ŠIAME NUMERYJE:

Varpos bręsta piūčiai
Auka
Rūbai, pagundos, nusikaltimai
Gyvulys prieš žmogų
Didžiųjų astronomų pasaulėžiūra
Auklėjimo išmintis
Iš filmų pasaulio

1960 M. LAPKRIČIO MĖN. (NOVEMBER) VOL. XI, NO. 10

TURINYS
Varpos bręsta piūčiai... —
A. Grauslys 291
Auka (II) — A. Kezys, S. J. .. 295
Gyvulys prieš žmogų (III) —
B. Markaitis, S. J. 300
Didieji astronomai ir jų pasau
lėžiūra — Dr. J. Prunskis 304
Auklėjimo išmintis — U. J. . . 307
Šeima — tautos tvirtovė —
J. Miškinis 310
Rūbai, pagundos, nusikalti
mai... — J. Vaišnys, S. J. 312
Knyga — tavo draugas —
J. Vargelis 316
Iš filmų pasaulio —
D. Koklytė 318

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jė
zuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.
Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.
Admin. — Petras Kleinotas, S.J.
Redakcijos ir Administracijos ad
resas: 2345 W. 56th Street, Chicago
36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.
Letters to Lithuanians. Published
monthly except July and August,
when bi-monthly, by The Jesuit Fa
thers of Della Strada, Inc., 2345 W.
56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel.
REpublic 7-8400. Yearly subscrip
tion three dollars. Single copy 30
cents. Entered as second class mat
ter at the Post Office at Chicago,
Ill. Additional office of mailing in
Thompson, Conn.
Viršelis ir vinjetės
Immaculata Press

A.

Kurausko

Nulaužtas gyvenimas
A. Kezio, S.J. nuotr

1960 LAPKRITYS
(NOVEMBER)
VOL. XI, NO. 10

P

ILKU RŪKU APSIAUSTAS ŠIANDIEN VISAS PASAULIS,
IR MANE VISĄ APSIAUTĖ RUDENS NUOTAIKA.

KLEVŲ ALĖJA NUTIESTA MIRUSIŲ LAPŲ AUKSINIU KILIMU,
O ANT JO, ŠEN IR TEN, RAUDONUOJA PURPURINIAI TAŠKAI,
LYG KRAUJO LAŠAI, IŠVARVĖJĘ IŠ SUŽEISTOS ŠIRDIES.
ILGESYS SKVERBIASI Į VISUS SIELOS UŽKAMPIUS.
ILGU VISA KO: SAULĖTŲ VASAROS DIENŲ,
JAU NUSKENDUSIŲ AMŽINYBĖJE, IR TŲ MIRUSIŲ LAPŲ,
IR NUŽYDĖJUSIŲ GĖLIŲ, IR DEBESĖLIŲ, NUPLAUKUSIŲ
Į NEŽINOMĄ ŠALĮ, IR IŠLĖKUSIŲ Į DAUSAS PAUKŠČIŲ ...
IŠSKĖTĘS SPARNUS, KYLA NUO ŽEMĖS AUKŠTYN ILGESYS.
LEKIA VIS AUKŠČIAU PRO AUKSAVEIDES ŽVAIGŽDES,
PRO SAULĖS DIEVIŠKĄ AKI, DAR VIS AUKŠČIAU.
ANT TŲ ŽVAIGŽDŽIŲ IEŠKO KITŲ, LIEPSNOTESNIŲ,
ANT SAULĖS AMŽINOS IEŠKO JIS SAULIŲ SAULĖS ...
(Marija Pečkauskaitė. Sename Dvare)

VARPOS BRĘSTA PIŪČIAI . . .

ALFONSAS GRAUSLYS

(Iš dienoraščio)

Viesulas, kuris visas šviesas užpu
čia; šaltis, kuris kiekvieną šilimą iš
čiulpia; srovė, kuri viską pagauna ir su
savim neša; stabdys, kuris ir veikliau
sią gyvenimą sustabdo; tvanki kaitra,
kuri kiekvieną augmenį suvytina, —
tai mirtis. Mirtis — tai prie gyvenimo
vienatvės pastatytas taškas, nes nėra
vienišesnio veiksmo žmogaus gyveni
me, kuriame niekas kitas negali da
lyvauti, nes "am Ende ist Mensch im
mer ganz allein" (Goethe). Rudenį
krinta lapai, bet juk ir "žmogus yra
taip pat nykstantis kaip medžio lapas;
dar daugiau: lapus tik ruduo nupurto,
o žmogų gali pakirsti kiekviena akimir
ka" (A. Stifter).
Menka mūsų gyvybės liepsna. Jai
palaikyti reikia nuolatinio kurstymo.
Kad neužgestų, reikia ja nuolat saugo
ti. Ir taip mirties šešėlyje plazda gyvy
bė. Miegas ir valgymas, lova ir valgo
masis stalas — tai veiksmai ir vietos,
kur už gyvybę prieš mirtį kovojame.
Ne veltui vienas pagonių filosofas sa
kė: "Mano miegamajame sėdi mirtis".
Gydytojai ir vaistai — tai tos gyvybės
ramsčiai. O tačiau pradėti gyventi —
tai tas pat, ką atsistoti ant kelio, ve
dančio į mirtį. Mirtis ir gyvybė eina
ranka rankon, kad ir vos tik pradėjus
gyventi. Vos tik pradėję gyventi, jau
mirštame. Gyvendami mirštame. Me
dicinos profesorius W. Koskowskis sa
vo veikale apie senatvę sako, kad se
nėjimo procesas prasideda nuostabiai
anksti. Jis prasideda, lytiniai bręstant.

Šilimos produkcija jau pradeda mažė
ti nuo 5 metų amžiaus. Vėliau pakyla,
o nuo 20 metų amžiaus vėl pradeda
pastoviai kristi. Gyvybinių procesų ir
įvairių liaukų veikimo silpnėjimas jau
prasideda jaunystėje. Štai kodėl gali
me moksliškai tvirtinti, kad gyvybė
yra persunkta mirties, kad mirimo pro
cesas prasideda su gimimu ir kad
tarp oficialios jaunatvės ir senatvės
yra tik tas skirtumas, kad pirmosios
lėtas mirimas tik mokslininkų yra žino
mas bei susekamas, o antrosios irimo
procesą gali pastebėti kiekvienas.
Pamažu mirštame, kol pagaliau
mirštame paskutiniu mirimu. Mirštame
ir esame marinami. Miršta mūsų gyve
nimo energija, miršta džiaugsmas, en
tuziazmas, miršta pasitikėjimas žmo
nėmis. Esame marinami atsisveikini
mų, atsiskyrimų, nusivylimų, ir "mūsų
mirties diena skiriasi nuo kitų dienų
tik tuo, kad šitą dieną paskutinė mūsų
gyvenimo dalelė miršta" (Graef). Kiek
yra žmonių dar nemirusių, bet mums
mirusių, nors buvo mūsų pažįstami, re
gisi, draugai ir mylimi! Kiek daug kam
mes esame jau dvasiniai mirę, nors
dar fiziniai ir gyvi! Tad kaip teisingi
yra O. Milašiaus žodžiai: "Iš kiek kur
čių beviltiškų mirčių sudėtos mūs gy
vybės dienos!"
Laikas ir amžinybė taip vienas ki
tame paskendę, vienas kitu persisun
kę, kad laikas pranyksta amžinybės
fone. Mūsų gyvenimo laikas — tai tik
291

amžinybės iškarpėlė. "Tarp dviejų am
žinybių pakabintas mūsų gyvenimas,
tasai trapiausias dalykas pasaulyje"
(Pascal). Tai yra amžinybė iki mūsų
atsiradimo ir amžinybė, mums mirus.
Mūsų gyvenimo laikas — tai tik lašelis
amžinybės jūroje. Tad yra juokingas
mūsų skirstymasis pagal amžių. Visi
esame tik momento blykstelėjimas.
Amžinybės perspektyvoje šį rytą gi
mę kūdikiai skiriasi nuo suaugusiųjų
tik tuo, kad vidudienį jie taps jaunuo
liais, vakare subrendusiais, o rytoj ry
tą mirs; kai tuo tarpu mes, subrendu
sieji mirsime šį vakarą. Dvasingiau į
šį klausimą žvelgdami, galime su
Graef tvirtinti, kad "jau mes stovime
amžinybėje... Mūsų laikiniame gyveni
me formuojasi mūsų amžinasis gyve
nimas. Mūsų laikas ir mūsų amžinybė
vienas kitam priklauso, sudaro vieny
bę, tartum kūnas ir siela... Su mirtimi
mūsų amžinybė nustoja vystytis ir
augti. Paskutinis išsivystymo stovis
bus mūsų amžinybės stovis. Mes įau
game į amžinybę ir to nepastebime.
Mūsų gyvenimas jau yra danguje ar
ba pragare".
Ar tad mūsų gyvenamas laikas nė
ra panašus tam vandens lašui, kurs,
kritęs ant įkaitintos plytos, sušnypščia,
išgaruoja ir nepalieka jokio ženklo?
Ar bežiūrint į verkiančius laidotuvėse
neprisimena mums žavingi E. Ožeškie
nės žodžiai, kad "esame šešėliai, kurie
verkia šešėlių"?
***
Gyvename
medžiaginių
gėrybių
krašte, kuriame dvasinės vertybės sto
vi antraeilėje vietoje, kur dėl to trūksta
žmonėms gyvenimo rimties supratimo.
Bet tai yra laicistinės — pasaulietiškos
dvasios daugelyje kraštų įsiviešpata
vimo pasekmė. Štai kodėl kapai, tie
pastatyti ir nuolat statomi mirties pa
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minklai, čia yra taip neįspūdingi. Nė
ra antkapių, nėra gėlių. Maža to. Mir
ties tragiškoji rimtis yra profanuojama
vaikų karnavalinės nuotaikos elgeta
vimu po namus Vėlinių išvakarėse.
Mirtis čia profanuojama, anot vysk.
Fulton Sheen, ir tuo, kai laidojimo
įstaigos kosmetikos būdais panaikina
jos žymes veide, ją pagražina ir tar
tum žmogų atgaivina. O juk, anot di
delio, bet pasaulietiškai nusiteikusio
rašytojo T. Mann, "mirštantis — tai
savos rūšies šventenybė... Laidotuvės
turi savyje kažko dorinančio... Mirtis
— tai didelė galybė. Prieš ją nukelia
me kepurę ir prie jos artėjame pirštų
galais..." Todėl ir F. Mauriac sako, kad
mirtis yra didelė auklėtoja, nes "kiek
vienas kapas duoda sielai orientaci
jos"; todėl ir jo aprašomas poetas La
fon yra pasakęs: "Tai ji, tai mirtis, ku
ri sukūrė manyje naują sielą, ji — di
džioji auklėtoja..." Štai dėl ko šitą mir
ties ir kapų auklėjamąją vertę mūsų
tėvai ir protėviai jautė, nes kiekvieną
sekmadienį ir šventadienį jie miestuo
se ir miesteliuose popiečiais drauge su
vaikais lankydavo kapus.
Pasaulietiškos ar net antireliginės
nuotaikos įtakoje, nors ir prisidengus
higieniškų sumetimų kauke, šiandien
ne viename krašte, o ypač už geleži
nės uždangos, kapai yra nukeliami į
tolimus užmiesčius, kad juos būtų ga
lima pasiekti tik retais atvejais, laido
tuvių proga. Bijoma mirties prisimini
mo, nes bijoma, kad jis gali sukliudy
ti "gyventi". Čia galima prisiminti poe
tės Konopnickos žodžiai: "O gyvenime,
tavo putojančios taurės dugne yra
mirtis!" Pamirštama, kad mirties prisi
minimas ne tik mus brandina mirčiai,
bet ir gyvenimą brandina, jį papildy
damas ir įprasmindamas amžinuoju
gyvenimu.

Žmogaus gyvenimas, lyg gėlės pumpuras, išsiskleidžia ir
žydi iki jo nenuskina nematoma ranka ...

Ypatingas šiuo atžvilgiu yra mūsų
proto silpnumas ar savęs apsigaudinė
jimo galia, kai kasdien matome laido
tuves, o netikime savo asmenine mir
timi; kai kasdien juntame jos dvelki
mą, kad ir kokio nors suskaudėjimo
pavidalu, o atrodo ji mums labai toli
ma; kai miršta mūsų artimieji, nekar
tą jaunesni už mus, o mes galvojame,
kad dar negreit mirsime. Gal tasai ne
tikėjimas savo asmenine mirtimi — tai
savotiška mirties baimės išraiška? "Aš
gyvenimu naudojausi, kiek galėjau.
Kas naudojasi, tas bijo mirties", —
taip sako vienas asmuo Bernanos kū
rinyje. O tas naudojimasis tai yra vis
didesnis įaugimas į šį gyvenimą, tai
drauge yra ir nujautimas to įaugimo
gilumo ir todėl to būsimo skausmo, kai
to įaugimo šaknys turės būti mirties
išrautos. Tad atsimindami, kad tasai

