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Žemaičių laukiamas Šventasis-T. Ambraziejus Pabrėža
Jei ^ra buveinių didelėms sieloms, dykumų tėvų, tų atgailos
kentėtojų, sieloms, tai turi butf jų. ir mažiems vaiKams,
. . .
Šy. Tėresitt Kūdikėlio fėzaus. .

Džiaugiasi tėvas ir motina, sulau garbei dirbo ir šiandien yra amžinąja cių k. Jo tėvai buvo ūkininkai. Pati gos vienuolyno mokykloje. Jo tank-.
kę sūnaus kunigo. Didžiuojasi kaimas, laime apdovanoti. Prieš tokį šventąjį Pabrėžos jaunystė neaiški? labai mažai raščiuose rastos mokinių velykinės
kuriame; augo vyskupas ar didelis patys linksta lietuvio keliai; juodu vie žinių teužsilikę. Daugumas spėja, kad, kortelės rodo, kad T. Ambraziejus
pirmąjj išsilavinimą gavęs iš tėvų. buvo Šios. mokyklos kapelionas. Be
valstybės vyras. Bet mes neįsivaiz nas antrą labiau supranta.
Daug turėtume kandidatų į šven Paskui jaunas Pabrėžų sunūs buvo kapelionavimo, f, Pabrėža ypač buvo
duojame to žmogaus «laimės, kurio
artimą, pažjstamą ar giminę į dangaus tuosius, bet dėl laiko aplinkybių ir, išvežtas mokytis į Kretingos pranciš atsidavęs mokslui. Vienuolyno sode
konų mokyklą. Ją^baigė dar jis turėjo pasisodinęs dideles lysves
šventųjų šeimą įrašo. Tokių laimingų
r
! prieš 1812 m. Vilniaus univer įvairių .žolių. Visą. nuo mokyklos ir
jų nedaug pasaulis teturi. Prancūzijoj,
sitete studijavo mediciną, bet bažnyčios atspėjamą laiką uolusis
Lisieux karmeličių vienuolyne, tebe
nebaigęs gydytojo mokslo 1812 pranciškonas naudojo augalams ste
gyvena jaunesnioji šv. Teresėlės se
m. įstoja į Varnių Kunigų Se bėti, aprašinėti jų gyvenimą ir tirti jų
suo. Italijoj yra vienas kitas žmogus
minariją. Greit baigęs Seminari gydomąją galią. Per savo amžių kun,
šv. kun Joną Boską pažinęs. Ir mūsų
ja, jaunas kun. Pabrėža grįžta Pabrėža surinko daug įvairiausių au
vyskupijos Generalvikaras jo Kiln.
į tą pačią kaimo visuomenei galų, pasiklausinėjus žmonėse, užrašė
Prel. Urbanavičius turėjo* laimės su
kaip Kristaus, apaštalas. Jauna jų . vardus, ir šiandien tas begalinės
Jonu Bosku susirašinėti. Mes nejsi:.
sis kunigas^ nepaprastai yra vertės mokslo'rinkinys yra Kauno Vy
vaizduojame jų laimės, bet jaučiame,
suaugęs su Žemaičių kraštu: iš tauto Didžiojo Universiteto Botanikos
kad vienas Švento pažįstamo žmo
čia per^visą kunlgavimojaiką muziejuje. Šventasis vienuolis pas
gaus prisiminimas mūsų dvasią skaid
hTeToir nebuvo TškeTfalTir. dir "ViešpatrisTčeTiavo 184š.tn,?
riausio džiaugsmo irlaimėš prjpilcfyfųr:
bo tik savo brolių žemaičių
Neseniai Kretingoj, mirė paskutinis
Gaila mums lietuviams patiems
sielos
ir
kūno
labui.
O",jo
dar
žmogus,
kuris prisiminė Šventos at
savęs: mes niekada nematome savęs,
bas
buvo
nepaprastai
vaisin
minties
tėvą
Ambraziejų. Iš jo pasa
savo artimųjų. Mes sielojamės, stebi
gas:"
šventas
gyvenimas,
žmo
kojimų
susidarome
vaizdą, kad tylu
mės, kad kartais kur tolimam Prancū
nių
meilė
fr
Dievo
duota
iš
sis
mokslininkas
vienuolis
buvęs ne-,
zijos Liurde Dievas parodo savo ga
kalba sujungtai buvonaudoja- paprastai uolus sielų ganytojas, dide
