavo Edomo šalyje, prieš bet ku
tam karaliui viešpataujant Izraele- 
čiams”, negalėjo būti parašytas Mo
zės ranka, nes hebrajų karalių pe
riodas prasidėjo žymiai vėliau, kai 
Mozė jau seniai buvo miręs. Dėl čia 
minėtų ir kitų panašių problemų da
rėsi vis sunkiau ir sunkiau priimti 
tradiciją, kad Mozė parašė visą To
rą.

Bet tai tik sunkenybių pradžia. 
Baruchas Spinoza, 17-tojo amžiaus 
filosofas, negalėjo išaiškinti daugybę 
prieštarybių ir pasikartojimų, kurių 
jis rado penkiose Mozės knygose. 
Ta pati problema slėgė daug kitų, 
kurie tyrinėjo Šv. Raštą. Čia pami
nėsiu t:k kelis pavyzdž'us.

K'lmės (1 Mozės) knygoje aptin
kame dvi moters sutvėrimo versijas. 
Vienoje pasakyta, kad Dievas, už
migdys Adomą giliu miegu ir išė
męs iš jo kūno vieną šonkaulį, iš to 
supavidalino Ievą. Tač;au anksty - 
vesniame skyriuje aišk:ai parašyta: 
"D’evas sutvėrė žmogų į savo pa
veikslą... jis sutvėrė juodu vyrą ir 
moterį”, t.y., abu kartu. Aišku, kad 
č'a yra prieštaravimas. Pirmasis ap
rašymas vaizduoja Javę, Izrael’o 
D;evą, formuojantį žmogų iš žemės 
dulkių ir kvepiantį į jo nosių landas 
gyvybės kvapą. Antrajame padavi
me Jis sutvėrė jį savo visagaliu žo
džiu, pašaukdamas iš nieko.

B’blinė tvano istorija ta:p pat pa
sirodo dviejose versijose. Vienos pa
sakojimu. į arką buvo pa:mta po du 
gyvuliu kiekvienos veislės, Petus li- 
jo per 150 dienų, ir vanduo buvo 
apsėmęs žemę apie metus. Kitas tos 
pačios istorijos variantas praneša, 
kad Nojus paėmė į laivą po septy
nias poras tyrųjų gyvulių ir paukš
čių, kad lietus truko 40 dienų ir 
vanduo pranyko trijų savaičių bū
vyje.

Ta pati Kilmės knyga pateikia du 
pasaulio sutvėrimo padavimu. Pir

masis suspaudžia aštuonis Dievo kū
rybinius veiksmus į šešias tvėrimo 
dienas, atvaizduojančias pirmykštę 
žemės būseną kaip vandeninį chaosą, 
mini šviesos sutvėrimą prieš dangaus 
kūnų sutvėrimą ir vyro bei moters 
sukūrimą laiko paskučiausiu, Dievo 
kūrybą vainikuojančiu aktu. Antra
sis padavimas vaizduojasi žemės pir
mykštį būvį kaip bevandenę dyku
mą ir žmogaus sutvėrimą deda prieš 
rojaus, medžių ir gyvulių sutvėrimą. 
Pagal šitą versiją, moters sutvėri
mas yra paskučiausias Dievo 
kūrybos veiksmas, atskirtas nuo vy
ro sutvėrimo kitais, tarpiniais veiks
mais. Be to, iš to paties padavimo 
prasikiša gerokai nesklandumų ir 
prieštaravimų. Pavyzdžiui, vienoje 
vietoje sakoma, kad žemę drėkina 
migla, pakylanti iš rojaus sodo, o 
kitoje rašytojas kalba apie upę, iš
tekančią iš sodo, pasidalinančią į 
keturias šakas ir drėkinančią visą 
žemę. Vienur autorius pastebi, kad 
nevalia paliesti dviejų medžių, bet 
kituose trijuose skirsneliuose tekal
bama ap:e vieną medį, kurio vai
siaus pirmiesiems tėvams draudžia
ma ragauti. Kita sunkenybė yra ta, 
kad vienur žmogų atvaizduoja ka’p 
pradžioje buvusį nemirtingą ir t'k 
vėliau užs’traukusį mirtį nepaklusnu
mu, o k'tame skirsnelyje prileidžia 
mintį, kad žmogus prometėjiškai sie
kia pasigrobti, kas priklauso vienam 
D'evui, ir ta’p pats pasidaryti ne
marus dievas.

Tiesą sakant, tokių prieštaravimų 
ir nesklandumų rasime daug Bibli
joje. Bet jų pastebėjimas ir gilinima
sis į juos paruošė kelią kritiškai 
Raštotyrai. Jos naujaisiais duome- 
n’mis, penkios Toros knygos yra 
ve:kalas, susidarąs iš keturių pa
grindinių gijų, daugiau ar mažiau 
einančių per visas knygas. Jų var
dai: javisto gija, elohisto gija, deu- 
teronominis kodeksas ir kuniginis 
kodeksas. Nustatyta, kad seniausias 
yra javisto dokumentas, parašytas 
apie 950 m. prieš Kristų. Toliau se
ka eloh'sto veikalas, sukurtas apie 
850 m. pr. Kr., deuteronominis ko
deksas, kurio branduolį sudaro ka
raliaus Jozijo reformų knyga, rasta 
Jeruzalės šventykloje 621 m. pr. Kr., 
ir kurio galutinė redakcija įvyko 
apie 550 m., t.y., Babilonijos trem
ties metu. Vėliausiasis dokumentas 
yra kuniginis kodeksas, kuriame at- 
s’spindi žydų kunigų požiūris. Nau
dodamiesi sakytiniais ir rašytiniais 
šaltiniais, šitie rašytojai kunigai ypa-
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tingai buvo susidomėję aukų ir ku
nigystės potvarkiais. Jie ne tik su
rašė Levitų knygą, bet ir redagavo 
bei papildė javisto-elohisto-deutero- 
nominės tradicijos kombinaciją sa
vais priedais. Nors kuniginis kodek
sas turi savyje labai senų tradicijų, 
jis jgavo savo dabartinį pavidalą 
apie 400 m. pr. Kr., t.y., sugrįžus iš 
Babilonijos tremties. Taigi, visas To
ros formavimasis truko nuo 950 iki 
400 m. pr. Kr. — apie 250 metų.

Javisto gija, kaip minėjau, yra se
niausias dokumentas. Jam priskiria
ma antroji žmogaus sutvėrimo ver
sija, pagal kurią žmogus buvo supa- 
vidalintas iš žemės ir apgyvendintas 
rojuje. Šitas dokumentas Dievą va
dina Javės vardu ir teigia jį buvus 
žinomą net priešmozėjiniame laiko
tarpyje. Dievo kalnui pažymėti ja- 
vistas vartoją Sinajaus vardą, o elo- 
histas jį vadina Horebu.

Mes čia neturime laiko apžvelgti, 
kad ir probėgšmais, visų šitų šalti
nių kalbines, teologines ir kitas ypa
tybes. Tiek reikia pasakyti, kad ši
tų gijų išnarpliojimas yra vienas įdo

miausių ir žavingiausių Senojo Tes
tamento tyrinėjimo rezultatų. Jis turi 
didelę reikšmę Senojo Testamento 
literatūros ir teologinių koncepcijų 
supratimui. Pavyzdžiui, eilinis Švent
raščio skaitytojas, nesusipažinęs su 
mokslinių studijų padariniais, negali 
suprasti, kaip Mozė, kuris tradiciškai 
laikomas pirmųjų penkių knygų au
torium, galėjo pateikti du pasaulio 
sutvėrimo padavimu, priešingu vie
nas kitam. Neišprusintas skaitytojas 
nežino, kad pirmoji versija priklauso 
kuniginiam kodeksui, o antroji yra 
javisto kūrinys, parašytas apie 450 
metų anksčiau ir reprezentuojąs skir
tingas teologines tendencijas.

Mes č’a trumpai palietėme tik To
ros literatūros istoriją. Ji rodo, ką 
patvirtina ir visų kitų knygų analizė, 
kad Šv. Raštas yra ne knyga, nu
mesta iš dangaus, bet daugelio au
torių ir amžių veikalas. Tiesa, jo ra
šytojai, kaip abi konfesijos tvirtina, 
rašė Dievo įkvėpti. Tačiau šitas tei
gimas dar nereiškia, kad jų raštuo
se nėra žmogiškų netikslumų ir prieš
taravimų. Savaime aišku, Biblijos 

autorių mokslinis žinojimas buvo la
bai ribotas. Bet tuo nereikia stebėtis. 
Juk tik prieš 450 metų europiečiai 
atrado Ameriką, ir tėra ne daugiau 
kaip 300 metų nuo to laiko, kai bu
vo priimta Koperniko teorija, pagal 
kurią saulė, o ne žemė, yra mūsų 
saulinės sistemos centras.

Toliau, kuniginis kodeksas patei
kia fiktyvinę chronologiją, pagal ku
rią, sekant hebrajų tekstą, nuo pa
saulio pradžios iki išvykimo iš Egip
to praėjo 2666 metai. Šita chrono
logija, kaip žinome, prieštarauja ele
mentariausio mokslo prielaidoms, ku
rios žemės ir kitų dangaus kūnų am
žių laiko nuo penkių iki dešimties bi
lijonų metų senumo. Spiralinių ūkų 
judesiai, radioaktyvinis uranijaus 235 
suskilimo laipsnis, Paukščių Tako ro
tacija ir kiti fiziniai bei astronominiai 
apskaičiavimai tai patvirtina. Kaip 
tad suderinti šitą kuniginio dokumen
to chronologiją su moksliniu mūsų 
žemės ir viso kosmoso amžiumi?