išrovimas ir mums yra neisvengiamas,
ar neturėtumėm savęs tam išrovimui
paruošti ir pribrandinti? Juk, anot R.
Tagorės, "anksčiau ar vėliau reikės
mirti, todėl yra gera būti ant šventojo
Gango kranto, kol dar nėra per vėlu".
Dieviškoji Apvaizda mus mirčiai
brandina. F. Mauriac, svarstydamas
tai, kad sendami vis labaiu daromės
vieniši, vis mažiau mylimi, kol paga
liau visai nustojame būti mylimi, klau
sia: "Mano Dieve, jeigu mus vis labiau
apsupi tyla ir padarai mumyse tylą
(čia, atrodo, rašytojas galvoja apie
aistrų nutilimą senatvėje, A. G.), ar tai
ne tam, kad Tave girdėtume?" Taip,
ypač senatvei atėjus, žmogus yra pa
statomas Dievo akivaizdoje, kad pra
dėtų Jo ilgėtis ir išgyventų mirties nuo
jautą, kaip būsimą susitikimą su Juo.
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Dieviškoji Apvaizda mus mirčiai
brandina ir ugdo palaipsniui. Anot V.
Woolf, mirtis mums pateikiama mažo
mis dozėmis, tartum vaistas, nes vienu
kartu neįstengtume jos praryti. Tos
mažos dozės — tai įvairios didesnės ar
mažesnės ligos, skausmai ir susigrau
žimai.
Tokiom dozėm gali būti ir žmonės,
kuriuos mylime, bet su kuriais negali
me būti: savo nebuvimu jie pripratina
mus prie mirties. Todėl ir nelaiminga
meilė gal labiau ugdo žmogų mirčiai
negu kiti gamtiniai veiksniai. "Kam tu
negali pažvelgti į veidą, tai yra ne ta
vo paties, bet mylimo tvarinio mirtis"
(F. Mauriac). Šia mintimi autorius nori
pasakyti, kad mylimo asmens mirtis
jautriam žmogui yra labiau nepakelia
ma negu jo paties mirtis. Jeigu ji ne
pakeliama, tai tuo pat ir labiausiai
kankinanti, sargdinanti ir marinanti.
Koks tad nuostabus paradoksas: aukš
čiausias dvasinės gyvybės suklestėji
mas — meilė yra taip artimas ir gimi
ningas mirčiai!
***
Anot S. Weil, turime ir patys sąmo
ningai bręsti mirčiai, nes "reikia, kad
minties akis nuolat būtume nukreipę į
tą valandą". Bręsti mirčiai reiškia
įstengti pažvelgti ramiai į jos atkreip
tas į mus akis.
Viduramžių paveiksluose, vaizduo
jant skaistyklą ar pragarą, buvo vaiz
duojami žmonės, pusiau praryti žemės.
Koks gilus šio gyvenimo pavaizdavi
mas! Juk kiekvienas žmogus jau iš da
lies yra palaidotas, nes dalis jo buvi
mo jau yra neatšaukiamai žuvusi ir
amžinybėn prasmegusi. Juk ir "liga —
tai neužbaigta mirtis" (Bunin). Tad
bręsti sąmoningai mirčiai yra skaity
tis su tuo faktu, kad mirtis jau yra, tar
tum parašiutininkas, nusileidusi į mū
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sų gyvenimo vidaus tvirtovę ir, kuriam
laikui praslinkus, ją užkariaus.
Bręsti sąmoningai mirčiai tai reiš
kia, dar čia gyvam esant, bent dalinai
atpalaiduoti ir išrauti tas į žemę per
gilaus įaugimo šaknis, kad mirties va
landą tasai išrovimas būtų ne taip
skaudus. Tai apaštalo taktika, kurs
yra rašęs: "Aš kasdien mirštu..." (1
Kor. 15, 31).
Tokia šaknis, nekartą labai giliai
įaugusi į šį laikinį buvimą, yra prisiri
šimas prie turto. Atsipalaidavimas nuo
to prisirišimo palengvina mirtį. Rašy
tojas Bernanos, svarstydamas senat
vės silpnumą, pastebi, kad senatvėje
pirštai tokie sustingę, tokie nepajėgūs
ką nors laikyti ir todėl tai yra ženklas,
kad reikėtų juos paleisti, t. y. nieko
nelaikyti, į nieką per daug neįsikabin
ti ir neprisirišti. Todėl, anot prof. Ma
ceinos, "juo žmogus mirties akivaizdo
je yra laisvesnis nuo ryšių su daiktais,
juo lengviau jis apsisprendžia Vieš
paties atžvilgiu" (Saulės Giesmė). Tą
gyvenimišką
tiesą
pavaizduodamas,
jis pamini šv. Pranciškų Asyžietį, kurs,
visą gyvenimą buvęs beturtis, laukda
mas mirties, išsivelka iš paskutinių
rūbų.
Bręsti mirčiai — tai mokėti iš anks
to pažvelgti iš tos neįprastos, nesu
prantamos ir slaptingos aukštumos
(taip vadinu mirties valandą) į viską
ir, naujomis akimis pažvelgus, nusta
tyti, kad "viskas yra tik sapnas, tik
sapno šešėlis" (Bernanos).
***
Kai prisimeni mirtį, negali neprisi
minti to ypatingo gyvybės nebrangini
mo mūsų laikais. Atsirado diktatūrinių
santvarkų, kurių programose veikia
kad ir nerašytas savo politinių priešų
grobimo, naikinimo ir žudymo įstaty
mas. Ištisos tautos pasmerktos mirti.
Charakteringa tai, kad, pradėjus toms

santvarkoms žudyti Dievą žmonių sie
lose, lygiagrečiai prasidėjo ir Dievo
panašumo — žmonių žudymas. Štai
kodėl ateizmas, tasai prievartinės mir
ties skleidėjas, yra žmonijos savižudy
bė!
Saulės
atokaitoje
bręsta
varpos
piūčiai... Visokeriopos kančios kaitro
je, ašarų lietaus laistomos, bręsta mū
sų gyvybės mirčiai, bet ar jos bręsta

Dievui? Ar Kristaus Sekimo žodžiai,
"kantriai mes artinamės prie Tavęs,
prie savo kelionės viršūnės", yra mū
sų gyvenimo teisa? Ar Dievas tikrai
išgyvenamas kaip mūsų žemiško buvi
mo viršūnė ir ar mes, neišvengiamai
prie Jo fiziniai artėdami, artėjame ir
dvasiniai?
Kokie reikšmingi šiuo klausimu yra
Šekspyro žodžiai: "Būti pribrendusiam
yra viskas" (Karalius Lyras).

A U K A
Šv. Mišių kanonas

ARPELIO garsuose nu
tyla vargonai ir suklau
pia Aukos dalyviai. Pra
sideda svarbiausioji šv. Mišių dalis —
konsekracija. Kryžiumi ženklindamas
duoną ir vyno taurę, kunigas prašo,
kad Dievas palaimintų šią auką, pa
darydamas ją "mylimiausiojo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnu
ir Krauju". Ir prisiminęs Paskutinės
Vakarienės paslaptis, kunigas taria
Dievo galiai priklausančius žodžius:
"Kuris kančios išvakarėse paėmė
duoną į savo šventąsias ir garbingą
sias rankas ir, pakėlęs akis į dangų, į
tave Dievą, savo visagalį Tėvą, tau
dėkodamas, laimino, laužė ir davė sa
vo mokytiniams sakydamas: Imkite ir
valgykite jos visi, NES TAI YRA MA
NO KŪNAS. Panašiu būdu, kai buvo
pavakarieniauta, imdamas ir šią kil
niausią taurę į savo šventas ir garbin
gas rankas, taip pat tau dėkodamas.

(II)

A. KEZYS, S. J.

laimino ir davė savo mokytiniams sa
kydamas: Imkite ir gerkite iš jos visi,
NES TAI YRA MANO KRAUJO TAU
RĖ, NAUJOSIOS IR AMŽINOSIOS
SANDOROS, TIKĖJIMO PASLAPTIS,
KURS UŽ JUS IR UŽ DAUGELĮ BUS IŠ
LIETAS NUODĖMĖMS ATLEISTI. Kiek
kartų tai darysite, darykite man atmin
ti".
Aukos dalyviai, pasilikdami ant
kelių, išreiškia amžių tikėjimą, kad pa
saulis tapo išganytas ne duona ir vy
nu, bet Kristaus Kūnu ir Krauju.
Ne kunigo žodžiai ir ne jo šventu
mas paverčia duonos ir vyno esmę
Kristaus Kūnu ir Krauju. "Visa kita",
sako šv. Ambroziejus, "kas buvo saky
ta ankstesnėse Mišių dalyse, buvo sa
kyta kunigo žodžiais . . k a i prieina
ma prie garbingojo sakramento kon
sekracijos, kunigas nekalba savo var
du, bet vartoja Kristaus kalbą. Todėl
Kristaus žodis konsekruoja šį sakra
mentą" (RJ 1339). Jeigu kas klaustų,
kaip duona ir vynas gali pavirsti į sve
timą substanciją, tegalime atsakyti,
pakartotinai katekizmo žodžiais: "Tai
įvyksta Dievo galia". Kaip Kanos ves
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tuvių metu Jėzaus žodis pakeitė van
denį į vyną, taip dabar tas pats žodis
įvykdo nuostabųjį substancijos pakei
timą šv. Mišiose.
Kai
Kristus
Kaparnaume
sakė
žmonėms, kad Jo Kūnas yra tikras val
gis ir Jo Kraujas yra tikras gėrimas,
daug mokytinių dėl "šitų kietų žodžių"
pasitraukė ir daugiau su Juo nebe
vaikščiojo. Kai ir apaštalai pradėjo
abejoti, Kristus jų paklausė: "Ar ir jūs
norite pasišalinti?" Kristus buvo pasi
rengęs verčiau netekti ir apaštalų ne
gu savo žodžius atšaukti. Tačiau apaš
talai išlaikė tikėjimo egzaminą. Pet
ras atsakė už visus: "Viešpatie, pas ką
mes eisime? Tu turi amžinojo gyveni
mo žodžius" (Jono 6, 69). Milijonai
žmonių padaro kaip tik tą klaidą: jie
eina pas ką kitą ieškoti gyvenimo žo
džių. Vienas menininkas, norėdamas
parodyti paklydusiems broliams jų
klaidą, nupiešė šį paveikslą. Už Pas
kutinės Vakarienės stalo sėdėjo trys
asmenys — Liuteris, Cvinglis ir Kris
tus. Po paveikslu buvo įrašyti šie žo
džiai: "Liuteris sako: Tai bus mano Kū
nas; Cvinglis sako: Tai yra mano Kū
no simbolis; Kristus sako: Tai yra ma
no Kūnas. Kuris iš jų sako teisybę?"
Jeigu Kristus nebūtų Dievas, galėtume
vienodai vertinti visų trijų pasakymą
ir tada priimti tą, kuris mums atrodytų
tikriausias. Bet Kristui esant Dievu, te
galime tik su Petru sakyti: "Viešpatie,
pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo
gyvenimo žodžius".
"Mes tikime, kad šiame Sakramen
te yra tas pats Dievas, apie kurį amži
nasis Tėvas, įvesdamas Jį į žemę, sa
ko: Jį turės pagarbinti visi Dievo an
gelai (Žyd. 1, 6), kurį Trys Karaliai
parpuolę pagarbino (Mat. 2, 11), kurį
pagaliau, kaip sako šv. Raštas, ado
ravo Galilėjoje apaštalai" (DB 878).
"Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, tikrasis

296

Dievas ir žmogus, po duonos ir vyno
konsekracijos yra tuose apčiuopia
muosiuose pavidaluose tikrai realiai
ir substancialiai" (DB 874).
"Akmeninis altorius", sako Balėjus,
"yra mūsų viltis. Jis stovi ant žemės,
laiko Kristaus kūną, o danguje suteikia
apsčiai amžinojo gyvenimo ir garbės".
Kūrinys be Dievo negali vertai Kūrėją
garbinti, dėkoti, prašyti. Kūriniškoji bū
tis yra tam permaža. Be to, ji yra nusi
kaltusi būtis. Nusikaltimą prieš bega
linį Gėrį gali atitaisyti tik dangus, susi
jungęs su žeme, t. y. toji Auka, kuri
turi dieviškosios begalybės aukštį ir
žmogiškosios būties lygį. Žmogus turi
atiduoti Dievui tokią duoklę, kuri kar
tu būtų jo duoklė ir būtų verta dieviš
kojo Majestoto. Šie du reikalavimai
buvo įgyvendinti Kristaus, Dievo-Žmo
gaus, Aukoje. Kaip žmogus. Jis atida
vė Dievui auką žmogaus vardu; kaip
Dievas, Jis pagamino Dievo vertą
duoklę. Per Konsekraciją mes pasijun
tame lyg kokios pasakos laimingieji.
Mums benešant karaliui duoklę pa
prastos duonos ir vyno pavidale (tai
darome per aukojimą), mūsų atnaša
staiga pavirsta karališko perlo dova
na. Tokiu būdu išklausomas mūsų pra
šymas, kurį prieš konsekraciją kunigo
lūpomis Dievui siuntėme: "Šią auką
teikis, meldžiame tave. Dieve, padary
ti visais atžvilgiais palaimintą, priim
tiną, patvirtintą, vertą ir patinkamą,
kad ji mums taptų Kūnu ir Krauju my
limiausiojo tavo Sūnaus, mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus".
Tai tas Kūnas ir Kraujas, kuris ka
daise vaikščiojo po šią žemę, kuris sa
vo žemiškosios kelionės gale tapo pa
aukotas Tėvui ant kryžiaus. Konsekra
cijos momentas pralaužia laiko ribas,
nukeldamas mus iš dabarties į seniai
vykusią dramą ant Golgotos kalno.
Per šv. Mišias aukojame tą pačią Au

ką, kurią Kristus atnašavo savo Tėvui,
kybodamas ant kryžiaus. Dvejopa kon
sekracija, lyg dviašmenis kardas, per
skrodžia auką į dvi dalis ir įgyven
dina simbolišką Jo mirties pakartojimą
ant aukos altoriaus. Ji "tinkamai at
vaizduoja
Kristaus
kančią,
kurioje
kraujas buvo atskirtas nuo kūno" (šv.
Tomas Akvinietis).
Kybodamas ant kryžiaus, Kristus
pats save atidavė Tėvui, nes tada Jis
buvo vienintelis Aukos kunigas. Ne
kruvinąją Auką Jis pavedė aukoti ki
tiems: "Darykite tai". Dabar aukojimo
funkciją atlieka Kristus per savo Mis
tinį Kūną, per savo kunigystę, pa
skleistą tarp Mistinio Kūno narių. Ne
visi turime tą pačią dalį Kristaus kuni
gystėje. Vieni jos turi daugiau, kiti ma
žiau. Žemiausioji kunigystės galia yra
aukoti Kristaus Auką. Ją turi visi Misti
nio Kūno nariai, tapę Kristaus kunigys
tės dalininkais per krikštą. "Krikšto
vandenimis", sako popiežius Pijus XII,
"krikščionys Mistiniame Kūne tampa
Kristaus - Kunigo nariais ... ir tokiu
būdu turi dalį paties Kristaus kunigys
tėje pagal savo stovį" (AAS, 1947, p.
555). Galia ne vien aukoti, bet ir pa
gaminti Kristaus Auką per konsekra
ciją yra antroji ir aukštesnioji kunigys
tė. Ją turi įšventinti kunigai. Vyskupai
turi dar vieną galią — ne tik aukoti ir
konsekruoti, bet ir perleisti antrosios
kunigystės galią kitiems — šventinti
kunigus. Ši paskutinioji kunigystė yra
aukščiausias kunigystės laipsnis —
kunigystės pilnumas.
Nors
įvykdyti
transubstanciacijos
stebuklą gali tik įšventinti kunigai, bet
aukoti konsekruotą Ostiją gali visas
Mistinis Kūnas. Visa "išrinktoji liau
dis", arba šv. Petro žodžiais
tariant,
Šventoji ir karališkoji kunigystė, tapu
si Kristaus kunigystės dalininke per
krikštą, aukoja Kristaus paliktą Auką.

Tuoj po konsekracijos kunigas kalba:
"... mes, tavo tarnai, ir taip pat šven
toji liaudis, ... aukojame tavo švie
siausiajai didybei iš tavo dovanų ir
duotų dalykų ostiją tyrą, ostiją šven
tą, ostiją be sutepties, šventąją amži
nojo gyvenimo Duoną ir amžinojo iš
ganymo Taurę". Kristus yra mūsų Au
ka, mes esame tos Aukos kunigai. Mū
sų pareiga yra imti Kristų į savo kuni
giškąsias rankas ir kelti Jį prie dieviš
kojo sosto, palydint asmeniškos pras
mės žodžiu: "aukojame".
Nors centrinis šventosios Aukos
objektas yra Kristus, arba dieviškoji
Ostija, tačiau Bažnyčia net ir tuo me
tu, kai jau laiko Kristų savo rankose,
prisimena kitoje maldoje senąją žmo
gaus auką — Abelio dovanas, Abrao
mo atnašą, Melkizedeko auką: "Į šias
dovanas teikis pažvelgti maloniu vei
du ir priimti jas, kaip teikeisi priimti
savo tarno teisiojo Abelio dovanas, ir
mūsų tėvo Abraomo atnašą, ir tą šven
tąją be sutepties auką, kurią tau paau
kojo vyriausias tavo kunigas Melkize
dekas". Įvykus konsekracijos stebuk
lui, žmogiškoji auka nedingsta neap
rėpiamojoje Kristaus Aukoje, bet susi
jungia su ja, lyg tas lašas vandens su
taurėje raudonuojančiu vynu. Van
dens vyne nesimato, bet jis ten yra,
sudarydamas su ta aukštesniąja sub
stancija vieną tamprų vienetą. Šv. Mi
šios yra Kristaus ir mūsų Auka. Šios
dvi atnašos eina kartu, viena kitos ne
panaikindamos, bet papildydamos ir
praturtindamos. Ir čia glūdi dar vie
nas skirtumas tarp Kristaus Aukos ant
Kalvarijos kalno ir to Aukos atnaujini
mo ant altoriaus. Ant Kalvarijos Kris
tus aukojo save tokį, koks Jis tada bu
vo, turėdamas tik fizinį savo kūną. Šv.
Mišiose Jis aukoja save tokį, koks Jis
dabar yra — su savo Mistiniu Kūnu,
kurio nariais mes esame. "Jūs esate
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Žmogaus
gyveni
mas
yra
jautrus
kaip pienės žiedas:
jis pranyksta nuo
mažiausio vėjelio...