lią, bet nematom Jo malonių savo
mCšieloms gelbėti, Apie 1830. lis pamokslininkas, nepaprastai mylįs
Kalvarijoj, Plungėj ar Kretingoj, tiek
m. kun. Pabrėža dirbo Karte vargstančius žmones, gailestingas ir
vienoj,, tiek kitoj vietoj Dievas gausiai
nos parapijoj. Kaip anksčiau, švento gyvenimo žmogus. Nuo jo
duoda. Panašūs., reiškiniai yra ir su
taip. ir iš čia po visas Žemai mirties, praėjo jau artj 100 metų, bet
šventųjų garbinimu. Kitų kraštų, pvzJ,
čių parapijas važinėdavo ves žmonės tebėra jo nepamiršę. Tiesa
Italijos katalikai ne tik save krikštija,
c
damas misijas ir rekolekcijas. dabar nebeina ligonys prašyti jo su
bėt.ir gatves, ir viešbučius, nėt re fo.
Tikrai yra žinoma, kad tuo rinktų gydomų žolelių į vienuolyną,
ranus vadina šventųjų vardais. Ten
metu. apaštalaudamas jis lan bet, peržengę senųjų kapų slenkstį,
tikintieji suaugę su. šventųjų bendra
kėsi Darbėnuose, Salantuose, jie klaupias prie gailestineoįo gydyto
vimu. Mūsų žmonės yra kuklesni, ne
Skuode, Mosėdy ir kitose pa jo šalto akmeninio kapo, prašo jo su
drįsta šventųjų savo draugais kviestis,
ašaromis, ir dažnas grįžta Dicvo ma
rapijose.
o gal miisų ir tikėjimas per silpnas,
Vieną~pavasarį iš Kartenos lone pagydytas.
gal mes medžiaginiais dalykais rūpi
pačiam paleidime kun. Pabrėžą
Nepaprastas džiaugsmas ima, kai
namės ir tik nuostolingos nelaimės
vėžė
pas ligonį. Reikėjo va- išgirsti savo tautietį besiartinantį į al
atkreipia mūsų žvilgsnį j šventuosius.
; žiuoti per upę. Vanduo išlau toriaus gerbę. Mūsų pareiga melsti
Gar mes šventųjų, vengiam ir'dėl to,
žė ledai ir pasibaidę arkliai su Aukščiausią, kad kuo greičiau mūsų
kad neturime tinkamų šventųjų gyve
TPabrėžos
kapas
Kretingoje
vežimu, kuriame su Švenčiau kraštui šią laimę suteiktų, kad leistų
nimo aprašymų. Dažnai jie atrodo
siuoju važiavo.Pabrėža^ pate mums susilaukti savo tautietį dangiš
mums svetimi, ne mūsų sąlygų žmo
ko
į
smarkią
upėssfoyę, Gelbėdamas ku užtarėju. T. Ambraziejaus šventojo
gal būt, dėl mūsų apsileidimo ir reli
nės.
Tačiau mes turime šventųjų, kurie ginio abejingumo jie negali įžengti į. Švenčiausiąjį ir save, apsižada kun. paskelbimo reikalu uoliai rūpinasi tė
vienose. ganyklose su . mūsų tėvais ir altorių garbę. Čia norėtume prisiminti Pabrėža stoti į pranciškonų vienuoly vai pranciškonai. Ypač šio didžiojo
vyro gyvenimo studijoms yra atsidė
ir protėviais bandą ganė; šventųjų, ku neabejotino šventumo žemaičių krašto ną ir. stebuklingai išsigelbsti.
rie brido tą patj baudžiavos laikų darbuotoją tėvą pranciškoną Ambra
{stojęs Kretingoj į Mažųjų Brolių jęs gero. kun, P. Ruškys. Jo pastan
Ordiną, kun. Jurgis Pabrėža gauna tė gomis yra surinkta daug T. Ambra
klampų purvyną, kurie su mumis ziejų — Jurgį Pabrėžą.
vo
Ambraziejaus vardą,.1831 m. T. ziejaus raštų, ir baigiamas rašyti jo
. Tėvas Ambraziejus gimė 1771 m.
džiaugės ir verkė. Tik jie už mus
daugiau Dievui gyveno, uoliau Jo . Kretingos apskr., Lenkimų parap., Ve- Ambraziejų sutinkame dirbantį Kretin gyvenimo smulkus aprašymas? D ,'
B.J