Šitas klausimas mus atveda prie 
antrosios šitos paskaitos dalies: kaip 
suprasti ir aiškinti Šv. Raštas mo-

“Jūs nuganėte vynuogyną; 
beturčio išplėšos yra jūsų namuose. 
Kokia teise mindžiojate mano tautą 
ir daužote beturčių veidą?” 
tarią Viešpats, kareivijų Dievas.

(Jos 3, U-15)
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delniniam žmogui? Jei Raštas, kaip 
abi grupės skelbia, yra Dievo Žodis, 
kaip išaiškinti jo prieštaravimus ir 
daugybę istorinių klaidų, kurios jo
kiu būdu negalėjo atsirasti Dievo 
įkvėpimu? Kitaip klausiant, ar Bib
lija sako tiesą? Ir jei taip, tai kokią 
tiesą? Juk žodis “tiesa" gali reikšti 
daug dalykų. Pavyzdžiui: kiekvienas 
atskiras Biblijos faktas yra visiškai 
tikslus ir patikimas. Arba: nors kai 
kurie faktai yra istoriškai netikslūs 
ar klaidingi, tačiau jų pagrinde gulį 
mokymai yra teisingi.

Čia pateiksiu tik keletą nurody
mų, kaip suprasti ir aiškinti Šv. 
Raštas. Visų pirma, jį klaidingai su
pranta ir interpretuoja, kai į jį įne
ša jam svetimą problematiką. Tai 
atsitinka, kai, pavyzdžiui, į jį žiūri
ma kaip į gamtos mokslų, mokslinės 
antropologijos ar historiografijos kū
rinį. Šitas požiūris klaidingai repre
zentuoja Šv. Rašto turinį, nesuvokia 
jo teologinių intencijų ir sufalsifikuo
ja jo teigimus, perkeldamas juos iš 
asmeninės-egzistencialinės plotmės į 
nuasmenintą-objektyvinę plotmę. Su
tvėrimo istorija visai nemano pasiū
lyti mokslinę pasaulio sutvėrimo hi
potezę. Ji tenori išreikšti gyvojo ti- 
kėi'mo t'esą, kad vist'ek kaip atsi
rado pasaul’s, j's ats'rado ir laikosi 
D'evo kūryb'niu žodžiu, ir, kadangi 
j’s yra iš esmės Dievo pasauks, jis 
yra geras ir žmogui pavesta juo rū
pintis. Joks mokslas, kol jis l'eka 
mokslas ir ne užmaskuotas tikėji
mas, negali pane'gti š'tos tikėj'mo 
t'esos. kuri plaukia iš enz'stenc'alaus 
sus’tikimo su D’evu. Dievas ir Jo 
ve:ksmai negali būti obiektyvuoiami, 
kaip fiziniai procesai, kuriuos gal'ma 
stebėti ir matuoti arba su kuriais 
gaPma eksperimentuoti. D'evas nėra 
da'ktas tarp da:ktų, bet visų daiktų 
Kūrėjas. Mokslas tad negali nei 
pane'gti šito žinojimo, nei jį įrodyti.

Taip pat žmogaus sukūrimo isto
rija nėra kokia antropologijos ar bio
logijos teor’ja ap'e žmogaus ats'ra- 
d'ma. Ji t'k išreiškia tikėj'mo, tiesą, 
kad D:evas visuose žmogaus atsira- 
d'mo ir išs'vyst'mo procesuose ir 
per juos yra mūsų būt'es Kurčias ir 
Viešpats. Ir to mokslas negali nei 
paneigti, nei įrodyti. Jis operuoja vi
sai skirtingomis kategorijomis ir 
skirtingose dimensijose.

Tikėjimo tiesa yra gyva tiesa, ku
ria negalima moksliškai eksperimen
tuoti ir kurios tikrumą negalima 
moksliškai įrodyti. Ją tegalima iš
gyventi, ir, kur ji išgyvenama tikėji

mu, ji pati įrodo save tikėjimo akte. 
Ji yra asmeninės patirties tiesa, ne 
mažiau reali, kaip objektyvinės rea
lybės, kurios mus supa, ar kaip mei
lė ar neapykanta, kuri gyvena žmo
gaus širdyje. Taigi, daug nesusipra
timų atsiranda tada, kai šitos eg- 
zistencialios tikėjimo tiesos, kurios 
rūpi Biblijos autoriams, sumaišomos 
su jų objektivacijomis, t.y., tais mi
tologiniais vaizdais, kuriais jos yra 
išreikštos Biblijoje. Kai kuniginis au
torius kalba apie šešias sutvėrimo 
dienas, nei jis mano šešias savaiti
nes dienas, nei šešis geologinius pe
riodus, bet jas vartoja tik kaip lite
ratūrinę kategoriją patirtinei tikėji
mo tiesai išreikšti. Aišku, kad tas re
daktorius, kuris sujungė du nesusi
tariančius žmogaus ir pasaulio pa
davimus, nesuprato jų literal'ai; ki
taip jis būtų stengęsis prieštaravimus 
ir nesklandumus išlyginti. Jis deda 
savo kuniginę versiją išal'a javisti- 
nės vien todėl, kad abi, nors skirt’n- 
gos, tarnauja tam pačiam tikslui, bū
tent: s'ek'a mitologiškai išreikšti tą 
pačią tikėjimo tiesą, kad D'evas yra 
pasaulio ir žmogaus Sutvėrėjas.

Kas visais laikais kompromitavo 
Bibliją ir ją žemino mąstančio žmo
gaus akvse. buvo ne pati B’bl’ ja. bet 
jos suklastoi'mas, ta l'teral'st'nė in- 
terpretac’ja. kuri jos m’tologines ka
tegorijas transformuoja į mokslines 
tezes.

Antra. į Bibl’ją re’kia žiūrėti kap 
į D’evo ir žmogaus kooperac’ios ku
rmi. Ka’p Kfstuje Dievo ir žmogaus 
png'mt's sudaro v:enybę, ta:p ir 
dieviškas's ir žmooiškas's elementas 
Bibl'ioie vra glaudžiai sus’ję. Ž'ūr'nt 
atgal iš kulm'nac'ios punkto, iš D'e- 
vo anreišk’mo Kristuje, ne v'skas, 
kas Bbliio'e pasakyta, yra iš D'evo 
ar derinasi su Kristaus mokslu. Ta
čiau. nors daug kas joie vra žmon'ų 
pasakyta, kas neatėio iš D:evo. D'e- 
vas per jos žmog’škąiį žodį gali pa
sakyti savo gvvaiį žodi ir tuo pa
daryti ne t'k keletą pakeit’mu žmo
gaus mąstyme, bet ir radikalai at- 
nauj'nti visą jo būti. Žmogaus žo- 
dž'o ir Dievo žodž’o v!enybė B'bl'- 
ioie nėra obiektvv'nis faktas, kuri Ga
lėtume stebėti kaip kažką statiška, 
užfiksuota, bet identifikacijos aktas, 
kur Dievas vartoja Rašto žodį kaip 
savo paties žodį, šaukiantį iš mirties 
į gyvenimą. Todėl nėra reikalo, ir iš 
esmės yra klaidinga, neigti Biblijos 
prieštaras ir istorines klaidas, elimi
nuoti jos žmogiškuosius aspektus ar 
dirbtiniais būdais juos užtušuot. Die

vas gali vartoti ir tokį žmogišką įna
gį — ir tokį Jis yra vartojęs per 
amžius. Tik kur krikščionys supran
ta B blijos inspiraciją kaip žodinę 
inspiraciją, jie atsiduria keblioj būk
lėj, nes tuomet jie negali išaiškinti 
jos prieštaravimų ir nesklandumų. 
Juos ignoruodami, jie paneigia Bib
lijos žmogystę, kurios pats Dievas 
nesigėdi.

Trečia, norint pagauti Šv. Rašto 
prasmę ir jį teisingai aiškinti, reikia 
atsiminti jo pagrindinį tikslą, kuris 
yra ne fotografiškas istorinių faktų 
aprašymas, bet liudijimas apie žmo
gaus susitikimą su gyvuoju Dievu 
Izraelio istorijoje: visų pirma prana
šų žodyje, o paskui Kristaus ir apaš
talų skelbime (kerigmoje). Kiek 
techniškiau kalbant, Biblijos raštai 
turi kerigminį pobūdį: jų tikslas ne 
objektyviai įrodyti Dievą, bet Jį 
skelbti taip, kad jie sueitų į egzis- 
tencialų santykį su Juo. Apie Dievą 
gal'ma kalbėti tik egzistencialiai, iš 
susitikimo į sus'tikimą, ne neutraliai, 
“moksliškai". Bibliniai tekstai, kaip 
šiandieninė egzegezė (aiškinimas) 
rodo, turi prakalbinanti — apeliatyvi- 
nį charakterį: jie kviečia sueiti į san
tykį su Dievu, daryti tikėjimo šuolį 
į Jį, klausytis prakalbin’mo, kurs at- 
e’na iš aukoto, o tač'au įvyksta ši
tame pasaulyje. Kadangi Biblijos ra
šytojai kvleč'a į šitą asmeninę ko- 
munikac’ją su D’evu, vienintel’s to
lygus priėjimas prie jų ir jų suprati
mas yra tas, kuris juos traktuok ne 
ka'p dogmatikos vadovėl’o tekstus, 
bet kap ker'gmą, ka'p apeliaciją ri- 
z’kuoti į Dievą ir savo asmen'n'ame 
patyr'me 'šgyventi, ką šit’e tekstai 
paliudfa. Ka' a'šk'name Šv. Ra?tą, ar 
katech'zuodami, ar skelbdami iš sa
kyklos. ar evangelizuodam', mes to- 
l’au perduodame pranašų, Kr'staus ir 
apa’talų kv’et'mą k'ekv'enam savo 
gyven’me pakartot' tą susitikimą, ku
rį anie tekstai skelb'a. N'ekas negali 
būti gyvas skol'nt’n’u t'kėj’mu. ar 
tai būtu Petro, ar Povilo, ar Liute
rio. ar kur'os nors bažnyč'os. Kiek- 
v'enas pats turi aps'spresti 'r pat'rti 
Kr’staus išaananč'ą ir transformuo
jančią galybę savo gyven'me savo 
paties tikėjimu. Atvesti klausytoją į 
š’tą tašką yra Šv. Rašto a'škinimo ir 
Kristaus Evangelijos skelbimo tiks
las. Kita'p mes iškreiptume jo pagrin
dinę intenciją ir padarytume iš jo is
torijos ar dogmatikos vadovėlį. Be 
abejo, dogmatika atlieka naudingą ir 
būtiną funkciją Bažnyčios gyvenime.
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Bet ji turi tarnauti kerigmai, išryš
kinti jos pozicijas, paruošti jai kelią, 
išlaikyti ją gryną ir nuolat grąžinti 
į jos centrą, kuris yra Kristuje apsi
reiškusi Dievo malonė. Dogmatika 
neturi teisės užimti kerigmos vietą. 
Taigi, Šv. Raštas reikia aiškinti mo
derniam žmogui, kaip ir kiekvienam 
žmogui, kaip prakalbinimas, kaip 
paraginimas kiekvienam susitikti su 
Dievu per biblinio žodžio klausymą 
ir skelbimą.

Ketvirta, Šv. Raštas turi būti su
sietas su gyvybinėmis žmogaus prob
lemomis. Kitaip jis bus neaktualus, 
nereikšmingas mūsų dienų žmogui. 
Modernusis žmogus tikisi išgirsti Raš
te atsakymą į jį varginančias prob
lemas, kurių pagrindinės yra žmo
gaus amžinosios problemos. Tai sa
kydami, mes nemanome teigti, kad 
Šv. Raštas turi būti akomoduotas 
(pritaikintas) prie sekuliaristinio 
žmogaus koncepcijų. Mes tik sako
me, kad jis turi būti aiškinamas šian
dieniniam žmogui prieinama, supran
tama kalba. Kiekvienas Rašto aiški
nimas yra vertimas, vertimas iš vieno 
kalbos pasaulio į kitą. Bažnyčios 

skelbimo esminis uždavinys yra tad 
leisti Rašto žodžiui prabilti į aktua
lias, konkrečias ir dabartines s.tua- 
cijas. Tačiau, reikia pridurti, pasau
lis ir Evangelija nėra vien klausimo 
ir atsakymo santykyje, kaip įteigia 
kai kurių teologų pasakymai. Evan
gelija ne tik atsako į amžinuosius 
ir šiandieninius klausimus, kurių 
žmogus neįstengia atsakyti, bet ji ke
lia klausimų, kurių žmogus nekelia, 
ir, jei jis kelia, tai tik būdamas Die
vo paklaustas. “Išvietintosios krikš
čionybės pasaulyje”, rašo amerikie
tis Martin Marty, "tie, kurie kariau
ja dėl jos vietos po saule, siekia at
sakyti į klausimus, kurių visuomenė 
neklausia”.

Baigdamas noriu pažymėti, kad, 
kaip Oscaras Cullmanas sako, nėra 
specifiškai katalikiškos ar protestan
tiškos egzegezės. Tėra viena egzegezė, 
kurios tikslas yra suvokti pirmykštę 
Šv. Rašto tekstų prasmę ir ją per
teikti moderniniam žmogui jam pri
einama kalba. Šitas yra bendras ka
talikų ir protestantų mokslininkų tiks
las ir kiekvienos kritiškos teologijos 
ir sveiko tikėjimo išeities punktas. 

Tik iš jo, ir ne anksčiau, mes galime 
eiti toliau ir kritiškai gvildenti isto
rijos būvyje susidariusias dogmas, 
žiūrėdami, ar jos teisingai ir būtinai 
išplaukia iš pagrindinių Evangelijos 
premisų. O kai mes kalbame apie 
Evangeliją, mes turime galvoje patį 
Šv. Rašto branduolį.

Šito susitikimo tikslas buvo geriau 
pažinti Šv. Raštą. Tikiu, kad, jei 
šitos krikščioniškos pastangos bus 
teisingai suprastos vienų ir kitų ir 
nebus naudojamos partinės propagan
dos tikslams, jei jos patarnaus gi
lesniam Rašto pažinimui ir ryšium 
su juo geresniam tarpusaviam supra
timui, šitie pokalbiai nebus veltui. 
Jei mūsų tautiečiai, katalikai ir evan
gelikai, per šitus pokalbius pasira
gins daugiau skaityti, suprasti ir ty
rinėti Šv. Raštą, tai jau daug bus 
nuveikta. Kalbėdami apie jį, mes ra
giname kiekvieną šitais Mišnos iš
minčiaus žodžiais: “Vartyk Raštą ir 
neperstok jį vartęs, nes jame yra vi
sa. Pražilk ir pasenk ant jo, ir ne
nusigręžk nuo jo, nes nėra geresnės 
gyvenimo taisyklės už šitą”.

jie šaukėsi į Viešpatį savo suspaudime;
ir jis išgelbėjo juos nuo jų sielvartų.
Jis vedė juos tiesiu keliu, 
kad ateitų į gyvenamą miestą.
Tegul jie dėkoja Viešpačiui už jo gailestingumą 
ir už jo stebuklus žmonių vaikams.

(Ps 106, 6-8)
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KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

^.uvaM tikėjimo centrai

Kunigas Vytautas Bagdanavičius sutiko “Ateities” žurnalo 
skaitytojus supažindinti su naujais žmonėmis ir mintimis teologi
joje. Šį mėnesį susitinkame su prancūzu domininkonu Yves Congar.

IŠGANYMO EKONOMIJA

Norint šiandien studijuoti teologi
ją, kaip ji pradeda formuotis po II 
Visuotinio Vatikano Susirinkimo, 
reikia pasisavinti kaikuriuos termi
nus, kurie anksčiau nebuvo dažnai 
sutinkami net tų, kurie yra atlikę 
sistematiškas teologines studijas. Čia 
mes norime sustoti prie poros tokių 
terminų, kurie šiandien sutinkami mo
derniuose teologiniuose raštuose. 
Vienu iš jų yra išganymo ekonomi
jos terminas.

Bet ką bendro gali turėti terminas 
ekonomija su tikslia prasme supras
tomis teologinėmis studijomis? —• Iš 
syk su šiuo terminu atsiribokime nuo 
socialinės, politinės ir ekonominės 
srities. Teologinė ekonomija neturi 
nieko bendro su ekonomija finansų 
srityje.

Ekonomijos terminas tradicinėse 
teologinėse studijose per keletą pas
kutinių šimtmečių nedaug buvo nau
dojamas. Nors jis buvo žinomas. Jį 
mėgo ir naudojo praėjusio šimtmečio 
religinis genijus kardinolas Jonas 
Newmanas. Jis buvo žinomas kažka
da pirmaisiais Bažnyčios amžiais, bet 
vėliau buvo nustumtas į šalį labiau 
sisteminės teologijos terminų.

Tėvas Yves Congar, O.P. savo stu
dijoje: "Kristus išganymo ekonomijo
je ir dogminėse studijose” šiam ter
minui suteikia pirmaeilės reikšmės 
modernioje teologijoje. Ką tad reiš
kia pasakymas: Išganymo ekonomi
ja? Aptardamas šį terminą Congar 
sako: “Ekonomija reiškia istorinį ke
lią to, ką Dievas yra padaręs mūsų 
išganymui; tai yra Dievo malonės 

planų išsipildymas arba įvykimas 
žmonijos istorijoje.” (6 psl.)*

Šis didelis teologas negaili pastan
gų išryškinti šio termino ir juo iš
reikštos realybės reikšmės teologi
nėms studijoms. Teologiją mes netu
rime imti kaip sistemą (nors ir tuo 
ji yra); mes jos neturime imti kaip 
mūsų įsitikinimų sąrašo (nors ir tuo 
ji gali būti). Mes ją turime imti kaip 
konkretų Dievo veikimą žmonijos is
torijoje.

Dievo apsireiškimas žmonijai yra 
istorinis faktas. Ir mūsų krikščioniš
kasis tikėjimas yra priklausomas nuo 
šio istorinio fakto. Tuo tarpu faktiš
kai mūsų tikėjimas yra pasidaręs tani 
t'krų tiesų suma, priklausomų grei
čiau nuo mūsų įsitikinimo jėgos. Tos 
tiesos tačiau yra atitrukusios nuo pa
grindinio jų šaltinio, dieviškojo ap
reiškimo. Šį mūsų tikėj'mo at’trūk’mą 
nuo jo šaltinio Congar laiko tikra 
nelaime. Jis rašo: "Yra viena iš teo
logijos nelaimių, kuri yra pasklidusi 
ir pamokslminkavime ir katechizavi- 
me, tai atskirų tikėjimo punktų ato- 
m’zacija, netekusi išvidinės vienybės 
su savo gyvastinguoju centru." (21 
psl.) Tuo gyvastinguoju tikėjimo 
centru Congar laiko istorinį apreiš
kimą.

Turėdamas tai prieš akis Congar 
mano, kad teologai turi lab’au domė
ta Šv. Raštu, negu jie tai darė iki 
šiol. Jis net drįsta siūlyti, kad joks 
kanoniškas la:psn>s Bažnyčioje nebū
tų teariamas tokiam žmogui, kuris 
nėra parašęs ir išleidęs studijos Šv. 
Rašto tema. (24 psl.) Ir tai jis čia 
turi galvoje ne tik Naująjį, bet ir 
Senąjį Testsmentą.

* C’tuojama iš kolektyvinio leidi
nio “Who is Jesus of Nazareth?” se
rijoje "Concilium", 11 knyga.

Tačiau šis istorinio momento iškė- 
kia jos atiraukimo nuo dabartinės 
tikrovės. Tai kas vyksta dabar taip 
pat yra istorija. Ir ši istorija yra taip 
pat įimta Dievo išganymo planuose. 
Ji tam tikra prasme taip pat yra šven
toji istorija, nors yra pilna kovų, ne
laimių, nusigręžimo nuo Dievo ir jo 
slapto ar viešo ieškojimo. Taigi eko
nominis momentas teologijoje reiškia 
ne vien praeitį, bet ir dabartį.

Žodis ekonomija yra graikiškos 
kilmės, susidedąs iš dviejų žodžių: 
“Oikos”, kuris reiškia namus ir "no- 
mos”, kuris relšk a tvarką, įstatymą, 
sąrangą. Abu šie žodžiai pa'mti kar
tu reiškia namų sąrangą bei jų tvar
ką įvairiausia prasme. Modernioje 
vartosenoje šis žodis yra išl kęs vien 
ūkinėje srityje: mes sakome — vals
tybės ekonomija, įmonės ekonom'ja, 
namų ekonomija. Tačiau j's yra be- 
ve k išnykęs iš teolog nių svarstymų.

Ką pirmųjų keleto šimtmečių 
krikščionys norėjo pasakyti, kai jie 
sakė: išganymo ekonom'ja. Jie tuo 
norėjo išreikšti, kad Kristaus apreiš
kimas yra ne vien mokslas, bet tam 
t'kra gyva tvarka, nors nuolat be
sikeičianti, bet visada ta pati, kaip 
namų ūko reikalai. Ji kartu yra tam 
t'kras planas, panašus į namų šei- 
m'ninko planą, kuris žiemą dirba vie
nus darbus, vasarą — k'tus.

Panašiai ir Dievas, imdamasi už- 
dav'n'o suderinti žmoniją su savimi, 
neapsiribojo vienu kuriuo laikotar
piu. L'gi šiol teologinėse studijose 
būdavo daug apsistojama prie tiesos, 
kad dieviškas’s apreiškimas yra pa- 
s baigęs su Kristumi ir apaštalais. 
Tai, žinoma, yra tiesa, bet ji nereiš- 
k!a, kad Apreiškimo veikimas yra 
pasibaigęs su Kristumi ir apaštalais 
ir kad mes gauname tik to apreiški
mo malonės nuotrupas ir kad mūsų
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laikai yra tik pseudoklasiniai laikai, 
kad mums lieka uždavinys tik karto
ti ką kiti darė ir kad mes neturime 
savaimingų, Dievo duotų originalių 
uždavinių.

Priešingai, dleviškon išganymo 
ekonomijon ir mes įeiname su būdin
gais savo laiko uždaviniais, kurie 
yra iš Dievo. Dieviškoji išganymo 
ekonomija iš mūsų laiko žmonių, gy
venančių vienokiose ar kitokiose są
lygose, tikisi šiam laikui atitinkančių 
sprendimų ir darbų. Neseniai vieno
se religinėse diskusijose vienas jau
nas žmogus pareiškė, kad 4 šimt
mečio krikščionybė neduoda atsaky
mų j mūsų laiko visuomenines prob
lemas. Ir jis tai sakydamas buvo tei
sus. Dieviškoji išganymo ekonomija 
mus yra pastačiusi prieš kitus užda
vinius, negu 4 šimtmečio krikščionis. 
Tačiau dvasia, kuria mes išspręsime 
savo laiko problemas, jeigu mes jas 
išspręsime krikščioniškai, ateinančių 
amžių istorikui atrodys iš esmės ta 
pati, kaip 4 šimtmečio krikščionių 
dvasia.

“EN SOI - POUR NOUS”

Mes kalbame apie naujus terminus 
teologinėse studijose. Mes buvome 
sustoję prie ekonomijos termino teo
logijoje. Ekonomijos terminas tačiau 
nėra jokia naujenybė teologinėse stu
dijose. Jis tik po tūkstantmetės už
miršties mūsų laikais vėl išeina j pir
mąsias vietas. Tačiau mes norime 
sustoti ir prie termino, kuris nieka
da teologijoje nebuvo. Jis į ją ateina 
iš egzistencinės prancūzų ffilosofijos, 
būtent iš Jean Paul Sartre. Čia mes 
turime galvoje jo išryškintą požiūrio 
skirtumą: kai mes į dalykus žiūrime 
iš esmės ir kai mes į juos žiūrime sa
vo požiūriu. Šie du požiūriai prancū
ziškai yra išreikšti žodžiais: ‘‘en soi” 
ir “pour nous”. Lietuviškai pirmąjį 
požiūrį mes galėtume vadinti: žvilgs
niu į dalyką iš esmės, o antrąjį po
žiūrį mes galėtume vadinti: žvilgsniu 
mūsų atžvilgiu.

Ar iš tikrųjų skirtumas tarp šių 
požiūrių yra pateisinamas? Iš tikrųjų 
jis yra. Paimkime štai grubų pavyzdį. 
Aš dalyvauju laidotuvėse. Tačiau 
gali būti, kad aš dalyvauju kito žmo
gaus laidotuvėse; bet gali būti, kad 
aš dalyvauju savo paties laidotuvė
se, t.y., kad aš pats esu laidojamas. 
Žiūrint į dalyką iš esmės tarp šių 
dviejų atvejų nebūtų jokio skirtumo. 
Kiekvienu atveju čia būtų laidojamas 

žmogus. Tačiau žiūrint mano atžvil
giu, čia yra begalinis skirtumas. Pir
mu atveju aš, dalyvaudamas laido
tuvėse, reiškiu užuojautą dėl mano 
prietelio mirties. Tuo atveju aš mir
tį pergyvenu daugiau dvasiškai. O 
antruoju atveju aš pats savo asmeny
je išgyvenu pilną mirties realybę su 
visomis jos pasėkomis, tiek gamtinė
mis, tiek antgamtinėmis. Taigi į da
lykus mes galime žvelgti filosofiškai, 
dvasiškai, esmiškai, taip kaip jie yra 
savyje. Bet galime į juos žvelgti ir 
egzistencialiai, būtent, ką jie reiškia 
konkrečiam mūsų gyvenimui.

Šį egzistencinį skirtumą tėvas Con- 
gar įtraukia į teologines studijas. Jis 
sako, kad mūsų teologinės studijos 
naujaisiais amžiais buvo perdaug iš
imtinai esminės, filosofinės ir per- 
mažai egzistencialinės, asmeniškos. 
Šį skirtumą jis akcentuoja ne tik 
praktiškam tikėjimo apaštalavimo 
reikalui, bet laiko jį naudingu ir di
džiųjų krikščioniškų tiesų pažinimo 
reikalui. Taip pvz., klausimai: kas 
yra Kristus, kas yra apreiškimas, 
mums paaiškėja, kai mes į juos žiū
rime ne vien esmės požiūriu, bet ir 
savo asmenišku egzistenciniu požiū
riu.

Krikščioniškoji teologija visada 
stovi prieš savo sunkųjį, bet kartu 
ir patį garbingąjį, uždavinį: kaip 
Kristuje suderinti Dievą ir žmogų. 
Congar, pasinaudodamas šia egzis
tencialistine terminija apie Kristų sa
ko: “Dievas paliko savo esminį po
žiūrį, nors jo neprarasdamas, kad 
įžengtų į mūsų pasaulį ir į mūsų is
toriją (ekonomiją), turėdamas tikslą 
mus padaryti jo gyvenimo, jo džiaugs
mo, jo nemirtingumo, jo garbės da
lininkais.” (20 psl.)

Dėl to ir dieviškasis apreiškimas 
žmonijai yra ne tiek mokslas, ne tiek 
teorija, ar kas panašaus, kiek kon
kretus Dievo atsikreiplmas į konkre
čią žmoniją, į kiekvieną “mane”, 
esantį betkurioje situacijoje, betku- 
riame amžiuje, betkurioje tautoje. 
Tai turėdamas prieš akis, Congar 
kelia uždavinį atstatyti ryšį tarp mū
sų tikėjimo ir apreiškimo. Svarbu, 
kad mes pasisavintume požiūrį, jog 
apreiškimas nėra vien tam tikras 
mokslas, bet kad jis visu pirma yra 
Dievo meilė man, nusidėjėliui, ne
paisant mano nuodėmių. Šis priėjimas 
prie tikėj'mo dalykų gerokai pakeis
tų ne tik teologijos, bet ir viso baž
nytinio gyvenimo vaizdą.

Šis požiūris padėtų rasti atsakymą 
į tas problemas, su kuriomis tikėji
mas šiandien susitinka. Congar dėl 
to rašo: “Gal būt didžioji nelaimė, 
kuri ištiko moderniąją katalikybę, 
buvo susirūpinimas teorija, tikėjimo 
tiesomis, Dievu ir religija, kaip jie 
yra savyje, neprijungiant prie to, 
kaip tai yra reikšminga kiekvieno 
laiko žmogui.” (22 psl.)

Žmogus yra dvasinga, protą tu
rinti būtybė, dėl to teorinio bei fi
losofinio pažinimo noro jam negali
ma paneigti. Jis dažnai norės supras
ti, kas yra Dievas savyje ir kas yra 
apreiškimas savyje. Tačiau kalbant 
apie apreiškimą reikia pasakyti, kad 
jis pačia savo esme yra Dievo atsi- 
krelpimas į kiekvieną konkretų 
žmogų. “Čia glūdi pats apreiškimo 
branduolys. Jo vainikuojantis punk
tas yra Jėzuje Kristuje: jam Dievo 
išmintis tapo žmogumi.” (23 psl.)

Apreiškimas dėl to nėra vien žmo
gaus kelias į Dievą. Jis yra ir Dievo 
kelias į žmogų. Šią mintį Congar lai
ko labai žavia ir džiaugiasi jos iš
raišką radęs vieno modernaus žydo, 
Šv. Rašto tyrinėtojo Abraham He- 
schel raštuose. Heschel sako, kad 
"Šv. Raštas nėra teologija žmogui; 
jis yra antropologija Dievui.” (16 
psl.) Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 
Šv. Raštas atidengia mums tikrąją 
mūsų situaciją, kuri savo išsipildy
mo pasiekia, kai mes padarome su
tartį su Dievu. Bet tai kaip tik reiš
kia žmogaus teologiją. Tačiau ši teo
logija visada turi savin įimti pilną 
žmogiškąjį gyvenimą.

Tie du keliai: kelias iš Dievo į 
žmogų ir iš žmogaus į Dievą šian
dien randa naują žodinę išraišką, ku
rios jie buvo labai reikalingi. Tačiau 
pati tiesa yra sena. Jei neklystu, 
Kaune, virš Benediktinų bažnyčios 
durų rymo du angelai. Vienas iš jų 
žiūri iš aukšto žemyn, kitas yra pa
kėlęs akis aukštyn. Tai yra graži re
nesanso skulptorių išraiška tos pa
čios tiesos, kad apreiškimas yra ne 
tik žmogaus teologija, bet ir Dievo 
antropologija.

Kylant teologijoje mintims apie 
Dievo atsikreipimą į žmogų, atsiran
da ir naujas terminas tai tiesai iš
reikšti. Iki šiol žinojome žodį: įsikū
nijimas. Š'andien, kalbant apie Dievo 
tapimą žmogumi, atsiranda naujas 
terminas: įsižmoginimas. Tai labiau 
išreiškia Dievo tapimą žmogumi.
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mielas skirma,
— Mielas — nes redaguoji tokią “Ateitį”, kuri mums patinka.— Skirma — nes taip Tave atsimename iš Paw Paw SAS stovyklos (kadaise, labai seniai!).Seniau būtume turėję patapšnot Tau per petį — dar prieš dr. Skeivį ir J. Puškorių. Bet matai — rengėmės, rengėmės ir neprisirengėm.“Ateitis” mums labai patinka — jaučiam, kad žygiuojate (ir mes bandome iš paskos) — su šiais laikais. 

Patiko ir integracija ir ekumenizmas ir dialogas su p. Geruliu, ir kun. Jucevičiaus straipsnis.Jei žurnalas nori būti gyvas, turi laikas nuo laiko ant mazolių palaipio- ti, ir jei tai daroma be pikto noro įskaudinti — sakyčiau labai sveika ir tam ‘‘mazoliuotajam”. Sveika prisiminti, kad turi mazolį, ir ta proga ant jo gydomųjų lašų užlašint, kad greičiau pranyktų. Neblogai, jei po “už- mynimo” valandžiukę dar pajunta, bet 

jau blogiau, jei po to visą savaitę šlubčioja.Tiesiai pasakius — gal reikėtų “Ateičiai” truputį daugiau balanso. Pavyzdžiui — atspausdinus kurį kontroversinį straipsnį, tame pačiame numeryje duoti vietos ir oponentui, ar bent pažymėti, kad sekančiame numeryje tai bus padaryta. Maždaug — kaip tėvas Trimakas daro “Laiškuose Lietuviams”. Tada būtų tikras dialogas, pilnutinis minties laisvės repre- zentavimas.Šį mano laišką iššaukė čia, rytiniam pakrašty, pajustas susirūpinimas, nuogąstavimas ir bruzdėjimas “Ateities” linkui.Kaip sakiau — abudu su Antanu esame patenkinti “Ateities” drąsa, šviežumu, aukštu straipsnių lygiu. Bet čia ir blogybė — kad “Ateitis” taip labai pataiko ir patinka mums “semams”. Čia sutinku su kritikais, kad moksleiviai tapo našlaičiais. Tai ypač išryškėjo Kennebunkport’o MAS stovykloje, kurioje globėjavau dvi savaites. Buvo dr. Girn'aus pravestas lietuv:škos spaudos ir “Ateities” klausimais pokalbis ir jame pasitvirtino gana liūdni teigimai. Statistikos tik- rausia Tau pasiųs.Nustebino faktas, kad vaikai visgi jaučia norą skaityti, bet nepajėgia suprasti ir temos gerokai nutolusios nuo jų. Sakysi — skystimėlis tie mokslei- viukai. ir dėl jų neapsimoka ženrnti “Ateities” lygio. Aš galvoju — kad labai apsimokėtų tai padaryti. Pavyzdžiui — pačia elementariausia forma pristatyti pagrindinius Vatikano suvažiavimo nutarimus, integracijos s:tu- aciją, etc. Mums visa tai suprantama ir šimtą kartų girdėta, o jiems (daugeliui) būtų didelė naujiena išgirsti apie tai teigiamoje šviesoje. Visai nesenai viename ateitininkų suėjime buvo vaikams pareikšta: “netriukšmaukite, kaip žydai!”Todėl galvoju, kad “Ateitis” turėtų imtis iniciatyvos formuoti ir pačiuose mažuosiuose gilų krikščionišką humanizmą. Jie visi yra po tėvukų sparnais, ir jei tėvukai keikia žydus, negrus ir lenkus — tai kurgi tie vaikai pamatys kitą pinigo pusę?Čia gana komplikuotas dalykas — reikėtų psichologų, pedagogų pasiklausti, kokiu būdu geriausia prie jų prieiti. Ar straipsneliais, ar auklėjamom apysakaitėm, ar duot patiems vaikams pasisakyti anketos forma — ir paskui pamoderuoti tą klausimą. Reikėtų paliesti ir moralines situacijas, lituanistiką. Kad ir pašaukimų klausimą — labai subtilioje formoje — gal ir vėl anketų būdu.Tiesa — 120% sutinkam, kad “atsišaukimai neugdo pašaukimų!” Gal tik truputį tonas per kietas. Tikriausia, nebūtų išėję taip skaudžiai, jei
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tuoj, vos tik gavę atsišaukimą, būtum 
davęs Tėvui Andriekui atsakymą pri
vataus laiško forma.

Žinau, kad norint įvykdyti tai, ką 
čia neprašoma patarinėju, reikėtų įdė
ti dar daugiau darbo, praplėsti ryšių 
tinklą su moksleiviais, o idealu būtų 
dar ir pora ekstra puslapių “Ateičiai” 
įsegti. Kadangi jau dabar labai ener
gingai dirbate, siūlyčiau pasiimti re- 
dakcijon dar keletą moksleivių. Tai 
paspartintų korespondencijų klausimą 
ir moksleiviškus straipsniukus — re
feratus.

Tiesa — Kennebunkport’e teko kal
bėtis su keturiais labai “Ateities“ at
žvilgiu apkartusiais jaunuoliais. Buvo 
pasiuntę noveles, eilėraščius, ir kores
pondencijas, ir tik po ilgo užlaikymo 
gavo atmestus —atgal.

Jokiu būdu nesiūlau spausdinti 
šiukšlių, bet su stiproka redakcijos 
pagalba, gal būtų galima padėti tiems 
“autoriams”? Jie visi prisiekę dau
giau nebesiųsti “Ateičiai”, ir dalinai, 
turbūt, ir Tu juos suprastum. Gi pa
auglio ambicija — tai toks kur rei
kia ir nereikia užkliūvantis dalykas!

Jei pradėtum ieškoti rašančių moks
leivių, galėčiau atsiųsti keletą pavar
džių.

Dabar — Skirma — prašau atleisk 
už tuos neprašytus trigrašius. Tvir
tai tikiu, kad pajėgsi suderinti dabar
tinį aukštą “Ateities” lygį su moks
leivius dominančia ir jiems prieinama 
medžiaga. Tai kas, kad gal iš pradžių 
viskas atrodys vaikiškai. Galutinis di
videndas bus tikrai didis!

Daug sėkmės! —
Gintra Ivaškienė

P.S. Skaudu girdėti ir skaityti, kad 
Čikagos lietuviai taip pasidavė histe- 
rijai! Ar ne paprastesnis ir kultūrin- 
gesnis protestas būtų buvęs visai ne
sirodyti ir nusistatant nebėgti iš sa
vo tvirtovės? Net peršasi mintis, kad 
gal kas tyčia suagitavo? Nenoriu ant 
kiekvieno kampo matyti komunistų — 
bet iš tolo žiūrint, čia būtų buvusi 
puiki proga sukompromituoti lietuvius. 
Ar nebandė kas iš jaunesnių lietuvių 
prieiti prie dr. King’o ir išaiškinti, kad 
čia ne tiek prieš negrus nusistatymas, 
kiek už kaip galint didesnę Marquet
te parko lietuvybę? Kai jis kovoja 
prieš getus, jam, tikriausia, visai ne
suprantama, kad yra tokių mažumų, 
kurios kaip tik gina savo getus? G.

mieloji
1966.IX.25.

Malonu buvo gauti Tavo laišką, 
nors ir jis, kaip Tu sakytum, ant ke
lių mazolių užlipo. Redaktoriams juk

ŠIAME NUMERYJE:

Popiežius Paulius VI kreipiasi į valstybių vadus dėl taikos pasaulyje.

Dr. Domas Jasaitis supažindina skaitytojus su sukaktuvininku vysku
pu Vincentu Brizgiu. Dr. Jasaitis nuo gimnazijos laikų yra ryški asmeny
bė ateitininkų veikloje — šiuo metu jis dirba Tampa, Floridoje.

Rimas Laniauskas yra dabartinis Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas. Šiame numeryje su juo kalbamės apie jo tapybą.

Kun. dr. Algirdas Jurėnas dėsto Šventąjį Raštą Mercer University, 
Macon, Georgia. Šio numerio pagrindinis studijinis straipsnis yra jo 
paskaita apie Šventąjį Raštą ir modernųjį žmogų.

Kun. Vytautas Bagda.iavičius, MIC yra daugelio gabumų žmogus: 
teologas, filosofas, istorikas, vertėjas, administratorius. Jis sutiko žurnalo 
skaitytojus supažindinti su svarbiausiais šių dienų teologais ir jų min
timis.

Alfonsas Tyruolis-šešplaukis yra poetas, rašytojas, vertėjas, šiuo me
tu jis yra literatūros profesorius Notre Dame universitete.

Indrė Damušytė “Ateičiai” yra gera pažįstama. Anksčiau jos eilė
raščius spausdindavome slapyvarde — šis yra pirmasis jos pačios pavar
de. Lauksime daugiau!

Skuja mums rašo eilėraščius nuo Ramiojo Vandenyno krantų.

Kūrybos konkursas — jei nežinot apie jį, pažiūrėkit į ankstyvesnius 
šių metų “Ateities” numerius. Skiriame šešis šimtus dolerių jaunajai kū
rybai.

>x^x^x^x^^x^<^<^x^*x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^>c^x^>x^x^x^x^x^x<
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visada smagu gauti laiškus iš skaity
tojų, nors ir laiškai ateina ugnimi 
ant asbestos popieriaus parašyti. Jei 
skaitytojai tyli, žurnalas darosi mo
nologas — to labai norėtume “Ateity
je” išvengti.

Jei žurnalas deda kontraversinį 
straipsnį, aišku, tikisi, kad tai iššauks 
diskusijas. Manau, kad kaikuriais at
vejais tas pasisekė: pavyzdžiui, kun. 
Felikso Jucevičiaus straipsnis apie lie
tuviškosios buities mitus iššaukė skai
tytojų pasisakymus, kuriuos ir atspaus
dinome. Skaitytojų svaresnius pasisa
kymus spausdinsim atskirais straips
niais, ne vien tik “Vox Populi” sky
riuje. Šviežesnius straipsnius norime 
kuo greičiau atspausdint, todėl gal ne
būtų gera laukti, kol oponentas para- 

gintra,
šys atsakymą. Būtų gera, kad skai
tytojai — nuo vyresniųjų iki pačių 
jaunausiųjų — jaustų, jog “Ateitis” 
atvira jų nuomonėms.

Turiu sutikti, kad žurnale patys jau

niausieji skaitytojai maža ko sau ran
da paskutiniais metais. Bet man atro
do, kad vyresnieji moksleiviai turėtų 
kiekvienam numeryje rasti ką nors 
jiems prieinamo ir įdomaus. Tavo pa
siūlymai dėl pačių jaunųjų man atro
do labai puikūs — nuo sekančio nu
merio bandysime jiems atgaivinti 
“Ateities Spindulius”. Tikrai norėčiau 
gauti iš Tavęs ir kitų skaitytojų moks
leivių pavardžių ir adresų — tokių, 
kurie norėtų “Ateičiai” parašyti.

Visi esame žmonės nuodėmingi, bet 
vienos nuodėmės nenorėčiau prisiimti. 
Viskas, ką per praeitus porą metų esa
me gavę, vienoj ar kitoj formoj pasi
rodė ižurnale: esu sugrąžinęs tik ei
lėraščius vienam senyvo amžiaus pra
dedančiam poetui iš Bridgeporto ir ne
spausdinau vieno anoniminio laiško iš 
Rytų, kuriame moksleivis šmeižia kuo
pos globėją. Esu tikras, kad gal ko
kia korespondencija ar nuotrauka yra 
dingusios tarp popierių ir nebuvo at
spausdintos, bet tikėk, kad minimo 
nusikaltimo nepapildžiau.

Dėl demonstracijų — gal vėliau.
Sveikinimai Antanui ir jaunimui,

Skirma

171

21



IŠ “ŠEKSPYRO SONETŲ”

1

Kai pasvarstau, matau, kaip viskas žemėj 
Ribotai tobulai tegali reikštis;
Pasaulio scenoj matome, ką lemia
Ir mums slapta veikme parodo žvaigždės.

Kaip gėlei skirta žmogui čia pražysti, 
Tas pats dangus jį ugdo ir nulenkia; 
Išblanksta džiūgavus gaji jaunystė, 
Ir greitai užmarštis ją vėl uždengia.

Žinau, ką šis nepastovumas žada, 
Kaip greitai grožio tu gali netekti, 
Nes visa keičiantysis laikas veda 
Jaunystės dieną greit į nykią naktį.

William Shakespeare, gimęs 1564 metais, 
Stratfordon-Avon, Anglijoje, jau keturi šimtai 
metų skaitomas didžiausiu rašytoju, betkada ra
šiusių anglų kalba, o gal ir visam pasauly. Apie 
jo gyvenimą iki šiol labai mažai žinoma; kaiku- 
rie norėtų svarstyti, ar iš viso tokia istorinė as
menybė buvo. Tuo tarpu iš jo veikalų trykšta ne
išsenkanti gyvybė. Jo sonetuose ir jo dainose, jo 
tragedijose, istorinėse dramose ir komedijose mes 
randame nepaprastą universalumą. Shakespearas 
nėra išskirtinai originalus, ir nėra vienintelis ang
lų poetas, rašęs atmintinus posmus. Bet jis vi
sus pralenkia savo universalumu, nes jis pralen
kia juos savo išmintimi — jis moka geriau su
prasti ir atjausti negu kiti žmonės. Jis įstengia 
matyti pilną žmonijos paveikslą ir jį atkurti taip, 
kad visokio būdo, visų šalių, visų įsitikinimų, vi
sų kartų žmonės galėtų jį suprasti. Mes žvelgiam 
į Shakespearo dramas ir randam save.

Dante Alighieri, gimęs 1265 metais, Floren
cijoje, Italijoje, taip pat nepaprastai giliai yra 
palietęs žmonių vaizduotes. Savo meilės eilėraš
čių rinkinį Vita Nuova, skirtą Beatričei, dalinai 
jos asmeniui, dalinai jo paties idealui, jis baigia 
pažadu parašyti apie ją “ko dar niekad nėra bu
vę pasakyta apie mirtingą moterį.” To pažado iš
pildymas — Dieviškoji Komedija. Šiame veikale 
Dante įstengia duoti viduramžių dvasios, minties 
ir jausmų sintezę viduramžių klestėjimo metu. 
Dieviškoji Komedija persunkta žmogaus ir civili
nės moralės supratimu ir todėl giliai prasminga 
visų kraštų, visų tikėjimų, visų laikų žmonėms.

Iš meilės tau aš su laiku kariauju, 
Ir ką jis atėmė, kuriu iš naujo.

2

Kaip vilnys veržias į smėlėtą krantą, 
Taip amžių jūra traukia mūsų laiką, 
Išbėgusios minutės vietą randa 
Kita — jų bėgsmo niekas nesulaiko.

Šviesos ranka mūs užgimimą lydi, 
Jis kopia į gražiausią subrendimą, 
Bet blogos žvaigždės jam garbės pavydi, 
Ir laikas vėl atgal ką davęs ima.

Taip pakerta jis žaliąją jaunystę 
Ir veido nuostabųjį grožį griauna, 
Gamtos brangiausiais perlais nori misti, 
Aštriu dalgiu kaip žolę viską pjauna.

Bet negalės žiauri ranka nustelbti 
Eilių, kurios neliauja grožio skelbti.

3

Tebūna be kliūčių kilni draugystė: 
Ta meilė savo vardą greit praranda, 
Kuri pakinta, radus progą kisti, 
Ar linksta ten, kur ją kas lenkti bando.

O, ne! Tebūna ji kaip bokšto mūrai, 
Kurio negriauna bangos, jį užpuolę, 
Ar kaip žvaigždė, nušvietus kelią jūroj, 
Slaptos vertės, nors žinome jos tolį.
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Nebijo laiko ji, nors veido, lūpų 
Žavumui pjautuvu jis bus grasinęs; 
Nepaiso valandų, savaičių ūpo, 
Tvirta ji lig dienos net paskutinės.

Jei tai klaida, many tik pastebėta, 
Aš nerašyčiau, niekas nemylėtų.

A. Tyruolio vertimas

IŠ DANTĖS “VITA NUOVA”

1

Tas tikrą laimę gali pamatyti, 
Kas mano ponią tarp kitų išvysta, 
Ir kas draugystę gali palaikyti, 
Vien padėką Augščiausiam išpažįsta.

Grožiu taip kilniai moka ji valdyti, 
Jog kilt pavydas kitose nedrįsta; 
Tikėjimas, malonė, meilė švyti 
Jose, kai jos dorybės joms pražysta.

Jos žvilgsnis visa pildo nuolankumu, 
Ne vien tiktai ją garbėje atspindi, 
O ne, per ją garbes ir kitos laimi.

Ir tiek visoj jos elgsenoj kilnumo, 
Jog, kas jos grožį gali atsiminti, 
Vien atsidusti turi meilės laimėj.

2
O, piligrimai, nuolankiai, maldingai 

Su savo rūpesčiais pas mus atėję; 
Jūs būsit papročius kitus turėję, 
Kaip matote iš elgesio skirtingo.

Nes kaipgi jūs neverkiate skausmingai, 
Į mūsų miestą liūdintį įėję ?
O gal būt nesate jūs dar girdėję, 
Kaip smogė jam likimas šiurpulingai?
)

Išgirdus tai, jums taip skaudu atrodys, 
Jog eisite atgal pro kur patekę, 
Ir verksite, kaip aš verkiu, taip graudžiai.

Nes Beatričės esame netekę, 
Ir apie jąją pasakytas žodis 
Toks magiškas, jog verkti verčia skaudžiai.

3

Anapus sferos, kur toliausiai skrieja, 
Širdies dejonė iriasi graudingai; 
Nauja galia ten traukia ją galingai, 
Su ašarom jai Meilė jos įlieja.

Ir kai pasiekia tai, kas ją žavėjo,
Pamato ponią, šviečiančią garbingai, 
Ir piligrimės dvasios žvilgsnis sminga 
Stebėdamos į tą gražnos skleidėją.

Ji mato taip, kad tai, kas man jos tarta, 
Neaišku, širdžiai tai nekasdieninė 
Kalba, nors ji maldavo tos malonės.

Žinau, tą maloningąją ji mini, 
Nes Beatričę primena nekartą, 
O, tai galiu suprasti, brangios ponios.

A. Tyruolio vertimas
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1 Indrė Damušytė

Tenai...
toli buvo upė, ramiai, apsnūdusi 

bevingiuodama milžino papėdėje...
toli girdėjosi nerimstantis miško ūžesys.

Kodėl... kodėl nerimavo...
kodėl šlamesyj girdėjau aidą vienkartinį 

...iš anapus?
Naktyje gaudė miško griaučiai.
Tarp sutemusią medžią skleidės įkapės.

Bet aš nesupratau ją pavedimo.

sapno
nuotrupos

III

II

!|
■I.

Klausau...
tyloje ūžė greitkelio vaga, 

atmenu ūžesy j paskendusį žmogą. 
Ėjo jis keliu...

nakties apsemtu taku, 
vėjo vejamas...

kur, kur... toli 
atminimo sukūryj.

Buvo kalnai.
Ant ją miškai.
Pakalnėj upelis.
Šalia jo takelis.
O ant to tako
Du testovėjo.

Girdžiu...
šešėlią slėnyje ūžė greitkelio vaga, 

atmenu tyloje karštą kardą širdyje. 
Ėjau aš keliu...

raudonai nutapytu taku, 
lietaus verkiama...

čia, čia... arti 
užmiršimo viesule.

Buvo kalnai.
Ant ją miškai.
Pakalnėj upelis.
Šalia jo takelis.
O ant to tako
Viena testovėjo.

Lietaus jau nėr...
seniai dingęs slėnyje.

Kelias...

veidrodinis vingis tarp kalną,
tuščias, ramus.
žvaigždės žėrinčios nutaško tamsą skliautą.
Šaltai.

Tyloje girdžiu...
Eina žmogus keliu. Vienišas.
Lyg šešėlis praeina rūke.

Nėr jo...
Lieka kelias,
Veidrodinis vingis tarp kalną.

IV

Ah.

Ne... tai šešėlis užslinkęs mintin.
Jau rauda baigta,

baigta, užmiršta neilstančiam dieną sukūryj.

Bet palauk!
Prisimink
kai gaudžia tiltais tamsusis vilkas,
ir naktis grūmojanti,

lyg slapus plėšikas,
slenka griaučią nusėtais laukais.

Ir tada
Žinok — kad rauda niekados nebaigta.
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PIRMOSIOS DALIES 
KETVIRTASIS SKYRIUS

Bažnyčios vaidmuo moderniajame 
pasaulyje

40. Visa ką sakėme apie žmogaus 
asmens vertę ir apie žmonių bendruo
menę bei gilią žmogaus veiklos reikš
mę, sudaro pagrindą santykiui tarp 
Bažnyčios ir pasaulio ir jų tarpusa- 
viam dialogui. Šiame skyriuje, pasi
remdami visu tuo kas šio Susirinki
mo pasakyta apie Bažnyčios paslaptį, 
mes dabar turime svarstyti tą pačią 
Bažnyčią taip, kaip ji stovi pasaulyje, 
gyvendama ir veikdama su juo.

Kylanti iš amžinojo Tėvo meilės, 
Kristaus Atpirkėjo įsteigta laike, ir 
Šventosios Dvasios suvienyta, Baž
nyčia turi išganantį ir eschatologinį 
tikslą, kuris galės būti galutinai at
siektas tiktai ateities pasaulyje, bet 
ji jau dabar yra šiame pasaulyje ir 
susideda iš žmonių, tai yra, žemiško
jo miesto narių, kurie yra pašaukti 
sudaryti Dievo vaikų šeimą dabarti
nėj žmonių giminės istorijoj ir ją 
dauginti iki Viešpats sugrįš. Sujung
ta dėl dangiškų vertybių ir jomis 
turtinama, ši šeima yra Kristaus ‘‘su
daryta ir suformuota kaipo visuome
nė šiame pasaulyje", ir aprūpinta 
“reikalingom priemonėm regimai ir 
bendruomeniškai vienybei". Tokiu 
būdu Bažnyčia, tuo pačiu metu “re
gima draugija ir dvasinė bendruome
nė”, eina pirmyn kartu su žmonija ir 
dalinasi tuo pačiu žemišku likimu 
kaip pasaulis. Ji yra kaip raugas ir 
kaip savotiška siela žmonių visuome
nei, kuri skirta būt atnaujinta Kristu
je ir perkeista į Dievo šeimą.

Kad žemiškas ir dangiškasis mies
tai persunkia vienas kitą yra faktas, 
prieinamas vien tikėjimui; jis lieka 
paslaptimi žmonijos istorijoje, kurią 
nuodėmė laikys sujauktą, kol Dievo 
sūnų garbė bus pilnai atskleista. Sek
dama išganymo tikslą, kuris jai yra 
savitas, Bažnyčia ne vien perduoda 
dieviškąjį gyvenimą žmonėms, bet 
taip pat skleidžia tą gyvenimą atspin
dinčią šviesą po visą žemę, labiausiai 
savo gydančia ir keliančia įtaka žmo
gaus vertei, ir savo stiprinimu žmo
nių visuomenės ryšių ir suteikimu gi

lesnės reikšmės ir svarbos žmonių 
kasdieninei veiklai. Tokiu būdu per 
savo atskirus narius ir savo visą ben
druomenę, Bažnyčia tiki, kad ji ga
li daug prisidėti padaryti žmonių šei
mą ir jos istoriją labiau žmogiškom.

Taip pat Katalikų Bažnyčia su 
nuoširdumu aukštai vertina kitų 
krikščioniškų Bažnyčių ir bažnytinių 
bendruomenių atliktus arba bendrai 
atliekamus dalykus, kad atsiektų tą 
patį tikslą. Tuo pačiu metu, ji yra 
įsitikinusi, kad pasaulis jai gali gau
siai ir įvairiai padėti paruošti dirvą 
Evangelijai. Šią pagalbą ji gauna per 
atskirų asmenų talentus ir darbą ir 
iš žmonių visuomenės bendrai. Susi
rinkimas dabar išdėsto tam tikrus 
bendrus principus tinkamam ugdymui 
šio abipusio pasidalinimo ir pagalbos 
dalykuose, kurie yra kaip nors ben
dri pasauliui ir Bažnyčiai.

Bažnyčia ir žmogaus kilnumas
41. Modernusis žmogus yra pake
liui į gilesnį savo asmenybės išvysty
mą ir į augantį savo teisių suvokimą 
ir išsikovoįimą. Kadangi Bažnyčiai 
patikėta atskleisti Dievo paslaptį, 
kuris yra galutinis žmogaus tikslas, 
ji atveria žmogui tuo pačiu metu jo 
paties gyvenimo prasmę, tai yra, gi
liausią tiesą apie jį patį. Bažnyčia 
tikrai žino, kad tiktai Dievas, kuriam 
ji tarnauja, patenkina žmogaus širdies 
giliausius troškimus, kuriuos pilnai 
negali patenkinti tai, ką pasaulis ga
li duoti.

Ji taip pat žino, kad žmogus yra 
nuolat veikiamas Dievo dvasios, ir 
todėl negali likti visiškai abejingas 
religijos problemoms. Tai rodo pra
ėjusių amžių patirtis, kaip ir daugelis 
mūsų laikų ženklų. Nes žmogus vi
sada trokš žinoti, kad ir neaiškiai, 
kokia yra jo gyvenimo, jo darbo, jo 
mirties prasmė. Pats Bažnyčios bu
vimas primena jam šias problemas. 
Bet tiktai Dievas, kuris sukūrė žmo
gų savo paties paveikslu ir išgelbėjo 
jį iš nuodėmės, duoda labiausiai pa
tenkinantį atsakymą šitiems klausi
mams, ir tą jis daro per tai, ką jis 
yra apreiškęs Kristuje, savo sūnuje, 
kuris tapo žmogumi. Kas seka pas
kui Kristų, tobuląjį žmogų, pats tam-

SKUJA

MARIJOS GARBEI

Vidurnakčio vargonai 
Graudžią giesmę gieda, — 
Marijos garbei.

Išaušo rytas — 
Giesmė dukrą skamba 
Marijos garbei.

Kai vakaras ateina, 
Mano lūpos šnabžda maldą 
Marijos garbei.

Gegužės mėnuo.
Gėlės žydi, — 
Marijos garbei.

bažnyčia moderniajame 
pasaulyje

AR SUGRĮŠIU?

Liūdesys ir džiaugsmas, 
Viskas susipynė.
Ašaros ir juokas 
Visad mane lydi.

Kaip toli Tėvynė
Kaip toli namai:
Jos nebepažįsta 
Nei tavi vaikai.

Jiems jau nebemielas 
Nemunas, Neris, 
Svirtis, pušynėlis, — 
Neramu širdyj.

O kodėl, Dievuli, 
Leidai man išeit?
Ir palikt kas brangu 
Širdžiai, sielai taip?

Ar aš besugrįšiu?
Tik Tu težinai:
O dabar reik džiaugtis 
Gyvenu laisvai!
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pa labiau žmogumi, nes savo įsikū
nijimu Tėvo žodis prisiėmė ir savo 
kryžium ir prisikėlimu pašventė visą 
žmogų, kūną ir sielą, ir per šią visu
mą — visą gamtą. Dievo sutvertą 
žmogaus naudojimui.