Kristaus kūnas ir sąnariai", sako šv.
Povilas (1 Kor. 12, 27). Kartu su dieviš
kuoju Kristumi šv. Mišiose aukojasi ir
Bažnyčia, aukojamės mes.
Kai po konsekracijos kunigas iške
lia Dievo Kūną ir Kraują mūsų adora
cijai, tikėjimo akimis mes matome šio
se substancijose ne vien Kristų, Misti
nio Kūno Galvą, bet ir visą Kristų, su
savo Mistinio Kūno nariais. Konsekruo
ta Ostija yra viena nedaloma substan
cija, bet ji yra pagaminta iš daugelių
sumaltų grūdų, ir vynas iš daugelio iš
spaustų vynuogių. Šis paprastas fak
tas buvo Bažnyčios tėvų dažnai atpa
sakojamas pirmųjų amžių krikščio
nims, kad jie suprastų tikrąją šv. Mi
šių esmę. Grūdai, iš kurių padaryta
ostija, tai mes. Mistinio Kūno nariai,
susijungę antgamtiniu būdu į vieną
gyvą organizmą. Mistinį Kristaus Kū
ną. Grūdai yra sumalti ir vynuogės su
trintos, ir tai išreiškia mūsų aukos sto
vį, mūsų atiką, kurią kartu su Kristumi
aukojame Dievui. Gyvendami žemėje,
šioje ašarų pakalnėje, mes tęsiame
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Kristaus Aukos misiją, papildydami
savo kentėjimais, ko trūksta Kristaus
kančioje. Fizinis Kristaus Kūnas buvo
paimtas į dangų prieš du tūkstančius
metų, ir nuo to laiko Jis negali dau
giau kentėti nė mirti: "Mes žinome,
kad Kristus, prisikėlęs iš mirties, jau
nebemiršta" (Rom. 6, 9). Bet tai nereiš
kia, kad Kristaus Auka pasibaigė. Jis
nekenčia savo fiziniame Kūne, bet gali
kentėti Mistiniame Kūne, kuris yra Baž
nyčia. Argi ne Jo balsas skambėjo iš
dangaus, Sauliui jojant į Damaską su
rakinti krikščionių: "Sauliau, Sauliau,
kam mane persekioji? Jis tarė: Kas tu.
Viešpatie? Tas atsakė: Aš Jėzus, kurį
tu persekioji" (Apd. 9, 4-5). Panašų at
sakymą Jėzus davė ir Ano kareiviui,
mušusiam Jį į veidą: "Jei aš netiesą sa
kiau, įrodyk, kad tai netiesa; jeigu gi
tiesą, kam mane muši?" (Jono, 18, 23).
Vienur pats Jėzus yra mušamas, kitur
yra persekiojami krikščionys. Tačiau
ir viename ir kitame atvejy Kristus var
toja tą patį įvardį: mane. Kristus dan
guje ir Kristus ant žemės yra tas pats

Kristus, ir kas pakelia ranką prieš Mis
tinio Kūno narį, tas pakelia ranką prieš
to Kūno Galvą, Kristų. "Ką visa tai
reiškia?" — klausia vyskupas F. Sheen
savo veikale, vardu Mistinis Kūnas,
"jei ne tai, kad Kalvarija būtų pratęs
ta net ir už Jeruzalės sienų, ir kad Kris
taus ir Jo Bažnyčios gyvenimas išplės
tas už Galilėjos ežero krantų ir Pasku
tinės Vakarienės kambario?" (p. 70).
Savo žemiškąja auka mes tęsiame
Kristaus Auką, atnaujindami savo kū
ne Kalvariją kiekvienoje kartoje iki
amžių pabaigos. Mes esame Jo Kūno
sąnariai, kuriuose Jo išganingoji Auka
tęsiasi ir po Žengimo į dangų iki Kris
taus naujojo atėjimo amžių gale. Ši
Mistinio Kristaus Auka yra aukojama
šv. Mišiose už kiekvienos kartos išga
nymą.
Kadangi Kristaus dieviškoje Auko
je dalyvauja ir žmogus, tai Bažnyčia,
aukodama šią dvilypę Auką, turi pra
šyti, kad Dievas ją priimtų. Aukojant
tik Dievo Sūnaus Auką, nereikėtų mal
dauti, kad Dievas pažvelgtų į ją "at
laidžiu veidu", nes apie Įsikūnijusį Žo
dį prasivėrę dangūs liudijo, kad Jis yra
mylimasis Sūnus, kurį Tėvas labai pa
mėgo (Mat. 17, 5). Tačiau šv. Mišios
yra ir Bažnyčios auka. Šią auką te
drįstame
atnašauti
tik
"nuolankiai
melsdami", kad Dievas ją priimtų:
"Nuolankiai meldžiame tave, visagalis
Dieve, tenuneša tavo šventojo angelo
rankos šias dovanas į tavo dangiškąjį
altorių, tavo dieviškosios didybės aki
vaizdoje ..
Prieš užbaigdama kanoną, Bažny
čia įterpia dvi svarbias prašymo mal
das, vieną už sielų išvadavimą iš
skaistyklos, kitą už mūsų pačių išgany
mą. Pagrindinis Katalikų Bažnyčios
tikslas yra vesti žmones į išganymą, į
dangų, į amžiną Dievo garbinimą
džiaugsmo Vizijoje. Nenuostabu tad,

kad ji pašvenčia patį brangiausią šv.
Mišių momentą — Kristaus aukojimo
momentą — prašyti šių dviejų malo
nių. Pirma už sielas skaistykloje: "Atsi
mink, Viešpatie, taip pat savo tarnus
ir tarnaites, kurie pirma mūsų išėjo iš
šio pasaulio su tikėjimo ženklu ir ilsisi
ramybės miegu". Paskui už mus pa
čius: "Taip pat ir mums, nusidėjėliams,
tavo tarnams, pasitikintiems gausiu
tavo gailestingumu, teikis duoti tam
tikrą dalį ir draugystę su tavo šventai
siais".
Visa
Bažnyčia,
kovojančioji,
kenčiančioj i ir triumfuojančioji, daly
vauja Kristaus Aukoje. Ji visa yra ap
jungiama Eucharistijos paslaptyse, nes
"eucharistija", šv. Tomo žodžiais ta
riant, "yra visos Bažnyčios vienybės
sakramentas; todėl šiame sakramente,
daugiau negu kituose, turi būti minima
visa tai, kas priklauso prie visos Baž
nyčios išganymo" (S. T., III, 83, 4, ad
3). Šis yra didysis Bažnyčios uždavi
nys — vesti visus žmones į tą paskuti
nės paskirties vietą, kurią mums iško
vojo Kristus savo kančia ir mirtimi.
Pats Dievas yra žmogaus išganymo
priežastis, nes tik per malonę galime
laimėti dangų. Šią malonę pelnė mums
Kristus, tapęs žmogumi dėl mūsų iš
ganymo. Todėl išganymo pasiekimas
nėra vien mūsų pastangų vaisius, bet
yra mums duotas dėl Kristaus nuopel
nų. "Per Jį, ir su Juo, ir Jame yra tau,
Dieve, visagalis Tėve, drauge su Šven
tąja Dvasia, visokia šlovė ir garbė".
"Per Jį", nes Kristus ir Jo paliktoji Au
ka yra mūsų priėjimas, mūsų laiptai
prie Dievo; "su Juo", nes aukodami sa
vo auką, mes jungiame ją su Kristaus
Auka, kad abi kartu suteiktų Dievui
tobulą garbės duoklę; "Jame", nes bū
dami Kristaus Mistinio Kūno nariai,
sudarome su Kristumi vieną gyvą or
ganizmą, kurio Auka suteikia Dievui
"visą garbę ir šlovę".
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MOGUI yra sunkiai įmanoma gy
venti kuriame nors istorijos laiko
tarpyje, nepasiduodant stipriausioms
to amžiaus įtakoms. Šis įtakoms pasi
davimas yra toks dažnas ir taip visuo
tinai sutinkamas, kad jį tektų laikyti
neišvengiama žmogiškosios prigimties
dalia.
Šitai gerai matome jauno žmogaus
vystymesi. Čia įtaka vaidina milžiniš
ką vaidmenį ne tik paveikdama jauno
asmens minčių pasaulį, bet visam gy
venimui suteikdama daugiau ar ma
žiau pastovią kryptį. Įtakos neišvengia
ne tik eiliniai žmonės, bet ir rinktiniai
asmenys, kurie kitus prašoka savo as
menybės dydžiu, kuriems lemta kitus
veikti savo pasaulėžiūra, proto ir va
lios jėga.
Įtakos vaidmenį ypač pastebime
kūrybiniame pasaulyje. Čia, atrodo,
daugiau negu kur kitur įtaka uždeda
kūrėjui neišdildomą antspaudą. Savai
me aišku, kad jaunas kūrėjas, perėjęs
įvairius vystymosi laikotarpius, suran
da save ir iš kitų kūrėjų galutinai iš
siskiria savojo originalumo vieninte
liškumu. Bet kieno nors įtaka lėmė jo
pradinius žingsnius, jų kryptį, prasmę
ir tikslą.
Įtakos neišvengė nei Michelangelo,
nei Rafaelis, nei Da Vinci — trys rene
sansinio laikotarpio milžinai. Įtakos
neišvengė
jaunasis
Mozartas,
visų
kompozitorių
universaliausias.
Kitų
įtaką pastebime jaunojo Bethoveno
laikotarpyje. Iš kitos pusės, Bethoveno
įtaka muzikiniame pasaulyje buvo to
kia didelė, kad ji jaučiame net šian
dien, kad jo idėjos vis dar gyvos net
dabartiniame muzikinės formos vys
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tymesi ir pačiame muzikos sąvokos
supratime.
Atrodo, kad visi junta įtaką ir visi
jai pasiduoda. Žinoma, įtakos ir jai pa
sidavimo laipsniai įvairuoja. Šis fak
tas nekeltų jokių nereikalingų rūpes
čių, jei kiekviena įtaka būtų gera. De
ja, taip nėra. Įtakų yra gerų ir blogų.
Jei kiekvienas žmogus nesugeba visiš
kai išvengti įtakos, ar būtų galima tvir
tinti, kad žmogų veikia tiek gera, tiek
bloga įtaka? Atrodo, kad šis tvirtinimas
yra teisingas ir gyvenimu pagrįstas.
Bloga įtaka bei įtakos nėra vien
siauro ir vietinio pobūdžio veiksniai.
Aišku, kartais vietinio pobūdžio veiks
nys, per kurį bloga įtaka žmogų pa
siekia, gali jo gyvenimą pakreipti ir
nulemti tragiškiau negu tarptautinio
pobūdžio reiškiniai. Kartais blogas
draugas gali daugiau žalos padaryti
negu pasaulio nuomonę kuriančios
jėgos. Bet čia norėtume kalbėti apie
plačiau siekiančias įtakas, kurios vei
kia subtiliai, rafinuotai, kartais nepa
stebimai, ne retai pasidabinusios pra
šmatniais vardais ir skambiais šūkiais.
Viena iš tokių įtakų, kuri mus pa
siekia vis dažniau, vis stipriau, vis ra
finuočiau, yra palyginti dažnas žmo
gaus intymių problemų sprendimas
seksualinėje srityje. Šitai mes matome
filmuose, teatre, televizijoje, žurnaluo
se ir knygose: ne tik pigiose novelėse,
bet ir literatūriniuose veikaluose. Ne
norėtume iš karto sudaryti klaidingą
įspūdį, kad intymiojo žmogaus gyve
nimo gvildenimas, kad ir seksualinėje
srityje, jau tuo pačiu yra priekaišto
vertas ir radikaliai atmestinas. Taip
nėra. Bet mums čia rūpi ne tiek pats

intymiojo gyvenimo tyrinėjimas, kiek
motyvai ir nusistatymas žmogaus at
žvilgiu. Galima kalbėti apie slaptin
guosius žmogaus gyvenimo momen
tus su pagarba, su kilnumu, turint
omenyje jo antgamtinę paskirtį ir jo
sąžinę, skiriančią gėrio ir blogio pasi
reiškimus. Bet, žinoma, galima kalbėti
apie žmogų grubiai, net vulgariai, be
jokios pagarbos jo intymiam jautru
mui, be jokio dėmesio žmogaus dva
siai, jos ištikimybei idėjai ir idealui.
Labai keista, kodėl lyčiai, vienai
didžiausių Dievo dovanų, per kurią
žmogus arčiausiai prisiartina prie kito
žmogaus, sukurdamas stipriausią ryšį
ir giliausią priklausomumą, parodoma
tiek maža pagarbos. Sunkiai išaiškina
ma, kodėl lytis, kuri yra ir gyvybės
šaltinis, ir aukščiausia meilės išraiš
ka, labai dažnai laikoma paniekos ob
jektu. Ar ne tiesa, kad visi anekdotai
ir istorijos, kurios bando pasijuokti iš
lyties, paprastai net pačių pasakotojų
vadinami nešvariais? Ar ne tiesa, kad
šie anekdotai atsiliepia apie lytį pa
čiu grubiausiu ir vulgariausiu būdu?
Galima būtų manyti, kad orientali
nis dualizmas ir manichėjizmas, kurie
dvasią laiko gėrio pasireiškimu, o kū
ną ir apskritai medžiagą — blogio šal
tiniu, bus paveikę bent iki tam tikro
laipsnio ir krikščioniškąją pažiūrą į
žmogų ir tuo pačiu į lytį. Žinoma, ofi
cialusis Bažnyčios mokslas ir apreiš
kimo tradicija, nuo pačių pirmųjų
krikščionybės amžių, žvelgė į žmo
gaus kūną su pagarba. Todėl ir apaš
talo Pauliaus tiesus klausimas: "Ar
nežinote, kad jūsų kūnas yra Švento
sios Dvasios šventovė?" Užtenka pasi
skaityti Pijaus XI ar Pijaus XII encikli
kas, nagrinėjančias problemas, kurios
yra surištos su pagrindinėmis lyties
apraiškomis, ir tuojau aiškiai matosi
šventa ir gili pagarba žmogui, jo pri

gimčiai ir prigimties intymiausiems
pasireiškimams.
Deja, kasdienis žmogaus gyveni
mas kitaip byloja. Labai reta sutikti
žmogų, kuris lyčiai parodytų pagarbą,
kuris lytį laikytų ne tik viena gražiau
sių, bet ir nuostabiausių Dievo dovanų.
Keista ir sunkiai suprantama, kodėl
net natūraliam gėdos jausmui kartais
duodama klaidinga kryptis, kai gėda
sumaišoma su panieka kūnui ir inty
miai anatomijai. Nelengva paaiškinti,
kodėl net kai kurie teologai, kodėl net
ilgus amžius vartota moralinės teologi
jos terminologija, atrodo, nebus visiš
kai išvengusi nekrikščioniškos įtakos,
kuri žiūri į žmogaus kūną, o ypač į ly
tį su panieka, lyg Viešpats Dievas bū
tų sutvėręs kažką, ko Jam Pačiam
reiktų gėdytis.
Krikščionybės pastangos parodyti
pagarbą visam žmogui, neišskiriant
fiziškosios jo prigimties dalies, remiasi
apreiškimu, kad žmogus yra panašus
į savo dieviškąjį Kūrėją. Panašus ne
dvilype prigimties sudėtimi, bet dva
sia, kuri yra dieviškosios Dvasios ki
birkštis ir kuri žmogaus asmeniui duo
da dvasingumą ir antgamtinį polėkį.
Dėl šios dieviškosios Dvasios kibirkš
ties fizinė prigimties dalis turi tapti
dvasinio gyvenimo dalininke. Tokiu
būdu dvasia turėtų perimti visą asme
nį. Tokiu būdu dvasia turėtų discipli
nuoti pagrindinius žmogaus instinktus.
Kitais žodžiais, žmogus visuose savo
veiksmuose turėtų reikštis kaip žmo
gus. Jo kūnas turėtų tapti dvasios įran
kis. Net lyties intymume žmogus turėtų
reikštis kaip žmogus, o ne kaip aklo
instinkto bevalė auka.
Deja, ne visi taip galvoja. Mes vis
dažniau susiduriame su viena įtaka,
kuri dvasios primato nepripažįsta.
Tai yra iš Sigmund Freud pažiūrų
ir svarstymų išplaukusi tezė, kuri tam
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tikruose sluoksniuose neretai vadina
ma panseksualizmo vardu. Tezė yra
ne tik hipotetinio pobūdžio, bet ir jos
mokslinis aktualumas daugelyje kraš
tų yra labai sumažėjęs. Amerikoje ji
yra gyva ir šiandien. Ne viename vie
šame universitete gerokas profesorių
skaičius šią tezę skelbia kaip įrodytą
teoriją ir neginčijamą mokslinį faktą.
Pagrindinė tezės mintis tvirtina,
kad visus žmogaus pasireiškimus, po
lėkius, motyvaciją ir apsisprendimą
galima suvesti į vieną instinktą, bū
tent, lyties instinktą. Kitais žodžiais,
norėtųsi sakyti, kad lyties instinktas,