Darbdavio

ir

darbininko

Pagal Leuno XIII encikliką > Re r u m Novarunv

Pagoniškais laikais darbas buvo.
Kadangi ne visi gali susipažinti su
niekinamas ir paliekamas vergams. Bet popiežiaus Leono XIII enciklikoje >ReKristus, pats dirbdamas,- įrodė, kad rum Novarūm* išdėstytomis tiesomis. ;
darbas yra dorybė ir suteikia žmogui tai aš. šiuo straipsneliu stengsiuosi,
garbės. Kas niekina darbą, ir darbinin nors trumpai, gerbiamuosius skaityto
kus, tas galvoja ir elgiasi, kaip pagonis, jus supažindinti.
tad. .reikia būti aukštos nuomonės
Popiežius Leonas XIII aiškiai
apie savo verslą, jį gerai išmokti ir nusako, kokios turi būti darbda
sąžiningai atlikti.
vio ir darbininko pareigos viens
Taip pat retkią atsiminti, kad turtai antram. Tas tiesas pripažįsta ne tik.
pasauly, nėra nuo amžių sukrauti. Jie katalikai, bet ir kitatikiai.
yra. darbininkų ir darbdavio sutartinio. • Popiežius sako, kad: » Turtuoliai,
darbo vaisius. Be darbdavių nebūtų ir darbdaviai privalo nelaikyti darbi
darbininkų* ir. atvirkščiai. O kad nevisi ninkų vergų vietoje, bet gerbti juose,
gali būti platesnio masto darbdaviai aukštą, o krikščionybės dar paaukštin
tą žmogaus vertę. To reikalauja teisy
ar darbininkai, tai, manau, aišku.
Dažnai šiais sunkiais laikais ir dar bė. Fr sveikas žmonių, protas ir krikš
bininkai ir darbdaviai skundžiasi vieni čioniškoji, filosofija moko, kad sunkus
antrais. Protingas žmogus, geras kata-, rankų darbas ne tik nežemina žmogaus,
likas, kad galėtų teisingai nusiskųsti -bet dar jį išaukština, nes tas darbas
visų pirma turi žinoti savo. pareigas yra dora priemonė savo gyvybei palai
kitam. Bet labai dažnai tiė skundai yra kyti. Bet užtat yra gėda ir nežmoniška,
visiškai nepagrįsti, nes skundžiamasi naudoti žmones, kaip daiktus, tik tam,
tik vien dėlto, kad taip reikią arba, kad kad pralobti, ir tik tiek juos tevertinti,
atrodo, jog neteisingai su juo elgia kiek jų.darbo jėga gali duoti naudos.
masi. Tokie skundai yra blogi ir ža Be to, krikščionybė dar liepia atsisžvelglingi. Jie neša netik pačiam skundėjui ti į darbininkų religijos bei sielos rei
žalą, tiek medžiaginę tiek moralę, bet kalus; Todėl darbdaviai privalo rūpintoks skundėjas kartu ardo ir tautos ' tis, kad darbininkas butų laisvas nuo
ūkį. Pavyzdžiui, darbdaviai: be reikalo darbo tuo laiku, kai reikia atlikti reli
nutraukdami darbą, kad tuo. numuštų gijos pareigas. Jie privalo pašalint?
darbininkui, atlyginimą ir pasipelnytų; nuo darbininkų paleistuvybės pavojų
išnaudodami sunkią darbininko me ir_šiaip visas pagundas i. blogą; jokiu
džiaginę būklę; duodami darbo tokiems būdu darbdaviai negali trukdyti jiems
darbininkams, kUrie apie tą darbą ne rūpintis savo šeimynos reikalais, negali
nusimano ar nepajėgia jo atlikt ir pa varžyti jų pastangų taupyti. Lygiai
našiai. Darbininkai: iššaukdami streikus, nevalia apkrauti darbu daugiau, negu
įvairiais būdais kenkdami darbdavio jų sveikata pakelia, nei duoti tokio
turtui, sąžiningai neatlikdami savo pa- darbo, kurs netinka dirbančio.amžiui
ar- jo lyčiai.*
reigų ir 1.1.
Nejaugi to socialinio tryni mos i ne
Taigi turtuolis arba darbdavys turi
galima išvengt? Nejaugi žmogus, galįs suprasti ir gerbti darbininką, kaipo
suprasti sudėtingiausius kūrinius/ ne žmogų. Jis turi elgtis su juo žmoniš
galėtų suprasti, kaip pašalinti tą abi kai: a) nesiskaityti su įuo vien tik dėl
pusį nenormalumą? Nebent butų žmo jėgos ir stiprumo, b) neapkrauti jo
nių, kurie nenorėtų tai suprasti. ..'
darbu daugiau, kaip jo sveikatą pakelia.