Dėka šio įsitikinimo, Bažnyčia ga
li laikyti žmogiškosios prigimties kil
numą prieš visas pažiūrų sroves, pa
vyzdžiui tas, kurios nevertina žmo
gaus kūno arba jį dievina. Joks žmo
giškas įstatymas negali taip gerai ap
saugoti žmogaus asmens vertę ir lais
vę kaip Kristaus Evangelija, kuri pa
tikėta Bažnyčiai. Nes ši Evangelija 
skelbia Dievo sūnų laisvę ir atme
ta vergiją, kuri kyla iš nuodėmės 
(žiūrėk Rom. 8, 14-17); ji šventai 
gerbia sąžinės svarbą ir jos laisvę 
rinktis, nuolat ragina, kad visi žmo
giškieji talentai būtų vartojami Dievo 
ir žmonių tarnybai, ir galutinai pa
veda visus vieni kitų meilei (žiūrėk 
Mato 22:39).

Tai sutinka su pagrindiniu krikš
čioniškojo mokslo įstatymu. Nes nors 
tas pats Dievas yra išganytojas ir 
kūrėjas, žmonijos istorijos, lygiai kaip 
ir išganymo istorijos viešpats, die
viškoje santvarkoje teisėta kūrinio 
(ypač žmogaus) autonomija yra ne
atšaukiama, bet verčiau atstatoma sa
vo kilnume ir sustiprinama.

Todėl Bažnyčia per jai duotą 
Evangeliją, skelbia žmogaus teises; 
ji pripažįsta ir aukštai vertina šios 
dienos dinamiškus sąjūdžius, kurie vi
sur ugdo ir skatina šias teises. Ta
čiau šie sąjūdžiai turi būti paliesti 
Evangelijos dvasios ir apsaugoti 
prieš betkokią neteisingą autonomi
ją. Nes mes linkę manyti, kad mūsų 
asmeniškos teisės tik tada pilnai už
tikrintos, kai mes esam laisvi nuo 
kiekvieno dieviškojo įstatymo reika
lavimo. Bet šitam kely glūdi ne žmo
gaus asmens vertės puoselėjimas, bet 
jos sunaikinimas.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

1966-67 mokslo metų SAS Valdybą, išrinktą SAS suvažiavime rugsėjo 2 d., 
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Sąjungos sekretorė:
(oficialus valdybos adresas)

Vita Noreikaitė
6 Kenwood Ave.
Balto, Md 21228
tel.: area code 301, RI 7-8895

Iždininkas:
Rimas Šilgalis
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Rima Salytė
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tek: area code 215, KI 4-1285

SAS-SIS padėjėja:
Danutė Muraškaitė
605 Brighton St.
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tek: area code 215, RA 5-6368

Užsienio skyriaus vedėja:
Vėjūnė Svotelytė
Centreville North
Box 407
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College Park, Md. 20742
tek: area code 301, WA 7-3800, ext. 1001

Narė:
Indrė Damušytė
8050 Hartwell Ave.
Detroit, Mich. 48228
tek: area code 313, LU 4-4308
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Kun. Kazimieras Pugevičius
110 W. Lafayette Ave.
Balto., Md. 21217
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Visos SAS draugovės yra prašomos:
1. pristatyti SAS sekretorei ir SAS- 

SIS vedėjai pilną naujos valdybos są
rašą.

2. pristatyti draugovės narių sąrašą, 
pažymint kandidatus ir abiturientus.

3. pristatyti draugovės veiklos pla
ną SAS sekretorei ir SAS-SIS vedėjai.

4. pasiųsti nario mokesčio dalį ($3.00 
nuo asmens) SAS iždininkui.
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I. Garbes Prenumeratoriai;
Pranas Cinkus, Wayne, N.J.
kun. P. Dilys, Chicago
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Romas Leparskas, Detroit
Elena Stančikaitė, Chicago

II. Aukojo “Ateičiai” paremti:
SAS CV-ba $75.00
ASS Filadelfijos skyrius $10.00
kun. P. Dilys, Chicago $5.00
Dr. D. Maciūnaitė, Chicago $4.0Q
Aldona Kamantienė, Willowick $2.00 
Austė Paliokaitė, Urbana $2.00
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III. Apmokėjo “Ateities” prenumeratą 
užsienio moksleivijai:

A. Valavičius, Chicago $6.09
Dr. Irena Kuras, Chicago $3.00
M. Petrikaitė, St. Louis, Mo. $3.00
A. Kamantienė, Willowick $3.00
kun. B.A. Rutkauskas, O.P,
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kreivos šypsenos PETRUŠKA

VAIKŲ DARŽELY 
išbėgs išbėgs dramblys iš miško, 
paūš, pastaugs, akis pavartys, 
ir atsiguls po kaštano medžiu, 
drambliai pavargsta, 
taip pat kaip ir tu!

SLAPYVARDŽIO KRIZĖ 
ar yra tokia gėlė — Petūnia 
lietuviškam daržely? 
gal ne.
Bet aš esu Petūnia, vis vien. 
O gal geriau būti Petruška? 
Bet tai daržovė — et!
Ir jos likimai
ant lėkštės piety, išspręstas — vot: 
nurysi ir nėra!
Geriau pabūt 
Petūniai.

MENO PARODOS ATIDARYME 
Minia didi
Minia didinga 
graži, puošni ir iškilminga.
Meniški skruostai 
ir skrybėlaitės motery,... 
pirmos rūšies inteligentų daug rimtų... 
rikiuojas eilėn žurnalistai — 
grupuoja juos fotografistai — 
ir tarp kalbų, 
puikių ir iškilių, 
nespėju pamatyt darbų.
EGZAMINAI
Tu durnele, tu kvailute, 
kodėl kipšus tu vaikai? 
laikas rieda 
laikas skrenda 
ir ateis tuojaus rytai 
kaip smakai 
egzaminai ai ai.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION
(Act of October 23, 1962: section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filling Sept. 20, 1966
2. Title of Publication: “ATEITIS”.
3. Frequency of issue: Monthly except July and August
4. Location of known office of publication: 5725 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois 60629
5. Location of the headquarters or general business office of the publishers: 1000 Dillewood Rg., Cleveland, Ohic 

44119.
6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor:

Publisher: Lithuanian Catholic Youth Association, Inc. [not-for-profit), 1000 Dillewood Rg., Cleveland, Ohio 44119.
Editor: S. Radvila, 4545 W. 63 St., Chicago, Illinois, 60629

Managing Editor: J. Račkauskas, 5725 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois, 60629
7. Owner: Lithuanian Catholic Youth Association, Inc. [not-for-profit), 1000 Dillewood Rg., Cleveland, Ohio 44119. 

No Stockholders.
8. Known bondholders, mortgages, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount 

of bonds, mortgages or other securities: none.
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholder or security holder appears upon the books of the com

pany as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is 
acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant’s full knowledge and belief as to the circumstances 
and conditions under which stockholders and security holders who not appear upon the books of the company as trus
tees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals 
who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities 
of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are 
equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. This item must be completed for all publications except those which do not carry advertising other than the 
publisher’s own and which are named in sections 132.231, 132.232, and 132.233, Postal Manual (Sections 4355a, 4355b, 
and 4356 of Title 39, United States Code). We do not carry any advertising.

I Certify that the statements made by me above are correct and complete:
signed: J. Račkauskas

business manager
Sept. 20, 1966

27



ALp(LKA)1786
1966, Nr.7

motasis 
AUGUSTINA^

Ciovani Papini

ŠVENTASIS AUGUSTINAS
Gyvenimas, darbai bei kovos prieš to meto religines klai. 
datikybes. Iš italų kalbos vertė dr. Petras Mačiulis. 
Kaina $3.00.

Be to, jau spausdinama

Dr. Juozo Girniaus
IDEALAS IR LAIKAS

Ateitininkų Federacijos Vado dr. Juozo Girniaus išplė
tota paskaita, skaityta Ateitininkų Kongrese Toronte 
1965 m. — Ateitininko uždaviniai šio meto tikrovėje. 
Kaina $4.00.

KITI ATEITIES KNYGŲ LEIDYKLOS LEIDINIAI

GRUODAS, Antano Jasmanto ei
lėraščiai .............. $3.00

LIETUVA, vaizdų albumas $5.00 
Vytauto Augustino 1955

ATEITININKŲ VADOVAS 4.00 
kun. Stasio Ylos 1960

STASYS ŠALKAUSKIS .... 4.00 
prof. Juozo Ereto 1960

NIEKŠYBĖS PASLAPTIS .. 4 00
prof. Antano Maceinos 1964

ELEMENTORIUS Ė .......... 2.00
Igno Malėno 1961

ŠVENTASIS PIJUS X .... 2.00 
redaguota kun. J. Petrėno 1958

MARIJA, GELBĖKI MUS .. 1.00 
Sibiro lietuvaičių maldos 1959

VEIDRODIS JŪROS DUGNE, 
eil. 2.00

Vitalijos Bogutaitės 1960

ŠVIESOS MERGAITĖ, eil. .. 2.00 
Prano Naujokaičio 1959

AKMENS ŠIRDIS, eilėraščiai 2.00 
Prano Naujokaičio 1960

SACRA VIA, eilėraščiai .... 1.50 
Alfonso Tyruolio 1961

VASAROS MEDŽIUOSE, eil. 1.50 
Danguolės Sadūnaitės- 
Sealey 1961

Knygos gaunamos pas platintojus ir leidykloje adresu: 
ATEITIES K. L. c/o Rev. V. Dabušis, 147 Montgomery PI., 

Paterson, N. J.
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