Žmogaus gyvenimas nukrinta kaip rudeni
nuvytęs medžio lapas ...

pagal Freud, turėtų duoti turinį ir
kryptį visam žmogaus asmeniui. Žino
ma, tezės autorius pripažįsta tam tik
ras instinkto sukilninimo galimybes,
bet esmėje jis išskiria trečiąjį matavi
mą, pajungdamas žmogaus dvasios
laisvę tariamam lyties primatui.
Nors Europoje šios tezės mokslinis
aktualumas yra jau praeities dalykas,
vis dėlto praeities įtaka siekia ir mūsų
laikus. Jos pagrindinė mintis labai
sklandžiai įsijungia į pokarinio egzis
tencializmo sistemą, kuri atsisako Die
vo buvimo ir tuo pačiu nubraukia žmo
gaus asmenim trečiąjį matavimą. Ir
nors ši sistema, bent filosofinėje plot
mėje, neskelbia panseksualizmo, bet
gyvenimo praktikoje bando atsiremti
į intymųjį žmogaus instinktą ir deda
pastangas jį sukilninti. Tai bandė pa
daryti D. H. Lawrence savo kontrover
sinėje novelėje, vardu "Lady Chatter
ley's Lover". Panašų įspūdį daro jau
noji Prancūzijos novelistė Françoise
Sagan, kuri savo pažiūrose, atrodo, la
bai simpatizuoja Paul Sartre skelbia
mam egzistencializmui, o savo nove
lių turinį atremia į erotinį intymumą.
Žmogus savo gyvenime, mintyse ir
veiksmuose turi reikštis kaip žmogus.
Jei jo asmens struktūra yra įrėminta į
dviejų matavimų plotmę, jis reikšis
kaip dviejų matavimų žmogus. Vadi
nasi, jis nejaus atsakomybės nei savo
dvasiai, nei antgamtei. Tiek jo pažiū
ros, tiek jo problemos ir prie jų priėji
mas, tiek jo žvilgsnis ir minties gylis
turės tik dviejų matavimų galimybes.
Bet jei žmogaus dvasios pasaulis re
miasi trimis matavimais, jis turės reikš
tis trijų matavimų erdvėje. Trečiasis
matavimas,
vadinasi,
antgamtė
su
vertybių ir idealų dievišku turiniu duos
žmogaus asmeniui naują pasaulėžiūrą,
jo veiksmams ir sprendimui naują
mastą ir tuo pačiu naują vertę.

Čia mes susiduriame su dviem
skirtingais žmogaus tipais: dviejų ma
tavimų žmogumi ir trijų matavimų
žmogumi, su Žemės sūnumi ir su Die
vo vaiku. Su agnostiku, kuris pasitiki
tik savo pojūčiais ir žmogaus autorite
tu, ir su tikinčiu krikščioniu, kuris re
miasi antgamtės pasauliu ir Dievo au
toritetu. Su žmogumi, kuris sukyla
prieš dvasios pasaulį bei jo normas,
bet tampa neurozės ir fobijų vergu, ir
su trijų matavimų tikinčiuoju, kuris
priima Dievą kaip absoliutinę gyveni
mo normą ir perspektyvą.
Trijų matavimų žmogus randa gro
žį, gėrį ir įkvėpimą Dievuje ir dinami
nės dvasios pastangose. Jo tiesa yra
atremta į pačią Dievo prigimtį. Iš kitos
pusės, suantgamtinta dvasia žmogaus
vertybėms, mintims ir veiksmams, pa
galiau visam jo asmeniui duoda tokį
turinį, kuris dvelkia Dievo pasauliu ir
ne šios žemės grožiu.
Dviejų matavimų žmogus taip pat
bando sukilninti ne tik savo dvasią,
ne tik savo instinktų išraiškos formą,
ne tik bando savo mintims duoti lakų
polėkį, bet jis bando rasti paslėptą jo
akims grožį ir gėrį, kaip viduramžių
riteris Šventąjį Gralį. Deja, jo kelias
yra ne tik sunkus, bet ir nelabai vai
singas. Gal dėl to ir D. H. Lawrence,
šiaip jau labai pajėgus ir talentingas
rašytojas, kuris tikrai nenorėjo kurti
pornografijos, savo kai kuriose lite
ratinėse pastangose, kurios užrašytos
jo knygoje, vardu "Lady Chatterley's
Lover", užsibrėžto tikslo nepasiekė. Jis
norėjo sukilti prieš kraštutinį puritaniz
mą, prieš panieką žmogaus kūnui ir
veidmainiškumą fiziniam intymumui.
Jis norėjo parodyti, kad lytis gali būti
graži. Deja, jo pastangos nuėjo veltui,
nes jis pasirinko dviejų matavimų žmo
nes spręsti problemą, kuri būtinai rei
kalinga trečiojo matavimo. Žmogaus

instinktas turi būti ne tik žmogiškai
disciplinuotas, bet sukilnintas, pakel
tas į aukštesnę plotmę. Tik dvasia,
ypatingai tikinti širdis, gali sudvasin
ti patį instinktą. Mat, tada instinktas
tampa tik priemonė, o ne tikslas. Prie
monė perteikti kilnios ir pasiaukoju
sios dvasios jausmus ir nusistatymą.
Dviejų matavimų žmogus, norėda
mas sukilninti tiek patį instinktą, tiek
intymias instinkto apraiškas, susiduria
su nenugalima sunkenybe, kurią suti
ko ir rašytojas Lawrence. Mat, instink
tas yra tik priemonė ir kaip toks savy
je neturi galios nei žmogų pakelti, nei
sudvasinti. Jis gali tik tiek išreikšti,
kiek dvasia duoda jam turinio. Jei jis
padaromas tikslu, jis pavergia visą
prigimtį. Jei jis bandomas sukilninti
grynai gamtinėmis priemonėmis, jis
pasilieka dviejų matavimų plotmėje,
kuri išskiria tiek dvasią, tiek jos veik
liąją įtaką.
Čia ir yra pati problemos širdis.
Panseksualizmo įtaka, kuri pripažįsta
tik dviejų matavimų žmogų, suveda
visą žmogaus asmenį į lyties instinktą
ir jo pasireiškimus. Krikščioniškoji
mintis skelbia, kad kiekvienas instink
tas, būdamas prigimties įrankis, turi
būti dvasios apipavidalintas. Instink
tas yra akla jėga. Dvasia turi būti jo
akys ir jo šviesa. Dvasia turi discipli
nuoti jį ir apibrėžti jo veikimo lauką.
Kitaip, instinktas tampa anarchišku
grioviku. Kitais žodžiais, krikščioniško
ji mintis sako, kad žmogus turi tapti
savo prigimties viešpačiu, ne ją ban
dydamas keisti, kas neįmanoma, bet
stengdamasis ją sukilninti, kas yra ir
įmanoma, ir reikalinga.
Deja, mūsų dienos liudija, kad
krikščioniškoji pažiūra ne visiems yra
priimtina. Yra žmonių, kurie aklai įti
kėję panseksualizmą, stato lytį gyve
nimo centru. Žinoma, ne kaip gyvybės
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šaltinį, bet kaip nevaisingą intymumo
ir aistros apraišką. Lytis tada tampa
sau tikslu. Todėl mes nesistebime, kad
yra žmonių, kurie šventą Dievo dova
ną išstato į vulgarią aplinką, nuplėš
dami paslapties šydą nuo jos drovaus
veido. Nesistebime, jei filmuose, žur
naluose ir knygose matome vis mažiau

pagarbos žmogaus kūnui, jo lyčiai, jo
intymiam pasauliui. Juk lytis tik tada
turi ir tikslą, ir prasmę, kada ji atlieka
Kūrėjo jai duotą misiją. Ta misija yra
gyvybės ir meilės jungtis. Be veidmai
niškumo ir be savimylos. Kas tą misi
ją kitaip supranta, tas greičiausiai turi
ir kitus tikslus.
(Bus daugiau)

DIDIEJI ASTRONOMAI IR JŲ PASAULĖŽIŪRA
DR. JUOZAS PRUNSKIS

ARPKONTINENTI
N Ė S raketos, dirbtiniai
žemės satelitai — tai
nuostabūs
mūsų
dienose
atsiradę
mokslininkų
išradimai.
Stebėdamiesi
žiūrime į tokių laimėjimų pasiekusius
mokslo žmones ir norėtume apie juos
daugiau patirti.
Šiems ir kitiems didiesiems atradi
mams kelias buvo ruošiamas palaips
niui, galima sakyti, ištisais šimtme
čiais. Permeskime bent trumpu žvilgs
niu
ryškiau
sušvitėjusias
mokslo
žvaigždes paskutiniaisiais amžiais. Jei
gu kalbame apie dirbtinius žemės sa
telitus, tai visų pirma turime prisimin
ti didįjį Mikalojų Koperniką, vieną pir
mųjų didžių astronomų, kiuris savo
knyga apie dangaus kūnų judėjimą
("Derevolutionibus orbium coelestium")
daug pirmiau už Galilėjų dėstė, kad
žemė sukasi aplink saulę, o ne saulė
aplink žemę, kaip tada beveik visų bu
vo manoma. Kopernikas buvo katali
kų kunigas ir savo minėtą knygą dedi
kavo popiežiui Pauliui III. Kopernikas
gyveno šešioliktame amžiuje.
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Kitas astronomijos genijus buvo
Tycho-Brahe (miręs 1601 m.), kurs, dar
būdamas 16 m. amžiaus berniukas,
pirkdavo knygas apie astronomiją ir
praleisdavo ištisas naktis, bestebėda
mas dangų. Būdamas 22 m. amžiaus,
savo sugalvotu įtaisu atliko svarbius
žvaigždžių stebėjimus. Danijos kara
lius net pasikvietė jį į savo rūmus,
paskui jį apgyvendino saloje, kur jis
ramiai galėjo atsidėti dangaus kūnų
stebėjimams. Jis buvo religingas žmo
gus.
Gamta ir šv. Raštas

Vienas žymiųjų astronomijos kūrė
jų buvo Jonas Kepleris (miręs 1630 m.).
Apie jo gabumus liudija faktas, kad te
turėdamas 23 m. amžiaus, jau buvo
pakviestas
astronomijos
profesorium
į Gratzo universitetą. Kietai dirbda
mas, įstengė paruošti net 33 astrono
mijos studijas. Gilindamasis į nuosta
bią visatos santvarką, jis buvo nuošir
dus tikėjime, apie ką galime spręsti iš
jo pareiškimų, kaip pvz. šis: "Pirm ne
gu aš kelsiuosi nuo stalo, prie kurio

vykdžiau savo tyrimus, pakelsiu akis
ir rankas į dangų ir visos šviesos Tvė
rėjui pasiųsiu nuolankią maldą. Dva
sioje jau aš matau dieną, kai žmogus
iš gamtos taip pat gerai pažins Dievą,
kaip ir iš Šv. Rašto, ir tais dviem ap
reiškimais džiaugsis".
Viename savo laiške jis rašė: "Ste
biuosi Katalikų Bažnyčios išmintimi,
kuri, smerkdama prietaringą astrolo
giją, laisvai leidžia išmintingiesiems
diskutuoti apie Koperniko sistemą".
Ypač Kepleris daug nusipelnė, įnešda
mas naujumų teleskopų konstrukcijo
se.
Nuostabi Neptūno atradimo istorija

Mokslo pasaulį ypatingai sudomi
no astronomas Le Verrier (miręs 1877
m.). Jis prirašė net 10.000 puslapių,
apskaičiuodamas, kas išmuša iš nor
malaus kelio Herschelio atrastą Urano
planetą. Tyrimai parodė, kad Urano
kelią veikė kitos dvi tada žinomos pla
netos, Jupiteris ir Saturnas. Tačiau jų
veikimas dar nebuvo pakankamas iš
aiškinti taip žymiam nukrypimui. Le
Verrier savo apskaičiavimais nurodė,
kokioje vietoje ir kokios sudėties turė
tų būti dar viena planeta, kuri pasuka
į šalį Urano orbitą. Pagal jo apskaičia
vimus Berlyno astronomas M. Galle
1846 m. atrado tada dar nežinomą pla
netą, kurią pavadino Neptūnu. Tai bu
vo nuostabaus Le Verrier genialumo
patvirtinimas.
Bet šis mokslininkas tuo nepasiten
kino. Jis dar tyrinėjo Marsą ir Venerą.
Karališkosios
Astronomų
Sąjungos
Londone jis buvo apdovanotas aukso
medaliu. Jis buvo nepaprastai gerbia
mas ir Paryžiaus Mokslo Akademijoje.
Jis buvo nuoširdus katalikas. Prie jo
darbo stalo buvo kryžius. Taip pat ir
miegamajame kabėjo kryžius.

Mokslo bažnyčia Dievo garbei

Minėtasis astronomas W. Herschel
(miręs 1822 m.) taip pat nusipelnė, pa
tobulindamas
astronomiškus
instru
mentus žvaigždėms stebėti ir atrasda
mas apie 2.000 rūkų tolimose erdvėse.
Jis taip pat buvo giliai tikintis žmogus.
Yra žinomas jo posakis: "Iš gamtos
mokslo išplaukia tokie Dievo įrody
mai, kad abejonės darosi absurdiškos,
o ateizmas — juokingas. Kuo labiau
gilinamasi į mokslą, tuo gausesni ir
nenugalimesni yra Išmintingos Būty
bės — Sutvėrėjo įrodymai. Geologai,
matematikai, astronomai, gamtininkai
— visi padėjo savo akmenį mokslo
bažnyčiai, statomai Dievo garbei".
Kai 1873 m. italų vyriausybė kon
fiskavo Romos katalikų kolegiją ir iš
Romos ištrėmė jėzuitus, vis dėlto pali
ko tėvą Angelą Secchi (miręs 1878 m.),
nes jis buvo nepamainomas astrono
mas, būtinas prie Romos observatori
jos. Jis yra parašęs apie 800 astrono
minių studijų, pradėjęs fizines saulės
studijas, davęs pradžią astrofizikos
mokslui. Iš spektro jisai pradėjo spręs
ti apie saulės ir žvaigždžių sudėtį. Pa
ryžiaus parodoje 1867 m. jis buvo ypa
tingai pagerbtas už išrastą meteoro
grafą, t. y. prietaisą automatiškai už
rašyti temperatūrą, drėgmę ir oro slė
gimą. Jis buvo gerbiamas ir popiežiaus
Leono XIII.
Tarp kitų žymių dvasiškių astrono
mų paminėtinas Piazzi (1826), atradęs
pirmą asteroidą Ceres, nustatęs vietą
daugiau kaip 7.000 žvaigždžių. Milano
observatorijos
direktorius
Barnabas
Oriani taip pat buvo kunigas. Napo
leonas jam buvo pavedęs pertvarkyti
Bolonijos universitetą. Romos observa
torijos direktorius Pranas de Vioo bu
vo taip pat kunigas. Jis atrado kome
tą, pavadintą jo vardu.
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knygą, už nuopelnus mokslui pakvies
tas Mokslo Akademijos nariu Wa
shingtone. Pijus X jį pakvietė į Vatika
ną vadovauti observatorijai. Kai šis
mokslininkas šventė 80 metų amžiaus
sukaktį, jį pagerbė daugelis pasaulio
universitetų, o ir pats popiežius Pijus
XI jam įteikė aukso medalį, asmeniš
kai jį aplankęs. Jau nuo 16 m. amžiaus
jis buvo jėzuitų ordino narys. Visa tai
liudija, kad mokslas ir religija yra la
bai gražiai suderinami.
Raketų ir satelitu genijus

Žmogaus gyvenimas sudega kaip žvakė ...

Prie astronomijos garsenybių reikia
priskaityti ir Fr. Tisserand (18S6), ku
ris, būdamas 28 m. amžiaus, jau vado
vavo Tulūzos observatorijai, parašė
knygą apie dangaus kūnų judėjimą,
įsteigė astronomijos biuletenį ir vėliau
buvo Paryžiaus observatorijos direkto
rius. Po jo mirties jo žmona rašė: "Ma
no vyras buvo tikintis, ką jis patvirtino
savo veiksmais ir žodžiais. Jis buvo
laimingas, matydamas ir mane pil
dant religines pareigas".
Amerikoje
gyvenantiems
galėtų
būti labiau pažįstamas astronomas J.
Hagen (1930), Georgetowno universite
to observatorijos direktorius, sudaręs
svarbų kintančių žvaigždžių atlasą, pa
rašęs aukštosios matematikos studijų
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Pabaigai galime prisiminti dabar
tinį mokslininką, J.A.V. balistinių ra
ketų skyriaus direktorių dr. Werner
von Braun. Tai ypatingų talentų moks
lininkas, kuris savo giliais sugebėji
mais pasiekė, kad J.A.V. užimtų tinka
mą vietą tolimųjų erdvių tyrinėjimuo
se bei raketų ir dirbtinių žemės sateli
tų išvystyme. Šis mokslininkas yra ti
kintis žmogus ir labai vertina maldą,
sakydamas: "Iš savo patyrimo žinau,
kad malda atneša tikrą palengvėjimą
rūpesčiuose. Aš manau, kad šių dienų
žmonija maldos galios yra labiau rei
kalinga negu bet kada. Meldimasis
yra susitelkimas ir susikoncentravi
mas. Argi mes iš tikrųjų privalome at
siklausti psichologo, kad pasakytų,
kaip yra svarbu užmiršti praeities ir
dabarties susirūpinimus ir nukreipti
savo idėjas kitur? Aš nuoširdžiai ti
kiu, kad mes privalome skirti daugiau
laiko savęs analizavimui, tuo daryda
mi pirmąjį žingsnį į moralinį pakilimą
ir į didesnį pasaulio etiškumą. Malda
sužadina viltį. O kas galėtų kelti abe
jonių, kad viltis yra didžiausias veiks
nys, teikiąs mums ryžto, jėgos ir ener
gijos atlikti sunkiausius uždavinius?
Tačiau yra daug svarbesnių laimėji
mų negu mūsų asmeniškieji, gaunami
maldos dėka".

AUKLĖJIMO IŠMINTIS
U. J.

Mane tėvelis ne barte barė,
Mane tėvelis gražiai mokė.
Iš mūsų tautosakos

Auklėjimo išmintis — sėkmės pa
grindas. Kas tai per išmintis? Tai yra
tėvų, mokytojų - auklėtojų pilnas savo
pareigos supratimas. Aiškus žinoji
mas, pramatymas, savo vaiko ar auk
lėtinio fizinės ir psichinės būsenos per
matymas. Teisingas dalykų vertini
mas. Sugebėjimas ramiai, pastoviai
lygią auklėjimo liniją išlaikyti. Supra
timas atsakomybės už savo, sau pati
kėtą, tiek pat ir už kiekvieną svetimą
sutiktą vaiką.
Kieno vaikas, to pirmojo pareiga jį
gerai išauginti, tinkamai išauklėti. Kas
pasiskyrė mokytoju, auklėtoju būti, jo
pareiga ne vien mokyti, bet pirmiausia
auklėti. Auklėjimas ir už mokymą
svarbiau: tik žmogaus siela įprasmina
jo mažai ar daug mokyto darbus ir gy
venimą.
Auklėjimo
išmintis
reikalauja
kuo
daugiau
auklėjimui
reikalingų
žinių
įsigyti, kad galėtum nuosekliai, tiks
liai, kuo mažiau klystant, vaiką augin
ti ir auklėti. Nežinant, nemokant, nie
ko gerai nepadarysi. Nežinant, nesu

gebant, galima kartais nebepataiso
mai pagadinti, galima vaiką dvasios
skurdžiumi ar invalidu padaryti. Tad
reikia kuo daugiau ir pačiam mokytis,
auklėtis bei tobulėti, nes tėvų ir auklė
tojų pareiga — vaiką vispusiškai išla
vinti, jojo sielos kultūros lygį galimai
aukščiau kelti.
Vienų žinių reikia pačiam auklėji
mo darbui, kitų — dar ankstyvosios
vaikystės metais; vienas vaikas anks
čiau, kitas gal metais vėliau pradeda
ieškoti ir savo bundančią sąmonę
reikšti gausybe įvairiausių klausimų.
Išmintingas atsakinėjimas duoda vai
kui teisingų žinių ir jojo galvojimą
auklėja, skatina samprotauti ir domė
tis.
Kūdikis, atėjęs į pasaulį, turi teisę į
savo individualybę. Kas pagimdė, kas
globoja, auklėja, turi duoti sąlygas ne
lankstomai, nesmelkiamai augti, as
menybei plėtotis. Tada galima tikėtis
gerų auklėjimo rezultatų.
Auklėjimas, kur ant savo kurpalio
tempia, neišvengiamai iššaukia pasi
priešinimą — kaprizus, pyktį, nes vai
kai anksti pradeda justi tėvų, auklė
tojų, suaugusių charakterio nelygu
mus, ydas, kur jų autoritetą silpnina

307

ir, anksčiau ar vėliau, pajunta teisę į
lygią laisvę elgtis, — reiškia protestą
pykčiu, užsispyrimu, kaprizais.
Kas kita yra, kada auklėjimas re
miasi bendrais žmoniškumo dėsniais,
kurie visiems privalomi, dargi didesne
dalimi suaugusiems. Vaikas mielai
jungiasi į bendrą žmoniškumo harmo
niją.
Aklas autoritetas sako: "Aš taip sa
kau! Aš taip darau! Šios rūšies autori
tetas auklėjimo reikaluose tikriausiai
nieko neišmano ir gyvenime nieko ne
mato. Toks savimi pasitikėjimas daž
niausiai žmogų aklinai savo paties
kiaute uždaro, apakina, kad ir patsai
nebenusimano, ko verti jo šitokie sam
protavimai. Šios rūšies "autoritetas"
visa tempia ant savo kurpalio, visai
nenusimanydamas, kas iš to gali iš
eiti.
Vaiko
auklėjimas
duoda
daugybę
klausimų ir galvosūkių. Tuo labiau,
kad nėra vienodų individualybių —
vienodų vaikų. Auklėjimo išmintis rei
kalauja auklėjimo klausimus kuo rū
pestingiau aiškintis, kuo giliau nagri
nėti. Auklėjimo išmintis reikalauja vai
kų auklėjimui rimtai atsidėti, nes dide
le dalimi vaiko ateities laimė nuo jojo
išsiauklėjimo priklausys.
Auklėjimo
išmintis
reikalauja
kuo
daugiau su vaiku bendrauti, su juo bū
ti, tai yra jojo gyvenimu gyventi, jojo
interesais domėtis. Nes nėra kaip ki
taip jį pažinti, nėra kaip kitaip jį veik
ti. Tik su vaiku bendraujant, susidaro
artima draugystė, vaiko pasitikėjimui
taip reikalinga atrama.
Auklėjimo išmintis reikalauja, kad
tėvai ir mokytojai pirma kitų save jus
tų, kad visada žmogui tinkamoj aukš
tumoj stovėtų. Kad namie ir mokykloje
būtų auklėjimuisi tinkama nuotaika.
Kad vaikai tinkamų pavyzdžių turėtų.
Pavyzdys, jei tikras, yra akivaizdus
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parodymas, vaikui geriausiai supran
tamas. Dirbtinumą vaikai greit per
pranta. Dirbtinumas — pasitikėjimo
rūdys.
Auklėjimo išmintis reikalauja vai
ką pažinti ir suprasti. Tai nėra taip pa
prasta ir lengva, sprendžiant iš to, kad
labai dažnai vaikai lieka nesuprasti,
neteisingai suprasti, pagal suaugusių
jų matelį atmatuoti, ir kad daugelis
suaugusių, net tėvų ir auklėtojų, šito
nepastebi ir nejaučia.
Kuo jaunesnis vaikas, tuo labiau
nesugeba patsai savęs išreikšti. Be
augdamas jis vis jaučia savo fizines
ir psichines galias stiprėjant, jų vis
daugėjant, — jis nuolat keičiasi. Sa
vo aplinkoj jis neretai negali apsi
spręsti: vis dar ten kas nauja, neištir
ta atsiranda. Ir vaizduotė realybę sa
vaip perkuria.
Tik tinkamai pažindami vaiką, jį
suprasdami, žinodami jojo pajėgumą,
jojo palinkimus bei gabumus, tėvai ir
mokytojai gali žinoti, kas jam kada
reikalinga, naudinga, kas kada tinka,
kaip jį kada veikti.
Atėjęs į pasaulį, žmogaus vaikas,
nors jau su palinkimais, gal ir su ta
lentu, pradžioje yra visai bejėgis, silp
nas ir toksai ilgai būna. Daug laiko
reikia jį rūpestingai saugoti ir prižiū
rėti. Ir jau tada formuojasi jojo asme
nybė: nėra vis tiek, kaip su juo elgsies.
Kuo vyresnis vaikas, tuo pajėges
nis, bet tada tuo daugiau reikia jojo
reikalus perprasti ir sugebėti jiems tin
kamą kryptį duoti. Su tuo ne visi su
augę noriai sutinka. Bet tokia jau pa
čios prigimties tvarka: praeitis turi de
rintis prie ateities, kuo daugiau ryšių
palaikydama: praeityje ateities šak
nys.
Tėvai — jau praeitis, jų vaikas —
ateitis. Iš praeities kilęs, tuo pačiu su
jąja artimai surištas, jis priklauso atei

čiai ir praeities negali būti varžomas.
Tėvai, tautybė, vaiko asmenybė, ben
dri žmoniškumo dėsniai — visa tai tu
ri būti išmintingai suderinama.
Auklėjimo išmintis reikalauja vaiko
gyvenime daug ką iš anksto prama
tyti: pasitikti kiekvieną jo naujai pasi
reiškiančią galią, kad iškart tinkama
linkme būtų galima pakreipti; prama
tyti ir tinkamai vaiką paruošti kiekvie
nai iš kitur ateinančiai įtakai. Nei vai
ko, nei jo draugų neapkaltinti, pirma
neįsitikinus, kad patsai auklėtojas nė
ra
kaltas:
nepramatydamas,
būdamas
apsileidęs,
nepasistengęs,
nepasirūpi
nęs, kad blogis neįvyktų.
Bendrai,
žmogaus
gyvenime
labai
svarbu
teisingas dalykų vertinimas,
auklėjimo
reikaluose
—
tuo labiau.
Auklėtojas turi sugebėti patį gyvenimą
teisingai vertinti, kad pagal gabumus,
palinkimus ir pajėgumą jį į gyvenimą
tinkamai įjungtų. Reikia sugebėti vai
ką teisingai suprasti ir įvertinti. Teisin
gai vertinti vaiko draugus, mokytojus,
gimines, kaimynus, kiekvieną iš kitur
ateinančią įtaką, kad visada surastum
teisingą išeitį. Reikia sugebėti savo pa
ties pastangas ir sugebėjimus teisingai
vertinti.
Teisingai vertinti kasdienį
smulkmenišką gyvenimą, nes tai ir
yra daugumos mūsų tikrasis gyveni
mas. Dideli dalykai rečiau pasitaiko,
eina ir praeina, dažniausiai žmogų vėl
į kasdienybę grąžindami. Kasdienybė
visada su mumis. Arba ji žmogų pa
vergia, arba žmogus iš kasdienių
smulkmenų sudaro charakterio ir savo
gyvenimo puikią mozaiką.
Galimai
vispusiškai
auklėti,
kad
vaikas nebūtų vienašališkas, kad vi
sur galėtų geriau orientuotis ir suge
bėtų visur išlaikyti pusiausvyrą. Vis
pusiškas žmogaus išsilavinimas ir iš
siauklėjimas daro jį inteligentišką. Pil
nas vispusiškas išsilavinimas ir išsi

auklėjimas ribotam žmogaus pajėgu
mui yra idealas.
Iš mažumės stengiantis vaiką vis
pusiškai auklėti, reikia pastebėti ir jo
jo ypatingus palinkimus, gabumus,
juos praktiškai vertinti ir stiprinti. Tas
pat ir su kuriuo nors žmogaus psichi
niu ar fiziniu ribotumu — lavinant ir
stiprinant silpnumus bei trūkumus,
daug galima pagelbėti.
Bendrai, reikia vis budėti, sekti,
studijuoti, dažnai pramatyti ir pasekti
bei paderinti. Reikia išmintingai ir
tiksliai nutaikyti, kada ir kaip vaiką
patvarkyti, kad kaip tik tai atliktum
tinkamu metu, ką vaikui duoti ir kada
paduoti, ką leisti ir ko neleisti. Palepin
ti, bet neišlepinti. Žiūrėti, kad vaikas
vis būtų užimtas, bet darbu neperkrau
tas. Saugoti vaiko sveikatą, bet nepa
daryti opiu.
Diena iš dienos savo paties gyve
nimą tvarkant, užlaikyti ramią, pasto
viai nustatytą gyvenimo ir auklėjimo
liniją. Kas galima — tikrai galima, ko
negalima—tikrai negalima. Kas reikia,
privaloma — turi būti visų pildoma, be
jokių nuolaidų, be jokių kompromisų.
Kas negerai — niekas negalima.
Prieš nusistatant, visada turi būti
labai rimtai apsvarstyta, kad smulkūs
ar antraeiliai dalykai neatsistotų pir
maeilių vietoje. Kad kartais taisyklės
nepasirodytų savotišku, be pagrindo
nusistatymu ar asmeniniais kaprizais.
Rimtas nusistatymas, kurio ir suau
gę laikosi, vaikų mielai priimamas,
nes vaikai gana anksti pradeda norė
ti panėšėti į suaugusius. Nerimtas nu
sistatymas ar reikalavimas vaikus er
zina, kaip suaugusio kaprizai, keisti
asmeniniai prasimanymai ir despotiz
mas vaikui.
Auklėjimo išmintis reikalauja, kad
tėvai ir mokytojai suprastų, kiek nuo
jų priklauso vaiko gyvenimo laimė.
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Į pasaulį vaikas ateidamas, atsineša
savo palinkimus ir gabumus. Jis tik tė
vų ir auklėtojų rūpesčiu bei pastango
mis tegali išaugti į pilną žmogų ir išsi
lavinusią
asmenybę.
Atsineštuosius
vaiko
palinkimus
tinkama
linkme
kreipti, jojo gabumus išauginti gerą
sias charakterio savybes puoselėti ir
stiprinti, o blogąsias slopinti, savaran
kiškumą ir valią ugdyti ir vis justi, ka
da ir kaip auklėtiniui padėti — yra
painus ir sunkus įsipareigojimas.
Mokytojo ir auklėtojo profesija yra
be galo svarbi. Mokytojo darbas, nors
paprastai menkai vertinamas, yra la
biausiai kūrybingas, reikalaująs daug
sielos šilimos, rūpestingumo, aukoji
mosi, darbštumo, saviauklos ir auklė
jimo išminties. Tos išminties mes visi,

kurie globojame augantį žmogų, turi
me iš visur mokytis: sekti mokslo pa
žangą, stebėti žmonių patyrimą. Die
vo prašyti, gyvenimo knygą skaityti.
Sugebėjimas auklėti yra tokia pat
Dievo dovana, kaip ir kuris kitas ta
lentas. Ir joks talentas be tinkamo pa
siruošimo, be didelio ir labai stropaus
darbo,
rūpestingumo,
pasišventimo,
tik jam vienam atsidavimo — nėra ta
lentas.
Visi tėvai, o ypač motina, pačios
prigimties yra pašaukiami būti auklė
tojais. Belieka tik, kaip ir kiekvienam
pašauktajam, daug, labai daug dirbti
ir mokytis, kas vaiko auklėjimui rei
kalinga; reikia tobulintis, aukotis ir
kuo daugiau ieškoti auklėjimo išmin
ties.

ŠEIMA - TAUTOS TVIRTOVĖ
Kai rusų caro priespaudos laikais
Lietuvos puošnūs rūmai nusisuko nuo
lietuviško darbo, jų valdovus pavilio
jo svetima įtaka, ir svetimuose kraš
tuose jie ėmė ieškoti titulų bei garbės.
Kai žemė smuko iš lietuvio rankų, o
svetimieji, užplūdę Lietuvos pakraš
čius, veržėsi į pat Lietuvos gilumą, pra
sidėjo žiaurus lietuvio nutautinimas,
kuris siautėte siautėjo iš visų pusių: iš
vakarų, pietų, rytų; o lietuvis, iš savo
tėviškės stumiamas, turėjo trauktis iš
gimtojo savo krašto už jūrių marių, ir
tas traukimasis žymiai praretino tautą.
Tačiau tada visa, kas lietuviška, įsi
glaudė į artojo širdį ir mintį.
Jis, nedaugelio tėvynei ištikimų ba
jorų padedamas, pasiryžėlių dvasiškių
raginamas ir remiamas, saugojo lie
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tuvybę. Kadaise skaidriai švietusią, o
vėliau pritemusią tėvynės saulę jam
atstojo savoji šeimos meilė. Šeimos
židinys teikė jam jėgų išsilaikyti, šei
mos židinys gaivino jo viltį, nors vai
kų vaikuose susilaukti geresnės atei
ties. Nors ir buvo žuvusi Lietuvos lais
vė, bet lietuvis artojas tebesilaikė at
kaklumo, atsparumo, saugojo lietuvy
bės grūdą ir tikėjo, kad Lietuva bus
laisva. Be rašto, be viešos lietuviškos
mokyklos, be knygos, iš lūpų į lūpas
kartų kartoms perduodavo jis lietuviš
ką žodį, dainą ir, kas svarbiausia, pri
sikėlimo viltį. Tėvas, močiutė, skur
džiai gyvendami, išsaugojo lietuvišką
dvasią.
Mūsų daina, motinos vargą ir rūpes
tį vaizduodama, ryškiai tai nusako:

Naktužę ant rankelių.
Dienužę ant akelių.
Gana pavargai, gana pailsai.
Kol mane užauginai...
Taip buvo auginama ir auklėjama vi
sa lietuviškoji šeima.
Prisiminus ano meto šeimos užduo
tį, pareigas ir tą šilimą, tą šaltinį, iš
kur išdygo visi mūsų tautos patrioti
niai diegai bei kilnieji palinkimai, kur
kūdikystėje buvo įskiepyti gražiausi
jausmai bei pasiryžimai, pirmiausia
mūsų akyse stoja tėvų paveikslai. Mo
tina įdėjo visą savo sielą ir širdį, kad
tik jos vaikai būtų geresni ir naudin
gesni lietuvių tautai. Ją būtų galima
prilyginti gabiam ir atsidėjusiam dei
mantų skaldytojui. Jis, pilnas baimės
ir atidumo, varto turimąjį brangakme
nį, kad pastebėtų tinkamą smūgiui
vietą, nes nuo to priklausys jo vertė.
Pasakojama, kad geriausias Ams
terdamo deimantų meisteris Juozas
Ašeris buvo silpnos širdies. Tad, kai
ateidavo deimantų skaldymo valanda,
prie jo budėdavo gydytojas. Kai jis
kartą paėmė didoką deimantą į kairę
ranką, o dešine pagriebė mažą plieni
nį kirvuką, jo širdis plakė normaliai.
Bet jis nustojo kvėpavęs, ir širdis va
landėlę neplakė, kai smogė į deiman
tą. Suskilus didžiajam deimantui į du
gabalu ir ten esantiems auksakaliams
iš džiaugsmo surikus dėl pavykusio
skilimo, Ašeris sukniubo ant kelių, ir
jį reikėjo be sąmonės išnešti. Tik po
kelių savaičių jis teatsigavo.
Jeigu tiek jaudinamasi dėl žemės
akmens, tai ką bekalbėti apie tėvų,
ypač motinos, atsakomybę, nuo kurių
vienokio ar kitokio "dūžio" priklauso
žmogaus, šeimos ir tautos likimas!
Tie lietuvių išeivių vaikai, kurie
laiko save lietuviais, kurie romantiškai
įsivaizduoja Lietuvą, o visai joje nėra
buvę, yra liudytojai to vaidmens, kurį

šioj srityj teikė jiems jų tėvai. Mes visi
žinome, o daug kas dar prisimename,
kokį vaidmenį suvaidino lietuvybės
išlaikyme šiaudinės pastogės lietuvės
močiutės. Juk visi mūsų buvusieji tau
tos vadai ir didvyriai yra jų rankomis
išnešioti ir lietuviškoj dvasioj išaugin
ti. Mūsų tauta ir šiais laikais tikisi su
laukti iš lietuviškų šeimų tokių pasiry
žėlių, jei tik jaunos motinos paseks
sengalvių močiučių pavyzdžiu!
Šeima yra mažiausia tautos ben
druomenė. Kadangi iš tų mažų ben
druomenių yra sudaromos visos tau
tos veiklos gairės: organizacijos, drau
gijos ir visas kultūrinis gyvenimas, tai
suprantamas jos uždavinių svarbu
mas. Kad šeima būtų pavyzdinga tau
tai, jai reikia atitinkamos šviesos ir iš
siauklėjimo.
Tiesa, dažniausiai šeimos iš esmės
būna geros, bet socialinės santvarkos
netobulumai, nesantaika šeimoje, skur
das ir kiti išoriniai faktoriai dažnai ją
sudrumsčia. Taigi, kuriems rūpi šei
mos gerovė, jų gražius žodžius turėtų
lydėti konkretūs veiksmai ir geri pa
vyzdžiai. Tėvai, skiepydami vaikams
tėvynės meilę, turi to siekti savo dar
bais ir pavyzdžiais.
Vaikui iš mažens reikia skiepyti,
kad tėvynės laisvės atgavimas ir jos
saugojimas yra viena tauriausių pa
reigų žmogaus gyvenime. Lietuvių
kovos už laisvę ir ano meto lietuvių
žygdarbai, turėtų būti supinti į apy
sakas, dainas, legendas, kuriomis gra
žia ir suprantama forma tėvai nesun
kiai gali perteikti vaikams mūsų tauti
nes vertybes ir tėvynės meilę.

Šis “L. L.” numeris yra iliustruotas
A. Kezio, S. J. nuotraukomis, tema “Žmo
gaus gyvenimo pabaiga”.
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RŪBAI, PAGUNDOS, NUSIKALTIMAI ...
***
JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

Amerikos laikraščiai dažnai rašo
apie dideles teismo bausmes už nuo
lat pasitaikančius apiplėšimus, žudy
mus, išprievartavimus. Teisėjai, skir
dami tas dideles bausmes, ir laikraš
čiai, jas išreklamuodami, tur būt, nori
atgrasinti kitus nuo panašių nusikalti
mų. Tačiau šio tikslo nepasiekiama:
nusikaltimai nemažėja, tik vis rafinuo
čiau ir žiauriau yra atliekami.
Prieš keletą metų Amerikos kon
grese moterų atstovė pasisakė prieš
perdaug dideles bausmes už išprievar
tavimus, aiškindama, kad geriau yra
turėti nors ir išprievartautą, bet gyvą
moterį, negu išprievartautą ir nužudy
tą. Mat, jos nuomone, labai didelės
bausmės už seksualinius nusikaltimus
verčia nusikaltėlius žudyti savo au
kas, kad jos jų nepaskųstų policijai.
Ar šitoks galvojimas yra teisingas ir
ar mažesnės bausmės sumažintų žudy
mų skaičių, sunku pasakyti. Tačiau no
rime pažvelgti į klausimą, ar nėra per
didelė ir neproporcinga bausmė, jeigu
už seksualinį nusikaltimą teismas pa
smerkia jaunuolį, kartais dar nepilna
metį, kalėti penkiasdešimt metų arba
net iki gyvos galvos.
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Prisimenant,
kad
krikščioniškoji
moralė leidžia mergaitei, ginančiai sa
vo skaistybę, net nužudyti užpuolėją,
jeigu kitokios išeities nėra, atrodytų,
kad minėtos bausmės nėra per didelės.
Vis dėlto, dabartinėje savo aplinkoje
apsižvalgius
ir
pagalvojus,
peršasi
mintis, kad tos skaudžios bausmės ne
turėtų būti užkrautos tik tiesioginiai
nusikaltusiems jaunuoliams, bet pa
skirstytos taip pat ir filmų statytojams,
knygų bei žurnalų leidėjams ir rašyto
jams, o taip pat ir mūsų mergaitėms
bei moterims, moderniais ir nepado
riais rūbais reklamuojančioms ir lyg
kitiems siūlyte siūlančioms savo kūną.
Dažnai ir bažnyčiose yra kalbama,
ir spaudoje rašoma prieš nepadorius
moterų rūbus, bet moterims tos kalbos
yra sunkiai suprantamos. "Juk kas gi
čia blogo, jeigu aš rengiuosi, sekdama
modernias madas?" — paklausia ne
viena mergaitė. "Juk aš tai darau ne
tam, kad vesčiau berniukus į pagun
dą, bet vien tik norėdama būti graži
ir neatsilikti nuo kitų mergaičių, lamos
panašiai rengiasi". Šiomis intencijomis
niekas neabejoja. Savo apsirengimu
suvedžioti vyrus ir sukelti jiems pa-

gundąs gal siekia tik tos merginos, ku
rios prekiauja savo kūnu. Bet visa bė
da, kad tos vyrų pagundos nepriklau
so nuo mergaičių intencijos, bet vien
tik nuo jų apsirengimo. Žinoma, čia ne
kalbame apie tų į pagundas krintan
čių vyrų išauklėjimą ir jų dvasinį sto
vį, nes dėl to ne visuomet jie patys yra
kalti.
Mergaitei gal yra sunku suprasti,
kad jeigu jau ji apsivilks labiau iškirp
ta ar aptempta suknele, tai tuoj kitiems
sukels pagundas. "Dėl ko", sako ji,
"mums, mergaitėms, vyrų apsirengi
mas nesukelia pagundų?" Bet kaip tik
dėl to šeimų ir jaunuolių gyvenime
daug skaudžių nesusipratimų įvyksta,
jog manoma, kad vyrų ir moterų pri
gimtis bei palinkimai yra visiškai vie
nodi. Jau paties Tvėrėjo yra pramaty
ti žmonijos palaikymo planai ir dėl to
taip yra surėdyta, kad vyrui tenka ak
tyvus vaidmuo, o moteriai daugiau
pasyvus. Taip jau yra surėdyta, kad
ne vyras moterį, bet moteris vyrą la
biau trauktų ir žavėtų savo kūno gro
žiu. Juk ne Adomas Ievai, bet Ieva
Adomui buvo sutverta.
Vyro kūnas moters tiek netraukia,
kaip moters kūnas vyrą. Tai gerai su
pranta ir knygų bei žurnalų leidėjai.
Jeigu pažvelgsime į šios rūšies leidinių
rinką, tai pamatysime, kad yra šimtai
žurnalų, skirtų vyrams, kuriuose rekla
muojamas moters kūno grožis, bet gal
pasitaiko tik vienas kitas, skirtas mo
terims. Jeigu būtų elgiamasi kitaip, ne
būtų biznio, nes moterys paprastai ne
sidomi ir neperka leidinių, reklamuo
jančių vyro kūno grožį. Moters palinki
mai yra subtilesni ir romantiškesni. Ją
daugiau žavi vyro fizinė ir dvasinė jė
ga, jo pasiruošimas gyvenimui, jo drą
sa sprendimuose ir sugebėjimas orien
tuotis sunkiose gyvenimo padėtyse.
Tai savaime suprantama, čia taip pat

Tvėrėjo moteriai įdiegtas jausmas, nes
tie vyro privalumai yra reikalingi jo,
šeimos globėjo, pareigoms.
Moters paskirtis šeimoje yra skir
tinga, todėl ir jos kūnas tai paskirčiai
yra labiau pritaikintas, ir vyrui įdieg
tas kitoks jausmas, kurs jį traukia prie
moters. Vyrą žavi ir traukia moteris
savo švelnumu, kūno grožiu ir dvasios
kilnumu. Tai yra visa tuo, kas reika
linga jos, žmonos ir motinos, parei
goms.
Tad nei moters kūnas nėra nuodė
mingas, nei vyro patraukimas prie mo
ters, nes visa tai yra paties Tvėrėjo
pramatyta ir suteikta. Tačiau žmogus
ir šioje srityje turi elgtis žmogiškai,
vadovaudamasis ne vien jausmu, bet
ypač savo aukštesnėmis sielos galio
mis: protu ir valia. Svarbiausias že
mesnės rūšies tvarinių tikslas yra tik
gimdyti. Savo naujagimių auginimu
ir auklėjimu neprotingieji tvariniai ne
daug tesirūpina, nes jų auklėjimu ir
pritaikymu gyvenimo sąlygoms jau
pasirūpino pats Tvėrėjas, suteikdamas
jiems nuostabias instinkto galias. Žmo
gui, vietoj to labai nuostabaus bet ak
lo instinkto. Dievas davė protą ir lais
vą valią. Žmonių tikslas yra ne tik
gimdyti, bet ypač auginti ir auklėti sa
vo vaikus. Tad jeigu žmogus atsisa
kytų proto ir valios, vadovaudamasis
tik jausmu ir instinktu, tai savo tikslo
nepasiektų, nes jo instinktas yra labai
silpnas ir netobulas. Vietoj to nuosta
baus gyvulių instinkto žmogus yra ga
vęs dar nuostabesnes jau minėtas sie
los galias.
Tad žinant šeimos tikslus, būtų la
bai klaidinga, jeigu moteris pasirinktų
savo gyvenimo draugą tik dėl jo fizi
nės jėgos, o vyras moterį — tik dėl jos
kūno gražių ir patrauklių proporcijų.
Kad moters kūnas viliotų vyrą, yra vi
sai natūralu, bet negalima leisti, kad
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tai vyktų savaime, ne vadovaujant pro
tui ir neįsakant valiai laikytis tam tik
rų ribų. Protas turi vadovauti, tą linki
mą kreipdamas į kilnius tikslus, o va
lia turi įsakyti jausmams neišeiti iš
žmogaus orumui tinkamų ribų.
Nuolat erzinami jausmai ir kursto
ma fantazija gali aptemdyti protą ir
nusilpninti valią. Tad jeigu moteris
taip rengiasi, kad išryškintų, kartais
net neproporcingai, kai kurias savo
kūno dalis, ji tartum savo kūną rekla
muoja ir siūlo vyrams. Jau ir biznie
riai pažįsta reklamos galią, todėl jai
nesigaili net milijonų. Beveik kiekvie
nas žmogus nuolatinės reklamos yra
palenkiamas ir suviliojamas. Tad vi
sai nenuostabu, kad ir tos mergaitės,
kurios, kad ir be blogos intencijos,
vaikščioja gatvėmis apsivilkusios sa
vo kūno formas per daug išryškinan
čiais drabužiais, patraukia reklamuo
jamai prekei vieną kitą pirkėją. Ir jei
gu jis negali gauti tos prekės taikiu
būdu, pavartoja brutalią jėgą. Teismas
jam už tai skiria dideles bausmes, bet,
kaip jau minėjome, būtų teisingiau,
jeigu bent dalis tų bausmių tektų ir
toms lengvapėdiškoms savo kūno rek
lamuotojoms. Žmogiškiems teisėjams

yra tikrai neįmanoma teisingai tas
bausmes paskirstyti, bet dieviškajam
Teisėjui, tur būt, didelių sunkumų ne
bus ...
Mergaitės visuomet mano, kad pa
našiai galvoja ir jas už nepadorius rū
bus kaltina tik kunigai, seselės, tėvai
ir auklėtojai. Bet pažiūrėkime, ką apie
tai galvoja jų amžiaus berniukai. Dvie
juose dideliuose Amerikos miestuose
buvo pravesta anketa tarp aukštesnią
sias mokyklas lankančių berniukų,
klausiant jų nuomonės mergaičių apsi
rengimo atžvilgiu. Buvo apklausinėti
1.205 berniukai, turintieji seseris ir
draugaujantieji su mergaitėmis. Pa
vardžių jiems nereikėjo pasirašyti, to
dėl niekas jų nevaržė atvirai šiuo klau
simu pasisakyti. Įdomu, kad dauguma
pasisakė labai griežtai. Mergaites už
nepadorius ir neestetiškus' rūbus jie be
pasigailėjimo smerkė. Tad klysta mer
gaitės, sakydamos, kad jos moderniai
rengiasi tik dėl to, kad būtų gražios ir
kad patiktų berniukams.
Tose anketose berniukai labai aiš
kiai pabrėžė, kad mergaitės turėtų su
prasti, jog jų apsirengimas jiems daro
labai didelę įtaką, vis tiek, ar jas mato
vaikščiojančias gatvėje, ar su jomis

Žmogaus
gyveni
mas nutyla kaip iš
bokšto iškritęs var
pas ...

susitinka pasimatymuose. Kai kurie
mano, kad mergaitėms, matyt, daro
įtaką Hollywoodo labai reklamuojami
artisčių kūno išmatavimai, kurie joms
padeda išgarsėti. Kai kurios mergaitės
pradeda taip pat tas artistes sekti ir
stengtis siaurais rūbais pabrėžti savo
kūno išmatavimus. Berniukams ypač
daug pagundų teikia vienu ar dviem
numeriais per maži megztinukai ir ap
tempti sijoniukai, kuriais kaip tik iš
ryškinamos
moterims
charakteringos
kūno dalys, skirtingos nuo vyrų.
Taip pat dauguma berniukų griež
tai pasisako tiek moraliniu, tiek esteti
niu atžvilgiu prieš aptemptas kelnes
(Blue Jeans) ir prieš perdaug didelį
veido išsidažymą. Jie sako, kad atrodo,
jog tokios mergaitės prašyte prašosi,
kad kas nors jas seksuališkai užpultų.
Jas jie laiko nerimtomis, negarbingo
mis gatvės merginomis ir net valkato
mis (trampish). Jeigu koks nors berniu
kas ir susidomi tokia mergaite, tai ne
pastoviai ir rimtai draugystei, bet vien
tik aistrų patenkinimui, nes yra visų
bendra nuomonė, kad prie tokių mer
gaičių, yra labai lengva prieiti.
Yra kritikuojamos ir vasarą dėvi
mos labai trumpos kelnaitės bei per
daug aptempti maudymosi kostiumai.
Pasisakoma ir prieš dviejų dalių "bi
kini" maudymosi kostiumus. Daugu
mai labai nepatinka ir per daug iš
kirptos vakarinės suknelės. Kai kurie
pasisako, kad tokios šokių salėje apsi
nuoginusios mergaitės sukelia ne tiek
pagundas, kiek pasibiaurėjimą. Kar
tais į jas šlykštu net pažiūrėti. Daugu
ma sutaria, kad mergaitė šokiuose ar
kokiame parengime yra daug moteriš
kesnė ir patrauklesnė, jeigu dėvi suk
nelę be gilių iškirpimų ir apsinuogini
mų. Vėl nemaža berniukų aiškiai pa
brėžia, kad mergaitės tenegalvoja, jog
tokiais rūbais prisivilios rimtą gyveni

Žmogaus gyvenimas nesugrįžtamai
prabėga kaip upelio vanduo ...

mo draugą — jais gali prisivilioti tik
laikinį sugulovą.
Tad iš šių pasisakymų mergaitėms
turėtų būti aišku, ką apie jų rūbus gal
voja jų amžiaus draugai. Galima dar
pridurti, kad pagundos ypač tada yra
stiprios, kai yra priverčiama dirbti fan
tazija. Tad dalinis kūno apnuoginimas
ar netinkamais rūbais jo formų išryš
kinimas yra didžiausias pagundų šal
tinis. Šių laikų psichologai teisingai
sako, kad visiškai neapsirengusi mo
teris sukelia mažiau pagundų už tą,
kuri savo rūbais lyg užveda vyro fan
taziją ant kelio ją savo mintyse apnuo
ginti. Juk svajojamos pasakų pilys vi
suomet yra žavesnės už tikrąsias.
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Būtinai norime pabrėžti, kad mer
gaitės nemanytų, jog šiomis pastabo
mis norima joms liepti dėvėti tokius
rūbus, kurie visiškai užtušuotų jų mo
teriškumą. Jokiu būdu. Dėvėkite tokius
drabužius, kad pasirodytumėte kuklios
ir patrauklios moterys, bet ne tokius,
kurie reklamuotų jūsų kūno dalis ir jus
nužemintų iki tų nelaimingų merginų,
kurios uždarbiauja savo kūnu.
Taip pat dar kartą primename, kad
žmogaus kūnas yra Dievo kūrinys, to
dėl jame nieko nėra bloga ar sutepta.
Visos jo dalys yra kilnios ir gražios.
Tiesa, gimtoji nuodėmė pažeidė tą
harmoniją, kuri Dievo sutvertame žmo
guje viešpatavo tarp jo kūno ir sielos.
Tačiau tik pažeidė, o nesunaikino!
Bažnyčia yra pasmerkusi ereziją, sa
kančią, kad žmogaus prigimtis yra vi
siškai sugadinta ir žmogus nieko gera
negali padaryti. Ne, toji prigimtis nėra
visiškai sugadinta, tik dalinai sužeista.
Auklėjimas ir aplinka gali tas žaizdas
arba apgydyti, arba dar labiau pagi
linti. Tad ir pažiūra į žmogaus kūną
gali būti tinkamo auklėjimo sukilninta
ir toji harmonija tarp kūno ir sielos la
biau išryškinta.
Deja, dar daug yra pasaulyje ne
krikščioniškos pažiūros į žmogaus kū
ną. Dar daug yra burnojimo prieš Die
vą, laikant blogu ir nuodėmingu Jo
rankų darbą, nuostabų Jo išminties
veikalą. Gaila, kad ir mūsų tautoje ši
klaidinga pažiūra buvo smarkiai įlei
dusi šaknis, kurios dar ir šiandien nė
ra galutinai išrautos. Tai atsimindami,
ir šiame straipsnyje stengėmės vartoti
keletą kartų švelnesnius išsireiškimus
už tuos, kurie yra vartojami Amerikos
katalikiškoje spaudoje, rašant šiais
klausimais. O vis dėlto gal dar atsiras
mūsų tautiečių, kuriuos vienas kitas
šio straipsnio išsireiškimas suerzins.
Ką padarysi... Tai yra ženklas, kad
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mes vis dar nesame galutinai subren
dę ir įsisąmoninę į krikščioniškąjį žmo
gaus supratimą, kad mūsų idėjos dar
yra pasenusios ir persunktos klaidin
gais Bažnyčios pasmerktais puritaniz
mo principais.

KNYGA - TAVO DRAUGAS
J. VARGELIS
i

Mano mielas jaunasis drauge.
Kartą kunigas taip pradėjo savo
pamokslą: "Jeigu būčiau šėtonas..."
Matydamas klausytojų veiduose dide
lį nustebimą, dar stipriau pabrėžė:
"Taip, jeigu būčiau šėtonas, tai neį
kalbinėčiau jūsų laužyti pasninkų, ap
leidinėti savo luomo pareigas, vogti ar
daryti kitas nuodėmes, bet tik pasi
stengčiau, kad kiekvienas jūsų skaity
tų kokią nors blogą knygą. Blogų kny
gų skaitymas tai yra tikriausia prie
monė pražudyti savo sielą".
Knyga gali būti tikras ir ištikimiau
sias draugas bei patarėjas, bet gali
būti ir suktas gundytojas. Bloga kny
ga — tai tiesiausias kelias į jauno žmo
gaus pražūtį. Kiekviena knyga palieka
pėdsakus žmogaus sieloje ir galvose
noje: gera — gerus, bloga — blogus.
Dėl to, atsakydamas į tavo laišką, pa
rašysiu keletą žodžių apie knygų skai
tymą. Pažiūrėsime, ką turi skaityti,
kaip skaityti ir ko neskaityti.
Knygų skaitymas yra viena geriau
sių lavinimosi priemonių. Gera knyga
gali tave daug ko išmokyti. Ji tau pa
pasakos apie senovės žmones, jų gy
venimą, darbą, apie plačiuosius van
denynus ir tolimąsias salas, , apie
mokslininkų išradimus, apie gyvulių ir

gamtos gyvenimą, apie didžiųjų žmo
nių darbus, kovas ir laimėjimus, apie
tautų laisvės siekimo kovas ir t. t.
Knygas galima padalinti į tris gru
pes: didaktines (lavinančias žmogaus
būdą), mokslines ir grožinės literatū
ros knygas. Pirmajai grupei priklauso
knygos, kuriose rašoma apie religi
nius, auklėjimo ir savęs lavinimo klau
simus, pvz. apie valios stiprinimą, su
sivaldymą, apie šventųjų ir žymiųjų
žmonių gyvenimus. Tokių knygų skai
tymas ne visada yra malonus ir leng
vas, bet užtat labai naudingas, nes
toks skaitymas žmogių padeda ugdy
ti asmenybę, lavinti būdą ir stiprinti
valią. Trumpai sakant, žmogui padeda
tapti pilnaverte asmenybe.
Antrajai grupei priklauso knygos,
praturtinančios mokslines žinias, įgy
tas mokyklos suole. Tai yra įvairių ke
lionių aprašymai, moksliniai išradi
mai, istorinės žinios.
Trečiajai grupei priklauso lengves
nio turinio knygos: apysakos, novelės,
romanai. Šios rūšies knygos visų yra
noriai skaitomos, nes jos reikalauja
maža įtampos ir pastangų. Tačiau jos
atneša mažiau naudos negu aukščiau
minėtos knygos.
Atsakant į klausimą, ką turi skai
tyti, reikia pabrėžti, kad neužmirštum
religinio turinio knygų skaitymo. Bręs
tančiam ir mokslus einančiam žmogui
kyla visokių tikėjimo problemų ir abe
jonių, kurioms išrišti ir pašalinti daug
padeda geros religinio turinio knygos.
Keista, kad mūsų jaunimas dažnai
skaito knygas, puolančias religiją, o
visai neskaito ją ginančių knygų. Ir
paskui ne vienas pasiskundžia, kad
turi daug religinių abejonių ir neaiš
kumų. Bet juk kitaip ir būti negali, jei
gu taip ir toliau bus elgiamasi. Kai ge
riau pažinsi tikėjimo tiesas, tai jos bus
daug artimesnės ir mielesnės. Tada

bus taip pat lengviau gyventi pagal
religijos dėsnius ir reikalavimus.
Būtina skaityti knygas, lavinančias
būdą, nes žmogus be būdo yra lyg lai
vas be vairo, jis neperplauks gyveni
mo jūros. Reikia skaityti ir mokslinio
turinio knygas, norint susipažinti su
istorija, geografija, fizika ir kitais nau
dingais mokslais. Istorijos mokslas
žmogui labai daug padeda, nes paro
do, kaip žmonija gyveno, kovojo, ko
kiais keliais ėjo, norėdama laisvės ir
geresnio gyvenimo.
Ir lengvesnio turinio knygų skaity
mas gali būti labai naudingas. Šios
rūšies knygų yra labai daug, todėl rei
kia rinktis pačias geriausias. Yra apy
sakų, kurios paskatins tave mylėti tė
vynę, parodys tau už idealus kovojan
čių didvyrių žygdarbius, paskatins sek
ti jų pavyzdžiu. Lengvu ir patraukliu
būdu čia gali pažinti gyvenimą tokį,
koks jis iš tikrųjų yra, gali pamatyti,
kas reikia daryti ir ko vengti, kad bū
tum naudingas Dievui ir žmonijai.
Labai svarbu yra žinoti ne tik ką
reikia skaityti, bet ir kaip skaityti. Kas
knygas labai greitai skaito arba ryte
ryja, neturi iš jų daug naudos. Reikia
skaityti pamažu, apgalvojant, pasižy
mint svarbesniąsias mintis.
Bendrai, skaityme reikia laikytis
šios taisyklės: pirmiausia skaityk tai,
kas reikalinga, po to — kas naudinga,
ir pagaliau — kas malonu.
Dažnai jaunimas labai lengvapė
diškai ima skaityti viską, kas jam pa
kliūva, negalvodamas, kad bloga kny
ga gali pakenkti visam jo gyvenimui.
Knygos, kurios griauna kilnius idea
lus, rašo apie nepadorius dalykus ir
kovoja prieš religiją, niekam negali
būti naudingos. Jos gali padaryti sielo
je tokias gilias žaizdas, kad po to jau
bus labai sunku arba ir visai neįma
noma pagydyti. Bloga knyga yra tik-
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Dalė Koklytė

SONG WITHOUT END
Tai yra gražiai pastatytas filmas, mė
ginąs atvaizduoti kompozitoriaus Franz
Liszto gyvenimo istoriją. Filmo foną su
daro puošnios koncertų salės, grakščios
bažnyčios ir prabangūs aristokratų rūmai.
Visa tai lyg nuostabion harmonijon jun
gia malonūs Chopino, Bethoveno ir Wag
nerio muzikos tonai, skambą nuo filmo
pradžios iki galo Liszto piano koncertų
metu. Filmo muzikinę dalį tvarkė Morris
Stoloff, pats diriguodamas Los Angeles
filharmoninį orkestrą.
Artistas Dick Bogarde įstengė įtiki
nančiai atvaizduoti jauno pianisto Liszto
gabumus, puikiai suderindamas pirštus
su muzika, bet jam gal ne taip puikiai se
kėsi įsijausti į muziko charakterį. Jis at
rodo labai paviršutiniškas, be jokių dva
sinių gelmių, kurių tokiam jautriam me
nininkui tikrai netrūko. Nors ir yra mė-

ri nuodai, kurių reikia vengti net ir ma
žiausiame kiekyje. Labai teisingai yra
pasakęs Bourget: "Nėra nė vieno, ku
ris, nuodugniai ištyręs savo sąžinę,
neprisipažintų, jog būtų visai kitoks
žmogus, jeigu nebūtų skaitęs tos ar ki
tos knygos". Žmogaus gyvenimas yra
labai trumpas, jo neužteks perskaityti
visoms geroms knygoms, tad skaityk
tik pačias geriausias.
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ginta parodyti jo dvasinė kova tarp publi
kos ovacijų troškimo koncertų salėse ir
siekimo atgaivinti savo sielą bažnyčios
ramybėje, tačiau tai nėra pakankamai iš
vystyta.
Lisztas čia yra atvaizduotas kaip gar
sus moterų žavėtojas, dėl kurio ne viena
atsisako net savo pozicijos ir turtų. Filme
išryškintos ypač dvi moterys, daugiausia
nulėmusios jo gyvenimą: grafienė Marija
(Genevieve Page) ir princesė Karolina
(Capucine). Capucine, kuri iš profesijos
yra modelis, tikrai išdidžiai “išmodeliuo
ja” savo vaidmenį, pasirodantį kaip Liszto
kūrybos mūza ir jo dvasios gelbėtoja. Ta
čiau josios savęs apgaudinėjimas jų dvie
jų meilės vardan yra neįtikinantis. Ji, ku
ri tiki, jog tik bažnytiniai vedybų ryšiai
galioja ir nepripažįsta civilinės metrika
cijos, Vatikane sąmoningai meluoja, no
rėdama išgauti savo pirmųjų legalių ve
dybų panaikinimą. Genevieve Page gra
fienės Marijos vaidmenį atlieka gerai ir
yra daug realesnė moteris, nemėgindama
savo pasirinkto gyvenimo tiesumu įtikin
ti nei savęs, nei kitų.
Šiame biografiniame filme, galima sa
kyti, trūksta asmens, kurio gyvenimas
vaizduojamas. Čia parodoma tik jo išorė
ir intriguoją konfliktai, kurie filme nau
dingi tik tiek, kad užima žiūrovo dėmesį,
besiklausantį koncertų. Atrodo, kad filmas
neįstengė perduoti tai, ką buvo užsibrėžęs,
tai yra, parodyti sielos maištą tarp talen

to ir pašaukimo pasirinkimo. Tačiau spal
vingas ir gražus filmo pastatymas yra pa
trauklus, o muzika ypač įspūdinga, kurios
tikrai verta pasiklausyti.
HELL TO ETERNITY
Šiame filme kalbama apie japonų šei
mos užaugintą našlaitį, kuris užaugęs at
siranda moralinėje sankryžoje pasaulinio
karo metu prieš Japoniją: būti ištikimam
Amerikai ar Japonijai? Jo meilė užau
ginusiai šeimai pastoja kelią kovoti prieš
japonus, nors jo patriotizmas to reikalau
ja po Pearl Harbor užpuolimo. Pagaliau,
susigyvenęs su mintimi, kad kovos ne
prieš žmones, bet už idėją, stoja savano
riu į kariuomenę kaip japonų kalbos žino
vas. Šis jaunas kareivis (Jeffrey Hunter)
susibičiuliuoja su dviem kitais likimo
draugais (Vic Damone ir David Janssen).
Ši trijulė savo skandalingų 48 valan
dų atostogų metu, prieš išplaukiant į mū
šį, gana aiškiai išreiškia kareivio dvasinį
sukrėtimą
tokioje
padėtyje.
Klausimas,
žudyti ar būti nužudytam karo metu, at
rodo visai aiškus, bet paklausus, kodėl ir
kas turi žūti, jau yra sunkiau atsakyti.
Kareivio žemiškų linksmybių ieškojimas
mūšio išvakarėse atrodo tiek pat bepras
miškas, kiek jo išėjimas į kovos lauką
grumtis su mirtimi. Jau nuo amžių karei
vio prototipas, šalia didvyriškų vaizdų,
turi ir nemoralų atskambį žmonijos au
syse. Už tai kareivis teisingai yra smer
kiamas, tačiau ar pats karas nėra viena
didžiausių blogybių pasaulyje, atnešan
čių žmonijai tiek pikta? Jau būtų laikas,
kad žmonija susiprastų ir pasmerktų tą
vienas kito neapykantą ir beprasmį vie
nas kito žudymą kovos lauke.
Bičiulių
praradimas
puolimo
metu
jaunuoliui sukelia didžiausią keršto jaus
mą kiekvienam priešui. Bet pagaliau jis
susipranta, kad ir kiekviena jo auka pa
lieka kokį nors draugą tokioje pat padė
tyje, kaip ir jis. Tada jis stengiasi paimti
kuo daugiausia gyvų belaisvių, vengda
mas beprasmiško kraujo liejimo.
Atrodo, kad pagrindinis filmo tikslas
— atkreipti žiūrovo dėmesį į karo žiau

rumą. Tai aiškiai galima pastebėti visoje
filmo eigoje, scenų parinkime ir jų prista
tyme. Pavyzdžiui, lėtas filmo aparatu ko
vos lauko apžvelgimas, šautuvų ir gra
natų ugniai nurimus, atskleidžia šimtais
lavonų nuklotą žemę, ir tai ne tam, kad
sukeltų žiūrovui sadistiškus jausmus, bet
vien tik tam, kad jis minutę pagalvotų,
matydamas šiurpias karo pasekmes.
Artistų vaidyba čia labai svarbi, nes
visą laiką žiūrovo dėmesys yra į juos at
kreiptas. Ypač Jeffrey Hunter labai pui
kiai suvaidina karo pasekmių paliestą
jaunuolį. Filmas suaugusiems vertas pa
matyti.
THE DARK AT THE TOP
OF THE STAIRS
Filmas pastatytas pagal William Inge
vaidinimą,
turėjusį
nemažą
pasisekimą
scenoje.
Ekrane
parodomos
šeimyninės
problemos, įdėtos į 1920 metų vieno mažo
miestelio gyvenimo rėmus. Be jokio var
žymosi žiūrovui atidengiamos vienos šei
mos nesantaikų priežastys. Kasdieniniai
tėvų barniai labai nepalankiai veikia ir
jų vaikus: dešimtmetį sūnų ir penkiolik
metę
dukterį.
Iškelti
klausimai
labai
jautrūs ir gali nustebinti ne vieną žiūrovą
savo stačiokišku atvirumu. Gal pamokan
tis tonas yra vienintelis tokio drąsiai rea
laus filmo pateisinimas. Vis dėlto atrodo,
kad šiais laikais jau nebematoma reikalo
atsižvelgti į kito žmogaus estetinius jaus
mus ir nutylėti besiveržiantį keiksmažodį
ar nediskutuoti temų, kurios paprastai lai
komos intymiomis ir viešumoje neliečia
mos.
Realus
gyvenimo
supratimas
nieko
bendra neturi su jo vulgariu atvaizdavi
mu. Nebojimas žmogaus estetinį gyveni
mą apibūdinančių sąvokų, paliekant tą
gyvenimą nuogą savo realume, niekam
nepadės pilniau gyvenimo suprasti. Ta
čiau prarasta pagarba tom vertybėm, ku
rios daro gyvenimą kilnesnį, pamažu gali
nutraukti žmogų į dvasinį tuštumą ir pra
radimą savigarbos.
Filmo pastatymas gana įdomus, išreiš
kiant šeimos vargus ir džiaugsmus rea-

319

liais pavyzdžiais, artistų vaidyba gera,
tad subrendusiam žiūrovui jį pamatyti
gali būti naudinga.
PSYCHO
Naujas Hitchcock kriminalinis filmas,
savo psichine tema keliąs kino teatruose
dideles ovacijas. Stebėtina, kaip reklamų
ir pusiau nugirsto turinio nuteikti žmo
nės, žiūrėdami šio filmo, klykia reikalin
gais ir nereikalingais momentais. Tačiau
nekreipiant i tai dėmesio, šis filmas yra
savotiškai įdomus ir puikiai pastatytas.
Jis neapvils nė vieno, nuėjusio jo pažiū
rėti.
Nors filmo pabaigą ir galima nuspėti,
sekant kai kuriuos netyčia primestus pėd
sakus, vis dėlto reikia pripažinti, kad pa
baiga yra netikėta ir įspūdinga, tyčia taip
vedant veiksmą, kad tik pačiame gale vis
kas paaiškėtų. Hitchcock pasižymi neti
kėtom išvadom savo veikaluose. Gal ke
liose vietose lyg ir jaučiama, kad tyčia
yra pakišama koja, kliudanti per greit
pamatyti filmo išvadą, bet tai galima at
leisti.
Šiame filme Hitchcock pasirodo visu
savo žiaurumu, kuo jis ir intriguoja sadis
tiškai nusiteikusį žmogų. Tačiau tai nėra
vienas iš jo geriausių kūrinių, nors čia
savo pasirinktos temos naujumu ir jos
pristatymo drąsa jis pralenkia kitus savo
filmus. Techniniais efektais jis čia puikiai
papildo žiūrovo vaizduotės pageidavimus.
Pavyzdžiui, labai paprastas lėtumo - grei
čio arba tylos - triukšmo kontrastas tuo
jau iššaukia žiūrovo reagavimą - išgąstį,
nes jis to visai nelaukė ir nesitikėjo. Šiuo
filmu, taip pat ir prisidėjus gabiems ar
tistams, Hitchcock suteikia žiūrovui įdo
mią valandėlę, kuri vis dėlto yra patar
tina tik turintiems stiprią širdį.
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DESIRE IN THE DUST
Čia vėl yra grįžtama prie Amerikos
pietinių valstybių nusigyvenusių dvari
ninkų
temos.
Dvarininkas,
vadinamas
Pulkininku
(Colonel),
didelių
ambicijų
žmogus, siekia gubernatoriaus vietos ar
tėjančių rinkimų metu. Pulkininką vaidi
na Raymond Burr, kuris visiems yra la
biau pažįstamas kaip Perry Mason, to pat
vardo kriminalinių dramų serijoje televi
zijos programoje. Filme jo vaidmuo visiš
kai skirtingas. Pulkininko namus supa
kruopščiai saugojama paslaptis, sukelian
ti intrigos jausmą ir lyg kriminalinio fil
mo vaizdą. Jo žmona psichiniai nesvei
ka. Ji negali pripažinti fakto, kad jos jau
niausias sūnus buvo automobilio suvaži
nėtas. Ji gyvena mintimi, kad jis dar gy
vas.
Jauno dvaro žemės nuomininko (Ken
Scott) sugrįžimas iš kalėjimo, kur jis še
šerius metus nekaltai išsėdėjo, atneša
naujų rūpesčių pulkininko šeimai. Ypa
tingai jautrus taškas atrodo jo apkaltini
mas, kad pulkininko duktė (Martha Hyer)
sulaužiusi pažadą už jo tekėti. Tėvui svar
biausias tikslas yra šeimos gero vardo iš
laikymas. Jis žino, kad ir mažiausias ne
sklandumas galėtų jam sukliudyti laimė
jimą gubernatoriaus rinkimuose. Tad ir
tėvas, ir duktė yra pasiruošę imtis pačių
kraštutiniausių
ir
žemiausių
priemonių
išlaikyti geram vardui. Filmui vykstant
pamažu atsiskleidžia paslaptis, kuri iš
gelbsti dvarininko žmoną (Joan Bennett)
ir jauną buvusį kalinį iš jiems paties dva
rininko ir jo dukters suruoštų pinklių.
Filmas nespalvotas, bet gana įdomiai
pastatytas, gerai atvaizduojant to “dulkė
to” gyvenimo atmosferą, kuri ir buvo no
rėta atvaizduoti. Vis dėlto neišvengta kai
kurių pigaus skonio scenų. Filmas galėtų
būti įdomus tik suaugusiems.

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Valdyba
skelbia jaunimo dramos konkursą.

Dramos taikomos pradžios arba aukštesniųjų
mokyklų jaunimui. Žanrą ir temą pasirenka
patys autoriai. Premijos neskiriamos, jei ne
bus pakankamai vertingų ir šias sąlygas ati
tinkančių kūrinių.
Už dvi geriausias dramas skiriamos premijos.
I premija — 1.000 dolerių; II premija — 500
dolerių. Tas pats autorius gali gauti abidvi
premijas.
Rankraščius įteikti iki 1961 m. spalio mėn. 1
d. šiuo adresu: K. Grigaitis, 622 Davenport
Rd., Toronto, Ont., Canada.

Minint
populiarios
Lietuviškų
Vakaruškų
ponios Sophie Barčus vadovaujamos radijo
programos sukaktį, yra išleista dueto ir trio
įdainuota ilgo grojimo “hi-fi” nedūžtama
plokštelė, kurioje yra S. Barčus žodis, 10
liaudies dainų, 7 kalėdinės ir 3 velykinės
giesmės.
Dainas ir giesmes išpildo: Juzė Mileriūtė,
Irena Kalėdinskaitė ir Aldona Barcus-Daukus. Pianinu ir vargonais palydi Genovaitė
Aleksiūnaitė-Mitchell.
Šios gražios lietuviškos plokštelės kaina su
persiuntimo išlaidomis — $5.50.
Užsakyti galima šiuo adresu: Alba Records,
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, 111

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti geriausiam straipsniui, te
ma “Svarbiausieji mūsų uždaviniai dabartinėse išeivijos sąlygose”. Straips
nių antraštės gali būti įvairios, tik reikia stengtis atsakyti į pagrindini klau
simą, kaip lietuvis turi elgtis, kad dabartinės išeivijos sąlygos jam nebūtų
kliūtis, bet priemonė pasiekti ir amžinus ir žemiškus idealus. Ką jis turi
įsigyti, ko atsisakyti, prieš ką kovoti, ką pasilaikyti, ką keisti ir t.t.? Straips
nyje galima nagrinėti, koks dabartinis lietuvis yra ir koks turėtų būti. Bū
tų gera ypatingą dėmesį atkreipti j mūsų jaunimą ir studentiją.
Konkursas baigiasi 1961 m. vasario mėn. 1 dieną.
Straipsnio ilgumas — ne daugiau kaip penki “Laiškų Lietuviams” spaus
dinti puslapiai (apie 2500 — 3000 žodžių).
Pasirašyti slapyvardžiu. Atskirame vokelyje,- ant kurio
vardis, turi būti nurodyta tikroji autoriaus pavardė ir adresas.

parašomas

slapy

Jury komisija bus paskelbta vėliau.
Už geriausius straipsnius bus duodamos šios premijos:
I — 100 dol., II — 50 dol., III — 30 dol., IV — 20 dol.
Premijų mecenatai, aukojusieji po 100 dol., yra dr. Stasys ir Milda Budriai
ir “Jaunoji Lietuva” (dr. A. Rudokas).
Laimėtojams premijos bus įteikiamos “Laiškų
rengime 1961 m. kovo mėn. 11 d. 7 val. vakaro.

Lietuviams”

metiniame
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