pareigos

. Taip pat turtuolis arba darbdavys.
turi pagerbti darbininko krikščionybės
orumą: a) atsižvelgdamas'į jo sielos
reikalus ir b) palengvindamas jam atlikt
jo religijos pareigas ir c) nėiįšstatydamas jo į ištvirkavimo ir pagundos
pavojų.
Be to, turi gerbti darbininko šeimą:
a) nieko nedarydamas, kas siektų pa
kenkti šeimos gyvenimui;, suteikdamas
reikiamą poilsį, sekmadienio poilsį, kad
jis galėtų būti tą pačią dieną visiems
ir b) ypač taupyti moteries jėgas išlai
kyti ir auklėti šeimą.
Turtuoliai ir darbdaviai atsako už
daugelio darbininkų fizinį ir moralinį
gyvenimą; jis bus. toks, kokį jie jį
padarys. Todėl didelė yra jų atsako*
mybė.
Toliau popiežius sako, kad visų
didžiausia darbdavių pareiga yra duoti
kiekvienam darbininkui tai, kas jam
teisingai priklauso. Žinoma, nustatant
teisingą atlyginimo saiką, reikia atsi
žvelgi į daugelį aplinkybių, bet apla
mai turtuoliai bei darbdaviai turi žinoti
kad nei Dievo įsakymai, nęį žmonių
įstatymai neleidžia sp austi vargstančių
dėl savo naudos ir n ludotis jų vargais
dėl savo pralobimo. Nusukti gi pride
ramą atlyginimą .-* tai sunkiausias,
nusikaltimas, kurs šaukia dangaus
keršto: »Štai jūsų darbininkų... užmo*
kesfis, kurs .jūsų užtūrėtas yra, šaukia;
ir jų Šauksmas pasiekė kareivi jų Vieš
paties ausis c, sako Jokūbas Apaštalas
(5,4). Nes ištiesų atlyginimas už darbą
yra griežta .teisingumo pareiga. Iš ko
gi begyventų darbininkas?
»Pagaliau turtuoliai turi stropiai
vengti,.kad nei prievarta, nei suktybė
mis, nei visokiomis kitokiomis speku
liacijos priemonėmis neatimtų iš be
turčių to, ką jie yra suatupę; tuo labiau,
kad beturčiai nėra pakankamai apginti
.nuo skriaudų ir neteisybės; juo nuo

savybė menkesnė, juo nepaliečiamesnė.
privalo būti*. O kaip tai suprasti? Oi:
1) neteisingas jų algų užlaikymas,. 2)
pinigų skolinimas nežmoniškais., nuo
šimčiais, 3) neteisingos ir neatsargios
finansinės operacijos, 4) privertimas
sumokėti kauciją, tariamai tarnautojo
dorumui patikrinti, bet iš tikro pramo
nės ar prekybos įmonės reikalams
sunaudoti, 5) mašinos pardavimas su
melagingais darbo pažadėjimais, 6)
bandomas pasamdymas ir atleidimas,
kad nereiktų atsilyginti samdininkui,
7) suktos prekybinės tranžakcijos (pa
vyzdžiui: piktas bankrotas ir įmonės
atpirkimas per kitus).
Be. krikščioniško turtų valdymo ir
naudojimo turtuoliui dar yra išmaldos
pareiga. Kada artimas yra paprastame
visų varge, turtuolis privalo dubti tik
iš savo pertekliaus. Kada artimas yra.
sunkiame varge, turtuolis privalo duoti,
iš savo pertekliaus ir net kiek iŠ to,
kas.jam pačiam yra naudinga, Kada
artimas yra paskutinėje bėdoje, tur
tuolis privalo duoti iš to, kas jam yra
naudinga ir net iŠ to, kas jam yra
reikalinga.
Bet kaip suprasti tą turtingumą?
Gi būti turtingam reiškia turėti ką
nors daugiau, kaip kiti. Tad pinigai
nėra vienintelis^ turtas. .Gali būti žmo
gus turtingas sveikatos, laiko, talento,
inteligencijos, prityrimo, mokslor. pro
fesinių žinių atžvilgiu. Tad turi padėt
artimui tuo, kuo turi.
Dabar atsiversime kitą lapo pusę,
tai yra, kokios yra darbininkų
pareigos? *•
Apie jas >Rerum Novarum* taip
sako: »Bažnyčia, norėdama tikrai su
taikinti ir sujungti turtuolius ir betur
čius, primena abiem luomam jų savi
tarpio pareigas, o ypač tas pareigas,
kurios SP! a iš teisybės. Iš. tų pareigų
darbininkui ir beturčius liečia. Šitos:

