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R E L I G I N Ė S  I R  T A U T I N Ė S  K U L T Ū R O S  Ž U R N A L A S

L I E T U V I Ų  
BENDRUOMENĖ

ASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME
c-

NĖ, savo antrojo seimo metu Toronte ap
svarsčiusi nuveiktų ir nuveiktinų darbų 
barus, įgijo šviežią akstiną tampriau su

jungti pasaulio lietuvius išeivijoje. Nauja valdyba at

sišaukime į pasaulio lietuvius pareiškė, kad ji veiks su 
ypatingu dėmesiu Lietuvos laisvės kovai, lituanistiniam 

švietimui, tautiniam solidarumui, tautinės kultūros 
puoselėjimui, gimtos kalbos ir vienos bendros — jab
lonskinės rašybos vartojimui, jaunosios kartos organi
zaciniam paruošimui, Kultūros Namų steigimui, finan
siniams ištekliams bei informacinei spaudai. Visi su

minėti PLB Valdybos siekiai — svarūs, betgi mūsų dė

mesys ypač krypsta į sekančius tris. Pirma — į jauno
sios kartos įjungimą Bendruomenės darban, nes tik ji 
“laiko tekmėje perims vyresniųjų dirbamus darbus”. 

Antra — į tautinį solidarumą, “kad lietuvių pasaulė

žiūrinės, srovinės ir kitokios skirtybės, natūralios lais
vų žmonių gyvenime, nestelbtų tautinio jų broliškumo, 
ypač pabrėžtino svetur gyvenant”. Ir trečia — į Lietu

vos laisvės kovą; kadangi “jos sėkmingumas priklauso 
nuo vieningo ir atsakingo vadovavimo”, PLB Valdyba 

“sieks, kad Lietuvos laisvės kova tokią vieningą ir at
sakingą vadovybę turėtų”.

Susijungusi tautišku solidarumu, atrandanti naujų 
jėgų jaunoje kartoje, siekianti mūsų politinių veiksnių 
vienybės bendroje kovoje už Lietuvos laisvę, LPB Val

dyba nusipelno visų tautiečių bendrų pastangų įnašo 

tiems paskelbtiems LPB Valdybos siekiams.



DABARTIES ŽMONIJA — kartais betikslių jėgų supurtyta, kartais apatijoj snūdu
riuojanti; kartais vienytis norinti, kartais susiskaldymais besididžiuojanti; kartais 
tiesos ieškanti, kartais šalin bėganti, kad jos neatrastų... Šitoje žmonijoje ir mes, 
vargiai krikščionių vardo verti, esame... Kalėdų šventė mus vėl pastato prieš krikš
čionybės faktą. Apie ką ji liudija? Vieni kitiems linkime jos prasmę geriau suvokti, 
kad apatija išnyktų, kad jėgos atrastų tikslą, kad išdrįstume visai žmonijai savo 
gyvenimu skelbti, ką tyliai liudija Kalėdos.

VILTINGAS LAUKIMAS

TEILHARD DE CHARDIN

ILTINGAI LAUKTI — nekantriai, sutartinai, veikiančiai 
pasaulio pabaigos ištobulėjimo laukti... — šitoji yra  
gal pati pagrindinė krikščionio funkcija ir mūsų religijos 

būdingiausia savybė. Istorijoje toks laukimas, 

it žiburys, nenustojo mūsų tikėjimą pažangos keliu vedęs.

Izraelitai nuolat viltingai laukė; taip pat pirmieji krikščionys.

Kalėdos, nors ir atgręžiančios žvilgsnį į praeitį,

iš tikro nukreipia akis tolyn į ateitį. Mesijas, mūsų tarpe akimirkai

pasirodęs, vėl greit dingo į ateities gelmes dar šviesesnis
ir neapsakomesnis. Jis atėjo. Tačiau Jo dar turim laukti —

nebe maža išrinkta grupė savam tarpe, bet visi žmonės —

labiau, vis labiau. Viešpats Jėzus ateis tik tada greitai,
jei Jo karštai lauksim. Tik susibūrę

troškimai Jo antrąjį Atėjimą turėtų mums padovanoti.

MES, IZRAELIO ĮPĖDINIAI — KRIKŠČIONYS, pasaulyje privalome 
laikyti gyvai degančią troškimų liepsną. Po Įžengimo praėjo 

dar tik dvidešimt amžių. 0 kas jau atsitiko su mūsų laukimu?
Kur gi yra krikščionis, savo nekantriu Kristaus ilgesiu 
ne tik panardinęs žmogiškos meilės — 

interesų rūpesčius, bet netgi juos atsvėręs?

Kur gi katalikas, taip aistringai pasišventęs
(ne iš įpratimo, bet iš įsitikinimo) skelbti Įsikūnijimo viltis,

kaip daugelis humanistų, atsidavusių skleisti Naujojo Miesto sapnus
Mes užsispyrusiai tvirtiname, kad, laukdami Mokytojo,
budime. Bet iš tikrųjų, jei būtume atviri,
turėtume prisipažinti, kad daugiau nieko nebelaukiame.



PAŽVELKIME Į PASAULĮ — aplink mus. Kas gi vyksta tautų masėse 

prieš mūsų akis? Kas kelia tą netvarką visuomenėje, 
tą baimingą nerimą, tas tinstančias bangas, tas sūkuriuojančias 

ir besimaišančias sroves, tuos naujus grasinančiai audringus 
impulsus? Aišku — žmonija yra augimo krizėje.
Ji pamažu pradeda pajusti savo trūkumus, betgi ir savo galias.

Ir... ji mato visatą, nušvintančią, tarsi horizontas 
prieš saulėtekį. Ji jaučia kažką ateisiant ir kažko laukia.

KRIKŠČIONIS, būdamas su visais tos traukos Įtakoje, 
stebisi ir nerimauja: ar jis kartais neina garbinti stabo... 

Priešingai, mes, Kristaus mokytiniai, turime nedvejodami 
pajungti tą jėgą, kurios mums reikia ir kuriai reikia mūsų.
Kad neleistume jai žūti ir mūsų pražudyti, turime 
dalintis tomis aspiracijomis, savo esme religinėmis, kurios verčia 

šių laikų žmogų taip stipriai jausti pasaulio beribiškumą, 

proto didingumą ir kiekvienos naujos tiesos šventą vertę.

Šitaip mūsų krikščioniška karta išmoks vėl tikėtis.

PAŽANGA VISATOS, o ypač visos žmonijos, nesivysto,

nei nesivaržydama su Dievu, nei neišeikvodama Jam teisėtai

priklausančių energijų. Kuo didingesnis žmogus,

kuo arčiau žmonija susijungus, kuo labiau susipratus
ir apvaldžius savo galias, tuo gražesnė bus kūrinija,
tuo tobulesnis garbinimas, tuo vertesnį

prisikelti kūną ras Kristus savo mistiškam išsiplėtimui.

TA ŽVAIGŽDĖ, kurios pasaulis laukia, dar negalėdamas 
nei jai vardo duoti, nei jos transcendencijos tinkamai įvertinti, 
nei jos dvasiškiausių, dieviškų spindulių pastebėti, 

yra pats mūsų laukiamas Kristus. Trokštant 
antrojo Atėjimo, užtenka leisti pačiai žemės širdžiai, 

mums ją krikščioninant, plakti mumyse.

ŽMONĖS MENKO TIKĖJIMO, ko bijote, kodėl stabdote 
pasaulio pažangą? Kodėl neišmintingai dauginate savo perspėjimus 

ir draudimus?... Nebandykite... Nemėginkite... Viskas yra žinoma... 

Žemė yra sena ir tuščia; nieko nebeliko, kas verta atrasti...
Priešingai, dėl Kristaus turime viską išmėginti, dėl Jo — 
visko tikėtis. Nih.il intentatum (nieko nepalikti neišbandyto).

Štai krikščionio tikroji laikysena.

SUDIEVINTI — tai ne sunaikinti, bet vėl naujai atkurti.

Mes niekad pilnai nesuvoksime, ko Įsikūnijimas 

dar tikisi iš pasaulio galimybių. Niekad nesudėsime 

pakankamai vilčių į augančią žmonijos vienybę...



PIRMOSIOS SESIJOS DARBAI

Visuotinio Bažnyčios Suvažiavimo pir
moji sesija tęsėsi nuo 1962 m. spalio mėn. 
11 d. iki gruodžio mėn. 8 d. Įvyko 36 bend
ri susirinkimai, kurių metu apie 1100 daly
viu pareiškė savo nuomonę svarstomais 
klausimais. Balsuota 33 kartus.

Medžiaga svarstymams buvo ruošiama 
trejetą metų specialių komisijų. Ji lietė ti
kėjimo ir dorovės, vyskupų ir vyskupijų 
valdymo, Rytų Bažnyčios, sakramentų, dva
siškuos ir tikinčiųjų, vienuolių, misijų, li
turgijos, seminarijų, katalikiškų mokslo 
įstaigų, pasauliečių apaštalavimo bei spau
dos reikalus. Pirmoje sesijoje buvo apsvars
tyta tik maža dalis paruoštos medžiagos.

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ

Krikščionių vienybės klausimu buvo 
ruošiamos trys atskiros programos trijų ko
misijų: Rytų Bažnyčios Komisija, sekreto
riatas krikščionių vienybei skatinti ir Teo
logijos Komisija. Šioje sesijoje buvo svars
toma tik Rytų Bažnyčios paruošta progra
ma. Joje buvo rasta nemaža trūkumų. Nu
spręsta sujungti trijų komisijų ruošiamas 
programas į vieną, tinkamiau išreikštą teo
logišku, pastoraciniu, liturgišku bei psicho
logišku atžvilgiu.

MASIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS

Svarstant masių komunikacijos priemo
nes, t. y. spaudos, kino, filmų, radijo ir te
levizijos, pirmiausia pabrėžta jų didelė svar
ba. Juk šiandieniam pasaulyje yra 8.000 
dienraščių su 300 milijonų skaitytojų; 
22.000 savaitraščių ir mėnesinių žurnalų su 
200 milijonų prenumeratorių. Kasmet pa- 
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gaminama 2500 kino filmų, kuriuos aplan
ko 17 milijardų žmonių per metus. 6.000 
radijo stočių pasaulyje klausosi 400 milijo
nų žmonių ir 1.000 televizijos stočių prog
ramų žiūri 120 milijonų žmonių. Kadangi 
tos visos priemonės galingai veikia žmones, 
Bažnyčia yra jomis suinteresuota. Buvo pa
sisakyta, kad per jas pasaulis nebūtų nudo
rovinamas ir kad jos būtų naudojamos apaš
talavimui. Be to, buvo svarstomas tarptau
tinės katalikiškos žinių agentūros steigimas. 
Nors Susirinkimas Sekretoriato principi
niams dėsniams pritarė, tačiau paruošta 
programa liko grąžinta aiškesniam formu
lavimui.

APREIŠKIMO ŠALTINIAI

Teologinės Komisijos pateikta Apreiš
kimo šaltinių schema susilaukė didžiosios 
Susirinkimo dalies aštrios kritikos ir atme
timo. Susirinkimas pasisakė už tų klausimų 
pagrindinį peržiūrėjimą ir jų naują formu
lavimą, nes pateiktasis buvo visai neatsi
žvelgęs į šio Suvažiavimo pastoracinius tiks
lus. Prie to atmetimo prisidėjo ir pats po
piežius. Tuo būdu, kard. Ottaviani, Teologi
nės Komisijos Pirmininkas, kuris pateiktą 
formulavimą gynė, susidūrė su Susirinkimo 
pasipriešinimu.

Pasisakiusieji diskusijose pareiškė, kad 
šis formulavimas yra perdaug negatyvus, 
sustingęs savo scholastinėse sąvokose, todėl 
negyvenimiškas, nepritaikytas pastoraci
niams tikslams, kad jame visai neatsižvel
giama į krikščionių kitatikių skirtingą gal
voseną, kad reikėtų tokių formulavimų, 
kurie jiems būtų suprantamesni ir kurie 
įgalintų pokalbį tarp katalikų ir kitų krikš
čionių užmegzti.

Kiti Susirinkimo dalyviai nurodė tų for
mulavimų nepilnumą, nes daug labai svar

ALFONSAS GRAUSLYS



MES ŽIŪRIME į musų laikus bei jų įvairius prie
šingus pasireiškimus su dideliu švelnumu ir troškimu 
pasiūlyti šios dienos žmonėms draugišką, išganingą ir 
viltingą žodį, kurį Kristus atnešė į pasaulį...

Paulius VI

bių klausimų ten visai liko nepaliesta, kaip 
pav. išganymo klausimas prieš Apreiškimą, 
nekrikštytųjų likimas ir t. t.

Daug šviesos į šiuos klausimus įnešė, 
tolimesniam jų vystymui gaires nustatė, bū
simam gyvenimiškesniam formulavimui są
lygas ir dėsnius nurodė vysk. de Smedt. 
Reikia, anot jo, teologinius klausimus for
muluojant, pažinti šiandienę stačiatikių ir 
protestantų teologiją, reikia žinoti, ką jie 
apie katalikų teologiją mano ir kas, jų ma
nymu, pas katalikus pertrumpai ir abstrak
čiai nusakyta. Reikia įsisąmoninti mūsų šian
dienės teologinės terminologijos sunkiai su
prantamą aiškinimą ir pagalvoti apie leng
viau suprantamą biblinę — patristinę kal
bą. Pagaliau vysk. de Smedt iškėlė tos sche
mos paruošimo trūkumus, kurie kilo dėl to, 
kad Teologijos Komisija nebendradarbiavo 
su Sekretoriatu Krikščionių Vienybei ska
tinti.

Diskusijos Apreiškimo šaltinių klausi
mu baigėsi popiežiaus Jono XXIII įsiterpi
mu, sudarant specialią komisiją, susidedan
čią iš Teologinės Komisijos ir Sekretoriato 
krikščionių vienybei skatinti narių. Tai ko
misijai vadovauti paskirti tų komisijų vedė
jai kard. Ottaviani ir kard. Bea. Tos Komi
sijos uždavinys yra paruošti naują schemą, 
kurioje būtų atsižvelgta į Susirinkimo da
lyvių daugumos kritiškas pastabas.

BAŽNYČIA

Vėliau buvo pateikta tos pačios Teolo
ginės Komisijos paruošta schema apie Baž
nyčią. Toje Konstitucijoje buvo liečiami ir 
aptariami tokie klausimai, kaip Bažnyčios 
uždaviniai žemėje, jos reikalingumas išga
nymui ir dalyvavimas joje, vyskupų padė
tis Bažnyčioje, jų pareigos, vienuoliai ir pa
sauliečiai, mokomoji Bažnyčios galia, autori

tetas ir t. t. Svarbiausias ir esmingiausias 
Susirinkimo uždavinys buvo giliau ir gyve
nimiškiau aptarti Bažnyčios prigimtį, jos 
sąvoką ir uždavinius šioje žemėje. Kaip tik 
šito ir visos eilės kitų aktualių dalykų Susi
rinkimas šitoje Konstitucijoje nerado. Štai 
kodėl diskusijose buvo reikalaujama giles
nio Bažnyčios aptarimo. Susirinkimo daly
viai pasisakė, kad būtų ryškiau aptartos vys
kupų ir konferencijų galios, eilinių tikin
čiųjų kunigiškoji ir tikėjimą pasaulyje iš
laikančioji vertybė, o taip pat ne tik Baž
nyčios teisės, bet ir jos pareigos, žmonijai 
tarnaujant.

Taip pat reikalauta, kad ir pati formu
lavimo kalba būtų mažiau juridinė, labiau 
pastoracinio pobūdžio.

Svarstant Bažnyčios konstituciją, ypač 
buvo keliamas vyskupų kolegiškumas — jų 
ryšys su Apaštalų Kolegija, pasaulio vysku
pų atsakomybė už visuotinės Bažnyčios liki
mą, jų drauge su Popiežium dalyvavimas 
Bažnyčios valdyme, vyskupų konsekracijos 
sakramentiškumas ir t.t. Susirinkimas reika
lavo, kad ir pasauliečių vaidmuo Bažnyčio
je būtų pabrėžtas ta prasme, kad jie nėra 
vien tik bažnytinės hierarchijos uždavinių 
vykdytojai, bet ir Dievo Karalystės pasau
lyje statytojai.

Belgijos kard. Suenens priminė, kad 
Bažnyčios tema yra pats svarbiausis klausi
mas ir kad visi kiti teologiniai klausimai 
yra tik Bažnyčios išvidinio ir išorinio gyve
nimo išsiskleidimas. Kritikuojant formula
vimą apie Bažnyčią, iškelta ir tai, kad jame 
visai neatsižvelgta į Rytų Bažnyčios Tėvų 
mokslą šiuo klausimu, kad jame Vakarų 
klasiškoji teologija liko nustumta į šalį ir 
kad labiausiai buvo vadovaujamasi XIX 
šimtmečio teologija (kuri buvo mažiausiai 
kūrybinio, o labiausiai gynimosi pobūdžio
— A. G.). Reikalauta, kad Bažnyčia būtų
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pavaizduota ir kaip Kristaus Mistinis Kū
nas, ir kaip Kristaus Sužieduotinė bei Die
vo tauta. Reikėtų duoti pajusti ir tai, kaip 
per Bažnyčios veikimą reiškiasi gyvasis 
Kristus.

Kard. Lercaro skatino Bažnyčios gyve
nime, pavieniuose nariuose, bendruomenė
je bei išoriniame kulte įnešti Kristaus ne
turto ir paprastumo, kad tuo būdu netur
tingųjų masės pajustų Bažnyčios skelbiamą 
Kristų. Reikėtų labiau pavaizduoti ir Kris
taus meilę — tą Bažnyčios sielą, nes mei
lės tarnyba yra Bažnyčios uždavinys.

Susirinkime pasisakyta ir už tai, kad 
moksle apie Bažnyčią būtų darniai sutaikin
ti autoriteto, jam paklusnumo ir asmens 
laisvės dėsniai. Reikalauta ir to, kad pasau
liečiai specialistai būtų kviečiami į Susirin
kimo Komisijų darbą.

Nenuostabu, kad po tokios kritikos, pa
stabų ir reikalavimų buvo nuspręsta Kons
tituciją apie Bažnyčią naujai pertvarkyti ir 
vėl svarstyti antroje sesijoje. Klausimas apie 
Mariją buvo prijungtas prie Bažnyčios sche
mos.

LITURGIJA

Pradžioje paaiškinsime apie liturgijos 
sąjūdį, kad geriau suprastume Suvažiavimo 
nutarimų svarbą.

Liturginio sąjūdžio dvasią nusako Pi
jaus X žodžiai: "pirmasis ir nepamainomas 
tikros Kristaus dvasios šaltinis yra aktyvus 
dalyvavimas šventose Bažnyčios paslap
tyse”.

Pastaraisiais šimtmečiais dauguma tikin
čiųjų nutolo nuo Bažnyčios liturgijos, kuri 
jiems tapo nesuprantama ir tolima. Vietoj 
šios maistingos dvasinės duonos, jie ėmė 
misti įvairiomis privatinio pobūdžio dievo
tumo pratybomis. Jei ir buvo tais laikais rū
pinamasi liturgija, tai tik jos puošnumu, o 
ne prie žmonių priartinimu. Štai kodėl li
turgijos sąjūdžio tikslas yra padaryti litur
giją tikintiesiems suprantamu, gyvenimą 
tvarkančiu ir juos dvasiškai maitinančiu 
pradu. Todėl ji turi pasidaryti jiems priei
namesnė, permatomesnė ir gyvenimiškesnė. 
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Liturgijos Konstitucijos vedamųjų dės
nių priėjimas buvo apčiuopiamiausias pir
mosios sesijos vaisius. Tie dėsniai lietė litur
gijos esmę ir reikšmę Bažnyčiai bei tikin
tiesiems, jų sąmoningą dalyvavimą liturgi
joje, jos atitikimą tautinėms tradicijoms, 
liturginės dvasios ugdymą bei apaštalavimą.

Privalomuose dalykuose — vienybė; 
neaiškiuose — laisvė; 

visuose — meilė.

J o n a s  XXIII

Daugiausia diskusijų sukėlė trys pagrin
diniai klausimai, būtent, 1) vietinių tauti
nių kalbų naudojimas vietoj lotynų kalbos;
2) didesnių sprendžiamųjų teisių suteikimas 
vyskupų regionalinėms konferencijoms ir
3) tinkamų liaudies pradų įjungimas į li
turgiją.

Norintieji lotynų kalbą liturgijoje pa
likti pabrėžė, kad toji kalba išreiškia Baž
nyčios vienybę, kad jos aiški ir nusistovėjusi 
terminologija tinka dogmatiniams formu
lavimams ir t. t. Vietinių kalbų įvedimo 
šalininkai tvirtino, kad, tik tas kalbas litur
gijoje vartodami, priartinsime tikinčiuosius 
prie pačios liturgijos, juos į sąmoningą da
lyvavimą įtraukdami.

Labai įdomiai tuo klausimu pasisakė 
graikų katalikų patriarchas Maximos IV 
Saigh, kuris laikomas pirmuoju po popie
žium garbės atžvilgiu Katalikų Bažnyčioje. 
Jis aiškiai ir pagrįstai pasisakė už vietinių 
kalbų įvedimą. Anot jo, Vakarų Bažnyčia 
skiria perdidelę reikšmę lotynų kalbai. Juk 
ir Kristus aukojo pirmąją eucharistinę au
ką savo gimtoje aramėjų kalboje. Negali
ma įsivaizduoti nei apaštalų, besimeldžian
čių tikintiesiems v i s i š k a i  nesupranta
ma kalba. Anot jo, Romos Bažnyčia iki III 
amžiaus vidurio vartojo graikų kalbą, nes 
tikintieji šia kalba tuomet kalbėjo, ir tik ta
da ją pakeitė į lotynų kalbą, kai tikintieji 
pradėjo lotyniškai kalbėti. Tad ar nereikė
tų ir šiandien tokio dėsnio laikytis? Tik vi
duramžiais, kai lotynų kalba pasidarė ofi
ciali Romos imperijos kalba, tada ir Bažny-
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čia padarė ją sava kalba. Tuo tarpu, anot 
patriarcho, Rytuose iš viso nėra buvę litur
ginės kalbos klausimo, nes juk kiekviena 
kalba yra liturginė, remiantis Psalmistu, ku
ris visas tautas kviečia Dievą garbinti. Ry
tiečiai neįsivaizduoja tokios galimybės, kad 
susirinkę melstis tikintieji negalėtų suprasti 
kalbos. Lotynų kalba yra mirusi, Bažnyčia 
gi yra gyva ir todėl gyvos kalbos reikalin
ga. Štai kodėl patriarchas pasiūlė tekstą 
"lotynų kalbos vartojimas Vakarų liturgi
joje paliekamas” pakeisti į "lotynų kalba 
yra pirmoji ir oficiali Romos apeigų kal
ba”. Tai reiškia, kad šalia jos gali būti ir 
vietinės kalbos.

Nesigilinsime čia į kitų liturginių klau
simų diskusijas, būtent, dėl Mišių apeiginės 
sudėties, didesnio aiškumo ir paprastumo, 
dėl gausesnio Šv. Rašto įvedimo į Mišias, 
dėl vietinių kalbų vartojimo, paliekant lo
tynų kalbą tik Mišių Kanone, dėl Komuni
jos abiem pavidalais įvedimo bent iškilmin
gesniais atvejais ir t. t. Neliesime čia ir dis
kusijų dėl brevijoriaus reformos, dėl baž
nytinių metų eigos, dėl įvedimo pastovios 
Velykų dienos ir t.t., nes tie dalykai galuti
niam apsvarstymui liko grąžinti Komisijai 
ir jų priėmimas atidėtas antrajai sesijai. 
Mums pirmoje vietoje reikia susipažinti su 
jau priimtos Liturginės Konstitucijos pir-
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ĮMET SPALIO 27 D. poetui ir visuomeninkui kan. 
Mykolui Vaitkui sukako aštuoniasdešimt metų. 
Šiuo laiku jis eina vienuolyno kapelionio parei
gas Peace Dale, R. I., Jungtinėse Amerikos Vals

tybėse. Sukaktuvininkas gimė 1883 m. spalio 27 d. Gargžduo
se. Mokėsi Gargžduose, Palangoj, Liepojoj, Kunigų Seminari
joj Kaune, Akademijoje Petershurge (1906-1908) ir Innsbrucke 
(1908-1909). Plati ir gausi jo erudicija liečia literatūrą, istoriją, 
kultūrą, socialini ir politinį gyvenimą, teologiją ir filosofiją. 
Be kunigo pareigų, M. Vaitkus ilgą laiką bendradarbiavo su 
Jakštu Šv. Kazimiero Draugijoje kaip leidyklos redaktorius. 
Redagavo "Bažnytinę Apžvalgą", "Ganytoją", "Žvaigždę". 
Dėstė literatūrą Metropolinėje Kunigų Seminarijoj ir religiją 
Meno Mokykloje.

M. Vaitkus yra jautrios sielos poetas, vienas vyriausių po
maironinės poezijos atstovų, iki gelmių paliestas krikščioniš
kos pasaulėžiūros ir gamtos grožio pradų; apysakininkas, 
dramaturgas, muzikas ir teatro kritikas. Per gražų savo amžių 
sukaktuvininkas yra parašęs virš 20 knygų. Pirmieji jo raštai 
pasirodė "Vienybėje" 1906 m. Jis plačiau reiškėsi nuo 1907 m. 
"Draugijoje", vėliau — "Vaivorykštėje", "Viltyje", "Laisvėje", 
"Ryte", "Židinyje" ir kitur. Žymesnieji jo poezijos kūriniai yra 
šie: "Margumynai" (1911), "Šviesūs krislai" (1913), "Liepsne
lės" (1921), "Nušvitusi dulkė" (1933), "Vienatvėje" (1952), "Al
fa ir Omega" (1963); poemos: "Laimė", "Upytė", "Brėkšta", 
"Genijus ir Meilė"; dramos veikalai: "Žvaigždės duktė", "Žai
bas ir mergaitė"; romanas: "Tvanas" (1927); apysakos: "Auš
tant" (1940), "Rytmečio žygiai" (1944); satyros: "Rakštys". 
Išvertė šv. Augustino "Išpažinimus" ir kita. Be to, parašė di
delį pluoštą savo atsiminimų.



Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktuvių proqa šiame nume
ryje talpiname jo keletą eilėraščių. Fragmentiškai, bet pras
mingai jie išreiškia paties poeto gyvenimo tikslą: ar savo gy
venimo mariuose momentuose ("Bangos... bangos...'', 387 
psl.), ar skaudžioje atsisveikinimo valandoje ("Mirksnio 
žvaigždės", 389 psl.) ar net liūdname tolimos tėviškės prisi
minime blizgančių švenčių metu ("Kalėdų eglutė", 371 psl.), 
poetas nujaučia Tą, kuris jam kužda — "Aš čia..." ("Pasitikė
jimas”, 390 psl.); kuriam ieško dovanos, "kas Tavęs būt ver
ta" ("Rasos lašą", 376 psl.), ir kuris jį skatina kitus grožiniu 
žodžiu kviesti Ten, kur "skaisti žvaigždė plevena, naktį švie
sią viltį mena..." ("Į Betliejų", 369 psl.).

mojo skyriaus mintimis. Tai pagrindiniai 
liturginės reformos dėsniai.

Tos Konstitucijos įžangoje pasisakoma, 
kad Susirinkimas, norėdamas tikinčiųjų 
krikščionišką gyvenimą pagilinti, visų tikin
čiųjų Kristumi susivienijimą paskatinti ir 
visiems žmonėms kelią į Bažnyčią parodyti, 
numato, kad tam visam reikia bažnytinės 
įstaigos, kiek tam Bažnyčia turi galios, li
turgiją keisti ir mūsų laikams pritaikyti. 
Štai kodėl reikia naujinti liturgiją. Už tat 
ir pirmasis konstitucijos skyrius yra įvar
dintas "Bendrieji dėsniai šv. liturgijai at
naujinti ir ugdyti”.

To konstitucijos skyriaus pradžioje aiš
kinama, kad pati liturgijos esmė jau rodo, 
kaip ji svarbi krikščioniškam gyvenimui ir 
Bažnyčiai. Juk, anot popiežiaus Leono XIII 
ir Pijaus XII, Bažnyčia, gimusi iš Kristaus 
šono žaizdos, yra nuostabus sakramentas ir 
išganymo įrankis. Tą išganymą Bažnyčia 
vykdo Mišių auka ir sakramentais, t. y. li
turgija. Kristus pasilieka Bažnyčioje Eu
charistijos pavidalu, kunigo asmenyje ir 
bendrai sakramentuose, bet ir savo žodyje 
ir bendruomenės maldoje. Taip per liturgi
ją Kristus vykdo savo kunigystę ir todėl 
kiekvienas liturginis veiksmas yra šventas 
ir išganingas.

Toliau Konstitucija kalba apie tikinčių
jų veiklaus dalyvavimo liturgijoje pagrin
dą, būtent, jų krikštu įgytą kunigišką po
būdį, kuris duoda jiems teisę ir pareigą li- 
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turgijoje dalyvauti. Visi kiti teologiniai 
mokslai turi būti rišami su liturgija ir semi
narijų auklėtiniai turi būti auklėjami litur
ginėje dvasioje.

Tolimesnėje ir svarbiausioje pirmojo 
skyriaus Liturginės Konstitucijos tąsoje kal
bama apie liturginį atsinaujinimą ir refor
mą. Čia nurodoma, kad liturgiją tvarkyti 
tegali Bažnyčia — taigi Apaštalų Sostas ir 
tam tikrose ribose vyskupų teritorinės kon
ferencijos. Naujų liturginių apeigų įvedi
mas turėtų iš esančių apeigų organiškai vys
tytis, augti. Šv. Raštas ir meilė jam turi duo
ti reformai toną. Pagaliau, reikia, neatidė
liojant, specialistų pagalba remiantis ir pa
saulio vyskupų atsiklausiant, patikrinti li
turgines knygas ir jas naujai išleisti. Čia 
reikia pastebėti, kad į reformos pravedimą 
visur įtraukiami vyskupai, kai tuo tarpu dar 
artimoje praeityje tie dalykai buvo autori
tetingai Romos Apeigų Kongregacijos tvar
komi.

Nors Dievo garbinimas yra pirmasis li
turgijos uždavinys, tačiau per ją skelbiamas 
ir Dievo žodis. Todėl Šv. Raštas turi būti 
vispusiškiau liturgijoje pristatomas. Pa
mokslai Mišių metu turi labiau remtis Šv. 
Raštu. Kur trūksta kunigų, diakonai arba 
kiti vyskupo įgalioti asmenys galės skelbti 
Dievo žodį.

Nors lotynų kalba Romos apeigose prin
cipiniai paliekama, tačiau žmonių naudai 
galima vartoti vietines kalbas kai kuriose



Į BETLIEJŲ

MYKOLAS VAITKUS

Tylūs toliai aidą lieja:
“Bėkit, broliai, į Betliejų: 
ten Aukštybė prakartėlėj, 
ten Šviesa nakties šešėly”.

Einam to stebuklo, broliai, 
kur žvaigždelėm mirga toliai, 
kur briljantais virpa sniegas 
ir upelis, tyliai bėgąs!

Mum skaisti žvaigždė plevena, 
naktį šviesią vilti mena; 
ilgesys — jos žvainas vardas, 
Meilės meile skaisčiai verdąs.





KALĖDŲ EGLUTĖ

MYKOLAS VAITKUS

Kalėdų eglute, blizgais apžvaigždėtoji, 
liepsnelėms bešypsant marguos gardumynuose, 
tu rymai taip tyliai garbingoje vietoje, 
linksmajam būrely viena nusiminusi.

Išplėšė tave is giružės gelmingosios 
ir metė į vietą šią tolimą, svetimą, 
kur slenka lyg nuobodis valandos tingiosios 
ir viltį sugrįžti pas motiną atima...

Tu mano sesuo, nes ir tu apgailėtina: 
mus bloškė likimas į sopulio sietuvą; 
tave iš giružės gimtosios išvietino, 
man atėmė šventąją motiną Lietuvą...

Man primeni tu jos naktužės atodūsį, 
giružių svajas ir mėnulio žavėjimą, 
žvaigždes, kur tau kužda ką amžina, rodosi, 
ir gilųjį grožį, mėlynės tau liejamą . ..

Mišių dalyse ir sakramentų teikime. Kon
krečiau nuspręs vietos vyskupai, kurių 
sprendimus turės patvirtinti Apaštališkasis 
Sostas.

Misijose papročiai, nesurišti su klaido
mis ir prietarais, galės būti įvesti liturgijon. 
Taip paliekamos atviros durys toms tau
toms susidaryti apeigas, skirtingas nuo Ro
mos liturgijos.

Pabaigoje pareiškiama, kad reikia vys
kupijose steigti pastoracinius - liturginius 
institutus, kurių darbuose galėtų dalyvauti 
ir specialistai pasauliečiai.

PIRMOSIOS SESIJOS UŽBAIGIMAS

Pirmoji sesija buvo iškilmingai užbaig
ta Šv. Petro Bazilikoje gruodžio 8 d. Nors 
popiežiaus Jono XXIII sveikatos stovis blo
gėjo, tačiau gruodžio 7 ir 8 d. jis pasakė 
užbaigiamąsias kalbas. Gruodžio 7 d. pilna
ties darbo posėdžio pabaigoje trumpoje kal
boje jis padėkojo visiems už atliktą darbą, 
drauge pasigėrėdamas, kad darbas vyko

meilėje ir tiesoje. Gruodžio 8 d., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventėje, Mišioms bai
giantis, popiežius pasakė kiek ilgesnę kalbą. 
Prisimindamas tas Marijos garbei skirtas 
dienas, spalio 11 d. ir gruodžio 8 d., kurio
mis Susirinkimo pirmoji sesija prasidėjo ir 
baigėsi, jis pabrėžė, kad Bažnyčioje dideli 
dalykai vyksta Marijos globoje. Pirmąją 
sesiją jis įvertino, kaip įžangą į Susirinki
mo darbus. Tai buvo pasaulio vyskupų su
sipažinimas, ryšių užmezgimas ir pirmosios 
pratybos tokį darbą dirbti. Kilusieji nuo
monių skirtumai padėjo nušviesti tiesą tik
ra šviesa ir parodė pasauliui šventąją Dievo 
vaikų laisvę Bažnyčioje. Žvelgdamas į tą 
devynių mėnesių pertrauką iki antrosios se
sijos, popiežius nurodė, kad tai bus darbo 
laikotarpis, kad komisijos dirbs, kad specia
liai sukurta komisija visus darbus derins. 
Jis priminė, kad ir vyskupai patiektus klau
simų formulavimus studijuos. Su viltimi 
žvelgdamas į ateitį, į Susirinkimo praveda
mą atnaujinimą — į tas "naująsias Sekmi
nes”, popiežius atsisveikino su pirmosios 
sesijos dalyviais.
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PASAULIEČIAI IR SUVAŽIAVIMAS

KĘSTUTIS TRIMAKAS, S. J.

Suvažiavimas 
... ir pasauliečiai

Visuotinis Bažnyčios Su
važiavimas savo esme yra 
visų vyskupų susirinkimas 
svarbiausiems Bažnyčios 
reikalams aptarti. Tačiau 
visais laikais buvo jaučia
mas ir pasauliečių susido
mėjimas, o neretai ir jų tie
sioginė ar netiesioginė įta
ka. Ne vieną kartą istorijos 
bėgyje iškilesni pasaulie
čiai yra ir dalyvavę tokiuo
se Suvažiavimuose.

Televizijos interview prog
ramoje penkis pasaulio 
kontinentus reprezentuoja
miems kardinolams buvo 
pastatytas klausimas: "Ku
ri, Jūsų nuomone, yra svar
biausia problema šiandieni
nėje Bažnyčioje?" Europą 
atstovaująs Belgijos kardi
nolas Suenens atsakė: "Kaip 
padaryti pasyvius katalikus 
aktyviais".

Viena iš svarbesnių to 
pasyvumo priežasčių yra

ta, kad tiek pasauliečiai, 
tiek dvasiškiai laikė, kad 
Bažnyčios reikalai yra be
veik išimtinai dvasiškijos 
reikalai. Iš to, kaip ameri
kietis Manchesterio vysku
pas Primeau sako, buvo su
sidaręs "įspūdis, kad pa
sauliečiai yra tik tam, kad 
tikėtų, melstųsi, paklustų ir 
užmokėtų".

Tačiau krikščionybėje vi
sada slypėjo — tiesa, ne
vienodai iškeliama — gar
binga pasauliečio padėtis 
Bažnyčioje. Vykstant Suva
žiavimui, patys vyskupai 
tai vis ryškiau iškelia. Štai 
Senso arkivyskupas Rene 
Louis Stourm pasakė: "Ka
dangi pasauliečiai turi sa
vo specialią ir nepakeičiamą 
vaidmenį Bažnyčioje, jie 
prašosi būti traktuojami 
kaip suaugę; būti pilnai in
formuojami apie tai, kas 
vyksta; jaustis, kad jiems 
yra patikėtas tikrai atsakin
gas darbas; daugiau daly
vauti Bažnyčios gyvoje

veikloje. Tie prašymai yra 
pilnai teisėti".

Kardinolas Suenens, š. m. 
spalio 8 d. spaudos konfe
rencijoje pripažino, kad "vi
si pakrikštytieji yra lygūs 
ir dvasiškija negauna jokio 
virškrikšto. Be to, dvasiški
ja ir hierarchija yra tam, 
kad žmonėms tarnautų, ne 
virš jų dominuotų". Kitų 
vyskupų taip pat buvo pa
tvirtinta, kad Bažnyčia nėra 
piramidė su popiežiumi 
kaip viršūne, vyskupais ir 
kunigais — po jo, o pasau
liečiais — apačioje; bet kad 
visi bendrai sudaro Dievo 
tautą, tik su skirtingais, vie
ni kitus papildančiais, vieni 
kitiems patarnaujančiais už
daviniais.

Iš viso to sekė pirmoji 
konkreti išvada: grupė žy
mių pasauliečių veikėjų bu
vo pakviesta į Suvažiavi
mą. Jie dar neturėjo gali
mybės kalbėti pačiame Su
sirinkime, bet ne vienas 
vyskupas atsiklausia jų

Nors pirmosios sesijos nutarimų buvo 
nedaug, tačiau, kardinolo Lienard žodžiais, 
"nematomų vaisių rinkinys yra milžiniš
kas”. Prie tų vaisių priklauso pasaulio vys
kupų broliškas bendravimas, davęs jiems 
visuotinės Bažnyčios pulso pajutimą. Susi
rinkimam suvažiavę vyskupai pajuto savo 
galią Bažnyčios valdyme, kad jie stovi aukš
čiau Romos Kurijos, ypač Visuotinio Suva- 
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žiavimo metu; juk ir Bažnyčios įstatymuose 
sakoma, kad "Visuotinis Susirinkimas turi 
aukščiausią valdžią visuotinėje Bažnyčioje” 
(kanonas 228), nes jis turi net įstatymų lei
džiamąją galią; tuo tarpu Kurija turi tik 
vykdomąją. Ta galia dabar vyskupai ir pa
sinaudojo, siekdami visuotinės Bažnyčios 
vadovavimą padaryti mažiau centralizuotą



nuomonės aktualiais Baž
nyčios gyvenimo klausi
mais.

... ir popiežius
Pasauliečių svarbą pabrė

žia ir popiežius Paulius VI. 
Dar kardinolu būdamas, jis 
stipriai rėmė organizuotąją 
pasauliečių veiklą — Kata
likų Akciją. Kada jis, tapęs 
popiežiumi, 1963 m. liepos 
26 d. prabilo į Italijos vys
kupų Katalikų Akcijai įga
įgaliotinius, jo žodžiai buvo 
priimti kaip duodantys gai
res visam pasauliui. Iš vie
nos pusės, popiežius skati
no vyskupus ir kunigus 
"šiam apaštalavimo būdui 
parodyti pasitikėjimo". Iš 
kitos, pasauliečiams sakė 
imtis atsakingos iniciaty
vos: "Pasauliečiai gali lai
kyti Katalikiškąją Akciją 
savo nuosava veikla, ne tik 
jiems pavesta, bet taip pat 
jų pačių suformuota ir išlai
koma, savaime suprantama,

santykiaujant su hierarchi
ja, jos klausant, jai pade
dant, bet ir veikiant savo 
iniciatyva ir atsakomybe. 
Tik tokia laikysena tinka 
Organizmui, siekiančiam iš
ugdyti susipratusius bei su
brendusius krikščionis".

... ir lietuviškos 
parapijos

Paskutiniojo Kultūros Kon
greso metu buvo išneštos 
rezoliucijos daugiau įsijung
ti į tautinių parapijų veiklą, 
kad būtų jose išlaikytas lie
tuviškasis charakteris. Kun. 
P. Garšvos "Tautinė parapi
ja išeivijoje" paskaitoje bu
vo pasiūlytos sekančios re
zoliuty vinės išvados (žr. 
Aidai, 1963, rugsėjis, 285 
psl.):

1. Kadangi lietuviškos pa
rapijos yra vienas iš svar
biųjų lietuvybės išlaikymo 
veiksnių, reikia skatinti vi

sus lietuvius būti tikrais sa
vų parapijų nariais, akty
viai dalyvauti jų veikloje, 
lankytis tik lietuviams skir
tose pamaldose ir stengtis 
daryti Įtakos parapijų lietu
viškam charakteriui išlai
kyti.

2. Kadangi parapijų komi
tetai aktyviai prisideda prie 
parapijų išlaikymo ir jų iš
orinio charakterio nustaty
mo, reikalinga raginti visus 
veiklesniuosius lietuvius da
lyvauti įvairiuose parapijų 
komitetuose ir gyvoje jų 
veikloje, tuo padedant pa
rapijoms išlaikyti tautinį 
veidą.

3. Nepritardami negaty
viai parapinės veiklos ir jos 
vidaus tvarkos kritikai, turi
me kviesti visus lietuvius 
konkrečiais darbais jungtis 
prie lietuvybės atgaivinimo 
lietuviškų parapijų gyveni
me.

4. Reikia paskatinti visus 
lietuvius, turinčius mokykli
nio amžiaus vaikų, ne tik

Romoje, daugiau tarptautinį, visapusiškes
nį, didesnėje visų pasaulio vyskupų įtakoje.

Susirinkime taip pat išryškėjo didėjan
tis supratimas ir nusistatymas tik esminius 
dalykus palikti, o pagelbinius pagal šių lai
kų reikalavimus pakeisti ir pritaikyti. Tas 
ypač liečia liturgines apeigas ir pastoraci
nius metodus.

Krikščionių nekatalikų stebėtojų daly
vavimas Susirinkime taip pat buvo svarbus 
įvykis. Tai pirmasis tokios rūšies oficialus 
kontaktas, pradėjęs gilesnį vieni kitų paži
nimą, supratimą ir dialogą, vedantį prie 
vienybės. Tad nėra abejonės, kad prasidė
jęs II Vatikano Suvažiavimas atvėrė naujus 
akiračius ir viltis krikščionių pasauliui.
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"Aš esu atbaigtų dalykų viršūnė 
ir apimu dar būsimus”.

Walt Whitman

Ž M O G U S

Žmogaus tikroji studija ir mąstymo ob
jektas yra žmogus, nes tik jame Dievo at
spindys nuostabiai susijungia su medžiagos 
pasauliu. "Žmogus yra suglausta pasaulio 
išraiška; jis pats savyje yra mažasis pasaulis, 
kuriame randama visa, kas yra didžiajame 
pasaulyje” (Šv. Pranciškus Salezietis: Dva
sinės Konferencijos, 3). Nors jis, kaip že
mės gyventojas, yra tik silpnas padaras gra
sinančioje visatos begalybėje, tačiau dides
nis gamtos stebuklas už visą pasaulio siste
mą ir savo sielos bei kūno susivienijimu pa
slaptingesnis už visatos sutvėrimą. Tik Se
nojo ir Naujojo Testamento apreiškime iš
ryškėja jo tikroji esmė ir iškyla jo nepapras
tas prakilnumas.

ŽMOGUS SENOJO TESTAMENTO ŠVIESOJE

Šeštąją tvėrimo dieną Dievas norėjo sa
vo kūrybą vainikuoti tvariniu, kuris būtų 
kilnus protu, neribotas sugebėjimais, žavus 
formų judesy, elgesiu lyg angelas, suvoki

mu lyg dievaitis, pasaulio grožis, gyvulių 
tobulybė, kad savo pakeltu giedriu veidu 
valdytų visa kita.

Dievas tarė: "Padarykime žmogų pagal 
mūsų paveikslą, panašų mums”. Ir Dievas 
sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal 
Dievo paveikslą sutvėrė jį, kaip vyrą ir mo
terį sutvėrė juos” (I Mozės 1, 26). Tris kar
tus Šv. Raštas pakartoja sutvėrimo žodį, lyg 
norėtų pasakyti, kad žmoguje atsispindi vi
sa Švč. Trejybė. Ne žodžiu, kaip kitus tva
rinius, bet savo rankomis Amžinasis Geni
jus suformavo žmogų ir jam įkvėpė savo 
dvasią. "Kai savo rankas uždedame ant žmo
gaus, mes paliečiame dangų. Mes esame ste
buklų stebuklas, didžioji nesunaikinama 
Dievo paslaptis” (Carlyle). "Tegul kiek
vienas žmogus save laiko Dievo veiksmu, 
savo protą Jo mintimi, savo gyvenimą Die
vo kvapu” (Bailey, Festus, poemos e. 162). 
Gimę žmonėmis mes negalime nei trokšti, 
nei pajėgti būti kas nors kilnesnio, didesnio

jungtis į parapijos narių ei
les, bet ir dalyvauti parapi
nių mokyklų tėvų komite
tuose ar motinų klubuose, 
kad lengviau galėtų daryti 
įtakos parapinių mokyklų 
lietuviškumui išlaikyti ir 
per mokyklas lietuvišką 
dvasią gaivinti parapijose.

Siūlomi darbai — svar
būs; jų motyvai — kilnūs. 
Prie jų reikia pridėti krikš
čioniškuosius, kad darbai 
taptų tikrai vaisingi.

Pasauliečiams reikia su
prasti savo uždavinius Baž
nyčioje ir jos mažesnėje ląs

telėje — parapijoje, iman
tis, anot popiežiaus Pau
liaus VI, atsakingos inicia
tyvos.

Įvairiose lietuviškose pa
rapijose rodomas prielanku
mas pasauliečių veiklai. 
Kai kur dar galima, Pau
liaus VI žodžiais, daugiau 
"parodyti pasitikėjimo", rū
pesčio ir pagalbos Katalikų 
Akcijai, ypač jaunimui, ir 
net grynai tautinėms orga
nizacijoms, nes ir jos prisi
deda prie kilnių žmogiškų 
jausmų bei darbų puoselėji
mo.

. .. ir moterys

"Kaip Suvažiavimas pa
lies jūsų gyvenimą?" — 
"Niekaip," atsakė viena 
moteris, "nes nesu nei per
didelė optimistė, nei kvaila 
galvoti, kad vyskupai gali 
suprasti pasaulietes mote
ris". Žinoma, ne visos mote
rys tokios pesimistės. Kita 
atsakė kitaip: "Aš nujaučiu, 
kad tai padės mano vai
kams auklėjime, darbo ga
limybėse ir religinėje prak
tikoje mūsų modernaus pa
saulio rėmuose".

374



SKVERBDAMIESI Į KALĖDŲ PASLAPTĮ, kad 
Dietas tapo žmogumi, negalime stebėtis vien Dievu; 
stebimės ir žmogumi... Kas jis?... Atsakymai — nors 
girdėti — pilnai niekad nesuprasti: daugiau pasakan
tys, negu galime suvokti. Kalėdos verčia mus naujai 
susimąstyti.

ar geresnio, kaip Dievo atspindį nešantys 
žmonės.

Dievas sutvėrė žmogų į savo panašumą 
laimei, viešpatavimui ir kūrybai su vaizduo
tės sparnuotu protu, aptarnaujamu jaučian
čio organizmo.

Kaip laukiamas kunigaikštis pirmą kar
tą įžengia į savo karaliją, taip žmogus iš 
Dievo rankų žengia užimti jam paruoštą 
pasaulį. Dievas ant jo galvos uždeda visų 
tvarinių karūną "Tegul jis viešpatauja ant 
jūros žuvų, ant dangaus paukščių ir žvėrių, 
ant visos žemės ir visų tvarinių, kurie juda 
ant jos paviršiaus” (I Mozės 1, 26). Su die
viškuoju Dainiumi mes turime tarti: "Vieš
patie, Tu sutvėrei mane nedaug žemesnį už 
angelus, garbe ir šlove apvainikavai mane, 
davei man valdžios ant visų savo rankų 
darbų, visa pavergei po mano kojomis” 
(Psalmė 8, 6-7). "Aš šlovinu Tave, kad taip 
nuostabiai padarei mane” (Psalmė 138, 14). 
"Aš matau, jog daug Tu vertinai jį, kad jį

taip apdovanojai: būdamas tik žemė, kad 
valdytų žemę, ant kurios jis vaikšto” (Hen
ry Howard, The Greatness of God, Guiney, 
75)-

Tik tol žmogus pasilieka ypatingas Be
galinio atspindys, kol jis turi pašvenčiamąją 
malonę. "Ir ne tuo jis yra tobula būtis, su
tverta į Dievo paveikslą ir panašumą, kad 
jis gyvena mirtingame kūne, bet kad virši
ja neišmintingus gyvulius protingos sielos 
dovana” (Šv. Augustinas, De Doctrina 
Christiana, I, 22, 20).

Tačiau pats žmogus panoro tapti Dievu, 
ne per Aukščiausiojo malonę, bet nuosava 
jėga, ir atsisėsti Tvėrėjo soste, po savo ko
jomis pamindamas Jo gyvenimo įsakymus. 
Per nuodėmę jis persiskyrė su Dievu, be ku
rio jo laimės rojus pasikeitė į erškėčius, gy
venimo dagių skausmus, veido prakaitą ir 
mirtį. Jo vientisa sudievinta būtis subyrėjo į 
griuvėsius, bet su prisikėlimo viltimi Atpir
kėjuje. Dabar žmogus, tas nuostabus dan-

Barjerai buvo atkelti. Ša
lia vyskupų atsisėdo pasau
liečiai vyrai — pradžioje 
bent klausytis. Netrukus 
Belgijos kardinolas Suenens 
pasiūlė pakviesti ir moterų. 
Pasiūlymui vyskupai prita
rė plojimu. Kai šios eilutės 
pasirodys spaudoje į Visuo
tinį Bažnyčios Suvažiavimą 
gal jau bus pakviestos žy
miosios katalikės veikėjos.

Ne tik dalyvavime, bet ir 
svarstomose temose šis ne
apsižiūrėjimas atitaisomas. 
Diskutuojant apie pasaulie
čių rolę Bažnyčioje, Naza

reto melchitų arkivyskupas 
Georges Hakim pastebėjo, 
kad paruošta programinė 
medžiaga "taip tyli apie 
moterų rolę Bažnyčioje, kad 
susidaro įspūdis, jog jų vi
sai nėra". Brazilijos vysku
pas Giocondo Grotti pasa
kė, kad, jei moterys daly
vaus Suvažiavime, joms tu
ri būti leista aktyviai daly
vauti.

Pradžia buvo padaryta 
prancūzų vyskupų. Savo 
konferencijon Romoje jie 
pakvietė kalbėti du pasau
liečius: vyrą ir moterį. Ir

taip 120 kardinolų, arkivys
kupų ir vyskupų akivaizdo
je apie darbininkių moterų 
psichologines ir ekonomi
nes darbo sąlygas jiems 
kalbėjo Prancūzijos Katali
kių Darbininkių Lygos pir
mininkė Monika Lahaye.

Dabar, kai moterys prade
da kardinolus mokyti, net 
pesimistiškiausios moterys 
nebegalės skųstis, kad Baž
nyčia jas pamiršo. Nebega
lės nei atsakyti, kad Suva
žiavimas jų "niekaip" ne
palies.
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RASOS LAŠĄ

MYKOLAS VAITKUS

Mano Dieve, Tėve, aš Tave taip myliu ... 
Betgi kaip išreikšiu savo meilę tylią?
Kur nuskinsiu žodį, kurs Tau suskambėtų, 
kaip nakties gilybė, žvaigždėmis gėlėta?...

gaus ir žemės junginys, tampa majestotas, 
puolęs iki niekšiškumo; kvapi gėlė, virstan
ti nuodėminga sėkla; sugedimas, vertas pri
dengimo; silpnumas, valdąs jėgą (plg. J. H. 
Newman, The Dream of Gerontius, 291, 
1866).

PUOLĘS ŽMOGUS BE DIEVO

Puolęs žmogus pasiliko visatos karaliu
mi, tik nuvainikuotu; tačiau nebe vien vir
šūne gyvojo pasaulio, kaip prieš puolimą, 
bet ir jos bedugne.

"Ribotas savo prigimtimi, begalinis sa
vo troškimais, žmogus yra puolęs dievaitis, 
kuris prisimena dangų” (Alphonse de La
martine, Nuovelles Meditations Poetique, II 
mąstymas, 1823).

Tačiau taip pat "tyliame skausme mes 
turime sustoti ant tamsios bedugnės žmogu
je, jei mes džiaugiamės jo tyresnės vizijos 
atsiektomis viršūnėmis” (Thomas Carlyle, 
Heroes and Hero-Worship, I, 1840. V. 5). 
Su G. Cestertonu mes turime sakyti: jei ne
tiesa, kad dieviška būtybė nupuolė, tai tik
rai vienas iš gyvulių visiškai išsikraustė iš 
proto.

"Reliatyviai kalbant, žmogus yra iš vi
sų gyvulių blogiausias, nesveikiausias ir pa
vojingiausiai nukrypęs nuo savo instinktų” 
(F. W. Nietzsche, Antikristas, XIV, 1888). 
Tik vienas žmogus gali įžeisti ir sužeisti sa
vo artimą. "Liūtai nekovoja vieni prieš ki
tus; gyvatės neužpuola gyvačių, nei lauki
niai gelmių milžinai neniršta prieš sau ly
gius. Tačiau didžioji žmogaus nelaimių da
lis kyla iš jo bendrininkų” (Plinijus Vyres
nysis, Gamtos Mokslas, VIII, 77).
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"Visa žmonių giminės istorija, išskyrus 
truputį, susidaro iš prasikaltimų ir klaidų” 
(T. B. Macauly, Hallam, Edinburg Review, 
1928. IX). Dauguma istorijos didžiųjų as
menų išgarsėjo ne tiek kūryba, kiek sunaiki
nimu. Nežiūrint visos mokslo pažangos, 
žmogus dar nepajėgia net iš turimų medžia
gų sukurti menkutės gyvos ląstelės, bet vie
nu mygtuku jis jau gali atpalaiduoti de
struktyvią atomo energiją, kad susprogdin
tų visą žemės rutulį ir nuo jo nušluotų kiek
vieną gyvybę. Savo pozityvia kūryba jis yra 
mažesnis už liliputą, o sunaikinimo galia 
daugiau, negu genijus.

Pagaliau, kas gi yra žmogus ir jo gyve
nimas? Savo jausmų apgaudinėjama sudva
sinta dulkė, greitai grįžtanti į dulkes atgal, 
tarp tikrovės ir sapno slankiojąs šešėlis, ku
rio gyvenimas yra kančios, džiaugsmo ir rū
pesčių žemėlapis. Ir vis dėlto tas menkas 
tvarinys išdrįsta sukilti prieš dangaus bei že
mės Majestotą!

ŽMOGUS NAUJOJO TESTAMENTO 
ŠVIESOJE

Nežiūrint nusidėjusio žmogaus žemumo, 
Dievas jį numylėjo ir pakėlė iš nuodėmės, 
parodydamas tuo dar didesnę meilę.

Pats amžių karalių Karalius gimsta Bet
liejaus tvartelyje ir miršta ant kryžiaus, kad 
vėl žmoguje nušvistų Dievybės atspindys, 
prarastas per nuodėmę. Iš dėkingumo už at
liktą išganymo veikalą mes turime tarti su 
šv. Ignacu iš Antiochijos: "Šio pasaulio ka
ralystės ir visatos ribos bevertės man. Ge
riau mirčiau dėl Jėzaus Kristaus, negu kad



Ne, nerasiu žodžio sieloj neturtingoj,
kur, pries saulę žvaigždės, blankios mintys dingo.
Galgi tad priimtum kokį žemės daiktą,
didžio Meilės Žodžio svajomis užkeiktą?...

Betgi kaip surasiu, kas Tavęs būt verta, 
kas nebūtų Tavo meilės rankos berta?
Kaip gi tad surasiu?.. Ašara man trykšta...
Gal būt, mano meilė Tau per ją išrykštų?

valdyčiau žemės turtus. Aš ieškau Jo, kuris 
mirė už mus; mano meilė Jam, kuris kėlėsi 
dėl mūsų išganymo” (Laiškas Romėnams, 
6; antrame amžiuje).

Per Kristaus įsikūnijimą, kryžiaus kan
čią ir mirtį mes tapome "dalininkais dieviš

kosios prigimties” (II Petro 1, 4). Šv. Jo
nas, meilės apaštalas, sako: "Žiūrėkite, ko
kią meilę Tėvas suteikė mums, kad mes va
dinamės Dievo vaikais ir esame. Mylimieji, 
dabar mes esame Dievo vaikai: bet dar ne
apsireiškė, kas būsime. Mes žinome, jog, ka
da apsireikš, būsime į Jį panašūs” (I Jono 3, 

1-2).Nuo tos akimirkos, kai kunigas krikšty
damas ant mūsų galvos užliejo vandens, per 
pašvenčiamąją malonę mes tapome Dievo 
vaikais. Per tą pašvenčiamąją malonę mes 
tampame kosmo akimis, matančiomis Die
vą. Per ją galime tapti kosmo širdimi, kuria 
plaka kūrybos pulsas dieviškajam Tėvui. 
Per ją galime būti rankos, statančios pasau
lio šventovę savo Tvėrėjo garbei. Ji gali 
mums duoti lūpas, kuriomis skambėtų tva
rinį jos džiaugsmo himnas Aukščiausiajam.

Ne žmonių garbės tituluose, bet Dievo 
įsūnijime yra mūsų tikrasis prakilnumas, 
garbė ir ateities laimė. Karalių ir valdovų 
įrašai nedaro metalo nei geresnio, nei sun
kesnio; jį tik pinigo forma paleidžia į apy
vartą. "Žmogus yra tik tas, kas jis yra Die
vo akivaizdoje” (šv. Pranciškus Asyžietis).

Jei mes esame Dievo vaikai, tai ir Jo pa
veldėtojai; paveldėtojai kartu su Jėzumi 
Kristumi, kuriam viską pavedė dangiškasis 
Tėvas. Kartą mums priklausys ne tik žemė 
ir visata, bet ir pats Dievas, kaipo aukščiau
sias, amžinas ir begalinis Gėris bei kiekvie
no gėrio Šaltinis. Jis bus mūsų sielos dangus. 
Todėl neveltui Šv. Raštas sako: "Ko akis 
neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei į žmogaus 
širdį neįėjo, Dievas prirengė tiems, kurie Jį 
myli” (I Kor. 2, 9).
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KRIKŠČIONIS

IR

RASINIS 

TEISINGUMAS

Krikščioniui skirta kiek
viename amžiuje įspausti 
aiškią žymę istorijos tek
imėėje. Jam ypatingai tenka 
spręsti laiko krizes žmogaus 
gyvenime ir jas nušviesti 
Dievo gailestingumu ir tie
sa.

Iki šiol lietuviškoje spaudoje mažai keltas rasinis 
klausimas “L. L.” buvo paliestas G. Kijausko, S. J., 
rugsėjo mėn. str. “Rasinis teisingumas ir dorovinė 
bei religinė krizė”. Visa eilė žmonių tam pritarė tar
tu ir rašytu žodžiu (žr. taip pat šio numerio “Skai
tytojo žodžio” skyrių). Vis dėlto vienas asmuo at
siuntė porą laiškų, kuriuose išreiškė nusistebėjimą 
tiek ano straipsnio mintimis, tiek bendrai kunigų, 
Amerikos vyskupų ir net popiežių pasisakymais, už
stojam negrų teises, kas, jam atrodo, yra ėjimas iš 
vien su komunistais. Jo nuomone, negrai yra iš pri
gimties žemesni už baltuosius; vienintelė išeitis būtų 
arba negrus iš Amerikos išvežti į Afriką, arba apgy
vendinti juos atskiroje valstybėje (rašiusiam papra
šius, jo laiškų nespausdiname).

Žmogiškieji ir krikščioniškieji principai yra aiš
kūs: teisingumas ir artimo meilė. Jie, o ne nuo ver
govės laikų užsilikęs pažeminimas, yra išeities taš
kas. Tiesa, negalima užsimerkti blogybėms, kurių 
negrai turi; tačiau jie nėra įsikūnijęs blogis be vil
ties žmogiškesnėse sąlygose pasitaisyti. Blogis juose 
yra viena konflikto priežastis, bet ne vienintelė. Kita 
konflikto priežastis yra mūsų, baltųjų, negrus žemi
nantis žvilgsnis. To turime mes pirma atsisakyti. 
Konfliktas bus išrištas ne vien tik tada, kai negrus 
priimsime, jei jie taps kultūringi, bet ir kai juos pri
imsime, jei mes tapsime kultūringi.

Tų žmogiškųjų ir krikščioniškųjų principų švie
soje G. Kijauskas, S. J. pasisako apie esminę baltųjų 
ir negrų lygybę bei apie kitas priežastis, kodėl mes 
turime negrus užstoti.

Redaktorius

Krizės tašką šiandien pa
siekė rasės teisingumo pro
blema Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir daugelyje ki
tų kraštų. Nerimtai galvotu
me, sakydami, kad tegul 
negras važiuoja į Afriką ir 
taip visi rasės klausimai iš

sispręs. Būkime tikri, neg
ras čia pasiliks. Problemos, 
susiję su rasių sugyvenimu, 
savaime neprapuls. Mums 
tik lieka geriau suprasti 
negrą, kuriam šios proble
mos labai realios ir skau
džios. Aišku, galime pasi-
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traukti į saugų kiautą ir ne
sisieloti kitų žmonių kančia. 
Šio krašto krikščionys maž
daug taip ir elgiasi.

Kai kurie baltieji ir dabar 
stebisi, kam čia negras de
monstruoja ir kelia triukš
mą: "Jis niekad taip gerai 
negyveno..." Greitai prista
to duomenis: negrų uždar
bis greitai kyla; daug negrų 
važinėja brangiais automo
biliais; dvidešimt milijonų 
negrų Amerikoje turi dau
giau automobilių, kaip šim
tas penkiasdešimt milijonų 
Afrikos negrų ir du šimtai 
milijonų Rusijos gyventojų; 
be to, Amerikoje suskai
čiuojama trisdešimt penki 
negrai milijonieriai.

AR NEGRAI TURI SAVO 
TEISES?

Vis dėlto, konkrečiame 
gyvenime juodaodis ameri
kietis neturi teisės gyventi 
ten, kur jis nori; valgyti ten, 
kur jis nori; eiti į mokyklą 
ten, kur jis nori; dirbti ten, 
kur jis nori. Jam lieka teisė 
paduoti į teismą savininką, 
kuris paneigia jam šiuos 
dalykus. Bet argi kiekvieną 
kartą, kai savininkas ne
parduoda lemonado butelį, 
eis negras į teismą? Grei
čiausiai pasitenkins getu.

Tomas Williams, gimęs 
Čikagoje, po pirmųjų gim

nazijos metų siūlėsi darbui 
į vieną darbovietę. Susitarė 
per telefoną. Savininkas pa
žadėjo ir net pasakė, kiek 
mokės. Tomo širdis plakė 
greičiau, kai jis užpildė pri
ėmimo raštą. Vėliau prisi
statė pasikalbėjimui. Jau
nuoliui stovėjo prieš akis 
šviesi ateitis. Senstelėjęs, 
pražilęs savininkas tiesiog 
apstulbo, pamatęs prieš sa
ve juodaodį jaunikaitį. Vos 
dalį priėmimo rašto per
skaitęs, jis ieškojo visokiau
sių priekaištų. Jų susitiki
mas pasidarė dirbtinas ir 
abiems nemalonus. Savi
ninkas nutarė, jog, negalint 
jaunuoliui vairuoti automo
biliu (tas nieko bendro ne
turėjo su darbu), darbo ne
bus. Tomas jautėsi be žado, 
labai paniekintas ir supy
kęs. Jam išeinant, baltieji 
darbininkai jį lydėjo keisto
mis akimis. Jie, tur būt 
džiaugėsi, kad jiems niekad 
taip neatsitiks. Savininkas, 
lyg norėdamas atitaisyti, 
ką buvo padaręs, siūlė jau
nuoliui kelionpinigių. Jau
nuolis stebėjo baltose ran
kose sidabrinį pinigėlį, ku
riuo savininkas norėjo iš
pirkti šiam negrui kelią iš 
savo gyvenimo. Šiandien 
kelionpinigiai jaunuoliui pri
mena Judą; tuo momentu 
jis jautė didelę gėdą.

Tūkstančiai panašių įvy
kių rodo, kuo negras šian

dien laikomas Amerikoje: 
pusžmogiu. Juodaodis ame
rikietis gi reikalauja būti 
pripažintas pilnu žmogumi, 
kuris turi savo teises ir gali 
jomis naudotis laisvai. To 
jis siekia savo demonstra
cijose. Kai kurie baltieji jam 
atkerta: žiūrėk į Ralph Bun
che, Marian Anderson, 
George Washington Carver 
ir visą eilę kitų pasižymėju
sių negrų. Juos baltieji žmo
nės pripažįsta ir jie tai at
siekė be demonstracijų. Ko
dėl panašiai neįrodo savo 
vertę ir kiti negrai?

Neperseniai Barbara Fields 
rašė The Washington Štai 
laikraštyje, kad taip galvo
ja tik savotiški baltieji žmo
nės. Jie mano, kad negras 
turi būti mokslininkas geni
jus, jei jis nori valgyti tame 
pačiame restorane su var
gingiausiu baltuoju; jis turi 
išsiskirti kaip Nobelio pre
mijos laimėtojas, kad jam 
leistų pasinaudoti nešva
riausiu gazolino stoties poil
sio kambariu; išsiskirti iš 
kitų puikiausiu operos bal
su, kad galėtų važiuoti su 
negabiausiu p a r d a v ė j u ;  
prašokti kitus Einšteino ga
bumais, kad galėtų sėdėti 
viename suole su nepažan
giausiu baltuoju žmogumi.

Ką, iš tiesų, taip galvojan
tys baltieji sako? Negras tu
ri stengtis gauti kaip atlygi
nimą tai, ką baltasis žmo
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NETEISINGA, kad vieni žmonės iš prigimties yra kil
nesni, o kiti — žemesni. Visi žmonės yra lygūs savo įgim
tu kilnumu. Tad negalima jokiu būdu pateisinti rasinės 
diskriminacijos.

Jonas XXIII, "Pacem in terris”

gus paveldi kaip gimimo 
teisę; negras turi pirma pa
sirodyti kaip kuriozas, jog 
jam pripažintų gyvenime 
tas teises, kuriomis baltieji 
džiaugiasi vien tik gimda
mi žmonėmis.

Dabartinė negro padėtis 
yra itin skaudi. Jis yra bal
tojo žmogaus kultūros kan
kinys ir, nežiūrint to, jam 
durys užtrenktos į tą kultū
rą. Baisioji tragedija nupa
sakojama taip: baltieji varu 
įvarė negrą į savo kultūrą. 
Jie nustatė priėmimo taisyk
les. Kada visi reikalavimai 
buvo patenkinti, jie paneigė 
negrui laimėjimą dėl vieno 
trūkumo: baltos odos.

AR NEGRAI TURI SAVO 
KULTŪRA?

Bet jei negrai lygūs bal
tiesiems, tai kur yra jų kul
tūra? Tokį klausimą atsaky
ti reikėtų pilnos knygos. Čia 
sustosime tik trumpai. Civi
lizacijų atsiradimui patie
kiama daug teorijų. Nacių 
istorikai sumini kaip prie
žastis kraują, rasę ir šiau
rietį žmogų. Marksistai vis
ką suveda į ekonomiją. Ki
ti istorikai atmeta abi šias 
teorijas. Jie skiriasi detalė
se, bet bendrai sutaria, kad 
civilizacijos kūrimo priežas
tys yra sudėtingos ir skait
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lingos, kurios nieko bendro 
neturi su spalva ir krauju. 
Iš tiesų, svarbiausias civili
zacijas sukūrė skirtingų ra
sių ir spalvų žmonės.

Klimatas, geografinė pa
dėtis, lenktyniavimas, svar
bių problemų išsprendimas, 
kontaktas ir maišymasis, 
bendrai kultūros plėtimas 
ir daugybė kitų priežasčių 
prisideda prie kultūros atsi
radimo. Tam tikrame istori
jos laikotarpyje tauta, pa
vyzdžiui Graikija, pasiekia 
aukštą kultūros tašką; kitu 
metu (be jokio kraujo pa
keitimo) ta pati tauta stovi 
gana žemai. Šiaurės tautos 
vėliausiai buvo civilizuotos 
ir tokios pasidarė tik susiti
kę su graikų-romėnų kultū
ra. Graikija, Egiptas, Persi
ja, Sicilija, Kinija, Indija 
vienu laiku buvo civilizuo
čiausios pasaulio tautos, o 
kitu — labiausiai atsiliku
sios. Istorijos žinovai sutin
ka, jog nei kraujas, nei 
spalva čia nieko lemiančio 
neturi.

Modernioji etnologija ir 
archeologija atkasė keletą 
aukštų negrų civilizacijų 
Afrikoje, kurios buvo sukur
tos prieš negro pavergimą. 
Šiauriečių proseneliai labai 
menką įnašą padarė į civi
lizaciją, kol nebuvo susitikę 
su Viduržemio Jūros kultū
romis. Jei dykumos ir

džiunglės būtų trukdžiusios 
šį kontaktą, tur būt, daugu
ma iš mūsų nemokėtų nei 
skaityti, nei rašyti. Kultūra 
nėra vienos tautos ar rasės 
monopolis. Be to, tauta gali 
būti aukštai pakilus vieno
je srityje, o žemai stovėti 
kitoje. Ar lyginsime Ameri
kos įnašą į muziką Italijos 
įnašui? Arba šių dienų Ita
lijos įnašą į politiką Jungti
nių Amerikos Valstybių įna
šui? Matome kultūros isto
rijos sudėtingumą, tačiau 
spalva čia nieko nenulemia 
(žr. Tėvo C. J. McNapsy,
S. J., Let's Talk Sense About 
the Negro, 1961).

Psichologinės ir sociologi
nės studijos Amerikoje ro
do, kad negras jau nėra 
taip negabus, kaip kad se
gregacijos šalininkai tvirti
na. Pravesti tyrimai parodė, 
kad baltieji iš Mississippi ir 
Georgia valstybių žemiau 
stovi už negrus, kurie gyve
na Illinois ir Ohio valsty
bėse. Matome, kad juodųjų 
kontaktas su kultūra bei ci
vilizacija ne tik pakelia jų 
bendrą išsilavinimą, bet at
veria jiems galimybes susi
lyginti su baltaisiais (žr. 
Otto Klinberg, Social Psy
chology). Kas iš to seka? 
Ne spalva padeda žmogui 
žengti į priekį, o išsiauklėji
mas bei pasinaudojimas 
duotomis galimybėmis.



MOKSLAS NEGALI užtikrintai tvirtinti, kad ši ar kita 
rasė yra kilnesnė ar žemesnė. Jis taip pat negali pareikšti, 
jog visos rasės yra lygios biologiškai ar kultūriniai. Tik ži
nome, kad kiekvienoje rasėje protinio pajėgumo skalė svy
ruoja nuo negabiausiųjų iki genijų.

Ernest E. Hooton, Harwardo 
antropologijos profesorius

KRIKŠČIONIS IR RASINIS 
TEISINGUMAS

Ar gali būti kas skaudes
nio ir kenksmingesnio žmo
gaus dvasiai kaip žmogaus 
pasmerkimas dėl jo odos? 
Žala yra ne vien tik negrui, 
kuris pasmerkiamas, bet ir 
baltajam, kuris niekina ki
tame žmoguje Dievo pa
veikslą, paslėptą po juoda 
oda. Kur žmoniškumas ir 
krikščioniška meilė, kada 
juodaodis katalikas turi eiti 
į "juodųjų" bažnyčią, ka
dangi "baltieji" katalikai 
nenori kartu su juo melstis? 
Arba "juodasis" turi sėdėti 
specialioje bažnyčios vieto
je ir eiti prie Dievo stalo tik 
tada, kai visi "baltieji" pri
ėmę Kristų grįžta į savo 
vietą? Ir toks baltasis kata
likas tiki, kad jis yra pa
švenčiamoje Dievo malonė
je...

Pagonys stebėjosi pirmųjų 
krikščionių dvasia: "Žiūrė
kite, kaip jie vienas kitą 
myli". Šiandien jie tikriau
siai piktinasi: "Mes girdime 
žodžius ant krikščionių lū
pų, bet jų darbų mes nema
tome".

Mūsų laikų krikščioniui 
tenka ypatinga pareiga tei
singai ir Evangelijos dva
sioje išrišti rasinio teisingu
mo klausimą. Ilgiau miego
ti jau nėra kada. Jei balta

sis krikščionis ir toliau pasi
tenkins gražių pažadų pažė
rimu, tai ateis komunistai ir 
kiti žmonės, kurie savo iš
kreiptiems tikslams panau
dos negro teisingus reikala
vimus.

Ypatingose lietuvio trem
tinio sąlygose mums gal ir 
neteks tiesioginiai įsijungti 
į rasinių problemų sprendi
mą. Tačiau kiekvienas iš 
mūsų turėtume teisingai 
vertinti negro padėtį. Tėvai, 
kurie skiepija savo vaikuo
se rasinės neapykantos bei 
šališkumo jausmus, kenkia 
patiems savo vaikams. Nu
sistatymas prieš bet kokią 
rasę ar tautą visuomet pa
liks vaiką sužalotą; jo dva
sia suparalyžuota iš ma
žens pasodintais neapykan
tos ir keršto diegais.

Mūsų tad pareiga aiškin
ti ypač jaunimui skaudžią 
negro padėtį istorijos per
spektyvoje. Teisinga, kad 
negrai nusikalsta daugiau 
negu baltieji. Bet ar užten
ka sustoti tik ties šaltomis 
statistikomis? Matome, jog 
istorijos bėgyje Amerikos 
negras buvo stumdomas; 
jo šeimos ryšiai sąmonin
gai ardomi; jis pats laiko
mas tamsoje; bet koks troš
kimas save patobulinti ar 
gyvenime prasimušti į prie
kį slopinamas; neduota jam 
progos pagerinti savo skur

džią padėtį. Reikalaujame, 
kad negras pasirodytų iš
mintingesnis, negu mes esa
me, tolerantiškesnis, nar
sesnis, kilnesnis, manda
gesnis. Statistikose dažnai 
randame tik dalį tiesos. 
Kiekvieną kartą, kai juoda
sis kitam ištraukia piniginę, 
tuoj užrašoma į knygas. Bet 
kai baltieji degina negro 
namus, kadangi jis regis
truojasi balsuoti, šie nusi
kaltimai nepakliūva į statis
tikas. Pagaliau žmogaus 
nepažeidžiamų teisių atėmi
mas ar suvaržymas be pa
teisinamos priežasties yra 
nusikaltimas prieš patį 
žmogaus asmenį. Tie nusi
kaltimai nesurašyti statisti
kose.

Juodaodį amerikietį išstū
mė iš žmonių tarpo skaudi 
ir ilgai užsitęsusi praeities 
sistema — vergovė. Sugrą
žinti jį į normalias vėžes 
užtruks ilgai. Pirmiausia 
daug kur reikės pakeisti šio 
krašto visuomenės veidą ir 
panaikinti įsisenėjusį netei
singą negro traktavimą, ku
ris jį atskiria nuo kitų žmo
nių ir pasmerkia vien tik 
dėl jo juodos odos. Pačiam 
negrui teks sparčiau save 
patobulinti, susirūpinti rezi
dencijos pagražinimu, savo 
uždarbio geresniu panau
dojimu. Abiem rasėm bend
radarbiaujant, bus galima 
tikėtis geresnių vaisių.
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V Y R A M S
Ir moteris nori pakilt virš kasdienybės

M O T E R I M S
Ar mes savęs nepervertiname?

• Ir moteris nori 
pakilti 
virš kasdienybės

Kaip gera būtų, jei vyrai, 
pripažindami, kad moteris 
yra apdovanota jautria šir
dimi ir intuicija, dažniau 
prisimintų, jog mums taip 
pat duota ir galia protauti 
bei laki vaizduotė.

"Nebeskrajok padangė
mis..." — ir viskas bus ge
rai. Parafrazuoju p. Alšėno 
straipsnyje ("Moteriška mo
teris...", L. L., 1963, spalis, 
310 psl.) tilpusį vieno vyro 
patarimą savo žmonai. Man 
šis jo išsireiškimas priminė 
kai kurių vyrų nusistatymą 
prieš žmonos stengimąsi pa
kilti truputį aukščiau kas
dienybės. Gal p. Alšėno 
minėtos šeimos tragedijoje 
ta frazė turėjo kitą prasmę 
— nežinau; tačiau ji mane 
paskatino pagalvoti sekan
čia linkme.

Per dažnai vyrai mano, 
kad moteris yra tik "emoci
jų maišelis", nepagalvoda
mi, kad ir ji gali būti gyve
nimo išmesta iš pusiausvy
ros. Esti moters gyvenime 
laikotarpių, kada ji ypatin
gai reikalinga supratimo, 
ypač, kai ji netoli keturias
dešimties. Ji yra tuomet to
kiame fiziologiniame ir psi
chologiniame stovyje, kad 
reikalingas didelis taktas, 
atlaidumas ir supratimas iš 
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vyro ir vaikų pusės. Galima 
net sakyti, kad ji tuomet ne
atsakinga už savo irzlumą ir 
išsišokimus. Nesuprasta mo
teris tuomet pradeda gyven
ti fantazijomis.

Teisingai p. Alšėnas pa
stebi, kad pasiaukojimu mo
teriai yra skirta saugoti šei
mos darną. Bet ar išsaugo
jama šeimos laimė, jei pasi
aukojimas tik iš moters pu
sės? Jei nėra abipusio pasi
aukojimo, ilgainiui kiekvie
na galvojanti žmona pradės 
"skrajoti padangėmis", ban
dydama išsiaiškinti sau, ko
dėl tik iš jos laukiama au
kos.

Ir moters siela veržiasi į 
būties klausimus. Ji taip pat 
nori sužinoti "kas aš?", "ko
dėl iš manęs tiek daug lau
kiama?" Kaip pilnutinis 
žmogus, moteris irgi išgyve
na abejones, baimę, neapsi
sprendimus. Būtų lengviau, 
jei vyrai pripažintų mote
rims teisę svarstyti savo eg
zistencijos klausimus. Tai 
darydama, moteris gal ir 
bus neramesnė, jautresnė, 
kaip k i e k v i e n a s  vyras, 
esąs panašiame procese. 
Todėl, mieli vyrai, retkar
čiais atleiskite mums už tą 
irzlumą ir priekabumą.

Tiesa, kad moteris buvo 
sukurta po vyro. Bet ir ji 
pilnateisis asmuo. Ir ji nori 
mąstyti, kurti, šviestis. Ne
mažas skaičius vyrų, pama

čiusių vakare žmoną su 
knyga rankoje ar vien be
siklausančią muzikos, griež
tai primena jai, kad dar vie
na saga sekmadieniniame 
švarke neįsiūta, kad kantas 
nebe aštrus... Nors moteris 
savo širdį vyrui atidavus, 
jos sielai turi ūkti atviras 
kelias santykiavimui su 
Dievu. O tai gali būti ir kny
gą skaitant ir muzikos garsų 
besiklausant.

Moteris norėtų turėti kele
tą minučių ramybės — pa
būti pačiai su savimi. Vie
nai, kai jos nesišaukia nei 
vyras, nei vaikai, nei kun
kuliuoją puodai. Tos minu
tės grąžina jai dvasinę pu
siausvyrą, išblaškytą kas
dienybės reikalavimų. O ta 
kasdienybė! Argi joje nėra 
pykinančių ir nervuojančių 
situacijų?

Daug sykių esu girdėjusi, 
kad moderni moteris suga
dinta šeimyniniam gyveni
mui. Nebeužtenka jai tik vy
ro ir vaikų meilės. Ta pras
me, gal ir sugadinta. Juk ji, 
pažinusi daugiau mokslo, 
girdėjusi daugiau koncertų 
ir skaičiusi gilesnių knygų, 
nenori visa tai pamiršti. Ji 
nori laikas nuo laiko riešku
čiomis pasisemti iš to skaid
raus šaltinio vėl ir vėl. Vy
rai turėtų suprasti, kad juo 
ji daugiau semsis iš tos 
versmės, tuo daugiau ir sa
vo vaikams duos atsigerti.

GINTARĖ IVAŠKIENĖ

P. K.



čia spausdinami pasisaky
mai, reaguojantys į P. Alsi
no straipsni "Moteriška mo
teris — saulė šeimoj” ("L. 
L.”, 1963, spalis, 310 psl.).

Protavimas ir kūryba nei 
kiek nesumažina moterišku
mo pas tą moterį, kuri na
tūraliai jo turi.

Paskutinis prašymas vy
rams: prašau neniekinti sa
vo žmonose išsimokslinimo 
ir išsilavinimo, o jį dar la
biau skatinti. Visuotinės 
Tiesos siekimas nėra vien 
tik vyrų privilegija.

• Ar mes, moterys, 
savęs 
nepervertiname?

Neseniai “L. L." žurnale 
skaičiau "Moteriška Moteris
— Saulė Šeimoje" antrašte 
pavadintą straipsnį. Auto
rius surinkęs įvairias cita
tas, labai gražias, pačių mo
terų pasisakymus. Čia man 
ir kilo klaustukas, ar mes, 
moterys, savęs neperverti
nam, manydamos, kad tik
rai viskas tik nuo mūsų pri
klauso. Vienos citatos auto
rė A. S. sako: "Neretai mo
teris daro klaidą, imdamasi 
iš pagrindų pakeisti savo 
vyro charakterį. Jo nepakei
si. Tik prieisi prie dar di
desnių skirtumų. Jis vedė ne 
su intencija vaidinti pasa
kos princą, bet gyventi savo 
gyvenimą, būti pačiu savi
mi" (312 psl.). Sutinku. Už
simanyti iš pagrindų keisti 
bet kurio žmogaus charakte
rį yra klaida. Žmogaus cha

rakteris nėra medžiagos ga
balas, kurį gali atkirpti, už
lenkti ar kitaip prisiūti. Bet 
iš kitos pusės charakterio 
kampai gali būti tokie gru
būs, kad kitas žmogus, kaip 
jis besitaikintų, vis užkliūtų. 
Ar nereikėtų prieš vedybas 
pastebėti protu, ne jaus
mais, ar pasirinktojo cha
rakteris susilietęs su antrą
ja puse nepaleis kibirkštis? 
Ar bus įmanoma bent vidu
tiniškai sugyventi? Ar yra 
galimybė, kad ir jis imsis 
savo charakterio briaunas 
šlifuoti, ar tik tavojo charak
terio aštrumus taisys? Bet 
autorė už kelių eilučių štai 
ką sako: "Gal kai kam atro
do, kad laimė vedybose pri
klauso nuo to, kokį vyrą 
gauni? Išmintinga moteris 
taip negalvoja. Jai yra aiš
ku, kad, norint turėti laimin
gą šeimą, reikia stengtis ją 
tokią padaryti" (313 psl.).

Pagal autorės pasisakymą 
kyla klausimas, ar beverta 
mergaitei rinktis gerą vyrą? 
(p. P. K. klaidingai spren
džia apie p. A. S. nuomonę 
iš trumpos citatos; straips
nyje, tūpusiame "Moteryje", 
1958, nr. 3, p. A. S. pasisa
kė visapusiškiau, kas maty
ti ir iš 384 psl. viršutinės ci
tatos. — Red.). Imk pirmąjį 
nuo krašto, stenkis padary
ti laimingą šeimą ir viskas 
bus gerai. Kažin? Praktiš
kam gyvenime ne visada

taip būna. Kartais gražiau
sios pastangos, o vaisiai 
menki. Juk ir kilniausia mo
teris yra tik ribotas žmogus. 
Ar ne perdrąsu būtų visą 
šeimos laimę suvesti tik į 
moters rankas? Jos fizinės ir 
dvasinės jėgos gali nelauk
tai išsekti, jei jai reikės virš 
jėgų tempti šeimos naštą. 
Kai moteris, kad ir jauna, 
pertempia savo nervus, ne
tenka fizinių jėgų, tada sun
ku su ja net susikalbėti, o 
ką belaukti iš jos pasiauko
jimo, heroizmo.

Toliau straipsnyje yra ver
tingų citatų ir apie moters 
moteriškumo jėgą. Teisin
gai. Manau kiekviena gal
vojanti moteris žino, kad 
tikrasis moteriškumas gra
žiausiai išsiskleidžia kan
čioje ir savęs atsisakyme. 
Bet kiek tas atsisakymas 
reikalauja vidinės jėgos! 
Labai gražu ir nesunku apie 
kančią kalbėti ar rašyti, bet 
visai kas kita ją konkrečiai 
išgyventi, pasijusti kančios 
ugny, lyg nuolatiniam kriti
me, tuštumoj. Tiesa, kad 
moteris yra pajėgi daug 
duoti ir daug iškentėti, bet 
ir ji labai reikalinga pastip
rinimo, paguodos savo jaut
riam ir turtingam vidaus pa
sauly. Tas moters fizinis tra
pumas ir vidinis jautrumas 
jai kančios nepagaili. Bet ar 
šitam jos kančios kely į tik
rąjį moteriškumą vyras tu-
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NORINT TURĖTI laimingą ir darnią šeimą, reikia stengtis ją tokią 
padaryti. Reikalingi ir vyro ir žmonos įnašai; ne po truputį, o tiek 

kiek pajėgia — viską. A. S., "Moteris”, 1958, nr. 3.

rėtų būti tik pasyvus stebė
tojas, nurodinėtoj as? Logiš
kai sprendžiąs, kaip moky
tojas klasėje, statąs vienoki 
ar kitokį pažymį, kad išken
tėta netobulai, kad reikėjo 
daugiau kantrybės, kad, 
nors nemigusi ar susirgusi, 
turėjai atlikti visa laiku, su
tikti mane besišypsanti, nes 
aš grįžau iš darbo nuvargęs. 
Abu esate nuvargę, abu rei
kalingi paguodos, padrąsi
nimo, atlaidumo, lyg naujo 
atkūrimo.

Graži tiesa, kad moterų 
aukos kelias labai gražus, 
bet jame dar daug tuščios 
vietos, atseit, išsitektų ir vy
rai. Jei moters moteriškumas 
ir motiniškumas gražiai pra
žįsta aukos kely, tai šis ke
lias nemažiau išryškina ir 
puoselėja vyro vyriškumą, 
riteriškumą ir tėviškumą. 
Jei tobuliausias vyras — 
Kristus nerado kito kelio 
kaip aukos ir kančios, argi 
mūsų vyrams jis nebūtų 
priimtinas?

Kalbant apie moters kan
čią, kyla mintis — gal ne be 
tikslo Tvėrėjas pirma sukū
rė vyrą, o paskui trapesnę 
būtybę — moterį, ir atidavė 
ją vyro globai. Pagal Gene
zę pirmasis vyras ją priėmė 
globojančiom rankom. Ir ne
atrodo, kad pirmoji moteris 
būtų bandžiusi iš tos globos 
veržtis. Jei šiandien moteris 
bando išsiveržti iš ją globo
jančio vyro rankų ir ieškoti 
kitų, kažin ar tik ji viena 
kalta? Ar nereikėtų tas ran
kas patikrinti, ar jos tiesia
mos į moterį pagal artimo 
meilę, savęs atsižadant ir 
mėginant įsijausti į moters
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pasaulį — pagal Dievo pla
ną, ne vien konstatuojant 
faktą, kad moteris pajėges
nė kentėti; taigi negailėk jai 
progų tą "dorybę" prakti
kuoti.

Nenoriu teisinti moterų, 
kurios palikusios savo vy
rus nubėga pas kitus. Jos 
yra pačios nelaimingiau
sios, praradusios save ir gy
venimą, jų kančia neišsako
ma ir tokia beprasmė. Bet 
ir į jas nemeskime akmens, 
o geriau pasimokykime, ar 
šios nelaimės priežastis nė
ra tas tekėjimas "už bet ko
kio vyro", tas perdėtas pa
sitikėjimas, kad su vidine 
moters jėga viską laimėsiu. 
Tas nelaimingąsias gali iš
gelbėti tik toks pasigailėji
mas, kokį parodė Kristus 
svetimoteriautojai, pasmerk
tai užbaigti kančią gatvės 
grindiny nuo kieto akmens.

Nestatykime laimės pilių 
ore, bet padėkime jaunimui, 
einančiam į šeimos gyveni
mą, atsiremti į kietą mūsų 
patirties pagrindą. Mes, vy
resnieji, neužmerkime akių 
prieš akivaizdžius dienos 
faktus. Jei mes galvosime, 
kad gera moteris gali su
kurti šeima su bet kokiu 
partneriu, ką begalvos ir 
kaip praktiškai elgsis mūsų 
mergaitės? Juk jos ir taip 
jau įsikalusios į galvą, kad 
šeimos laimė pigiai gauna
ma. Jei berniukas pašokdi
no, priglaudė, tai jau drasiai 
teku — jis mane myli, aš jį; 
nesvarbu charakteris, tau
tvbė ar religija; esu moteris, 
šeimos vairas bus mano 
rankose; kaip norėsiu, taip 
tvarkysiu.

Viena man gerai žinoma 
mergaitė, baigusi katalikiš
ką universitetą, praktikuo
janti katalikė, švelnios, mo
teriškos prigimties, buvo pa
likta vyro su dviejų metų 
dukrele. Po poros metų, kai 
ji truputį atsigavo po skau
džios tragedijos, kartą besi
kalbant paklausiau: "Sa
kyk, kodėl tu už jo tekėjai, 
jei sakai, kad žinojai, jog 
jis netikintis ir tokio charak
terio". Ji atsakė: "Aš jį my
lėjau ir dabar tebemyliu. 
Galvojau, kad mano meilė 
jam, religingumas ir tikras 
nuoširdus moteriškumas bus 
tie ginklai, kuriais laimėsiu 
jį sau, ir gyvensime laimin
giausią šeimos gyvenimą. 
Kurį laiką taip ir buvo. Aš 
netikėjau, kad galima mo
teriai tokia laimė; buvau lai
mingiausias žmogus pasau
ly. Bet vieną dieną jis ma
ne paliko. Aš beveik ėjau 
iš proto, roviau plaukus 
nuo galvos, blaškiaus kaip 
beprotė".

Viena mano pažįstama 
šeima dėl tėvo ligotumo ne
galėjo emigruoti. Į Ameriką 
atvyko vyriausia dukra, 
baigusi gimnaziją. Čia bai
gė katalikišką universitetą. 
Parašė man, kad susižieda
vo su amerikiečiu. Kai ją 
įspėjau, kad gerai pagalvo
tų apie ateitį, ji su giliu įsiti
kinimu parašė: "Jūs turėtu
mėt tik džiaugtis, kad aš lai
mėsiu Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai tokią asmenybę. Ne 
tik jį, bet ir jo šeimą". Po 
kelių metų Bažnyčia ir lietu
vių tauta ne tik nelaimėjo 
tos "asmenybės" ir jo šei
mos, bet prarado ir ją.
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Viena Amerikos pilietė, 
gyvendama Romoje 1944 
m., aprašė vokiečių okupa
cijos laikus ir savo knygo
je tris kartus paminėjo Ce
sano stovyklą (Jane Scrive
ner, Inside Rome With The 
Germans, The Macmillan 
Company, 1945, 98, 112 ir 
154 psl..) Ji, matyt, dirbo Va
tikano Karo Belaisvių Infor
macijos biure ir gerai paži
no Romą. Kalbėdama apie 
Cesano stovyklą, ji sako, 
kad tenai karo pabėgėliai 
turėjo vos šiokią tokią pa
stogę ir taip mažai maisto, 
kad vos galėjo palaikyti sa
vo gyvybę. Tai yra tiesa. 
Nuo bado mirė tik du vai
kai, gal ne tiek nuo maisto 
trūkumo, kiek nuo motinos 
apsileidimo ar psichinės li
gos.

Kitoje vietoje ji rašo, kad 
vokiečiai evakuavę žmones 
ginklu. Ir tai yra tiesa. Ne
manau, kad galima juos už 
tai kaltinti. Juk ką galėjo 
padaryti, jei gyventojai ne
supranta karo pavojaus ir 
būtinai nori pasilikti savo 
namuose?

Trečioje vietoje amerikie
tė sako, kad Cesano karo 
pabėgėliai buvo patalpinti 
palūžusiuose kariuomenės 
barakuose, be antklodžių ir 
beveik be maisto. "Nemaža 
jų mirė iš bado ir šalčio" 
(154 psl.).

Tą paskutinę pastabą no
rėčiau patikslinti. Pabėgėlių

apgyventi pastatai buvo 
mūriniai, kai kurie gražūs 
ir patogūs, kiti nebaigti; ta
čiau visi buvo nežmoniškai 
perpildyti. Nei viena šeima 
neturėjo ne tik atskiro buto, 
bet nei kambario. Mano 
nuomone, Cesano stovyklo
je galėjo sutilpti apie 3.000 
pabėgėlių. Jų gi buvo kar
tais net 15.000.

Sugrįžęs į Romą, girdėjau 
iš buvusio fašistų partijos 
sekretoriaus Della Valle, 
kad partija siuntė į Cesaną 
drabužių, antklodžių ir lovai 
baltinių. Bet aš pats nesu 
sutikęs jokio pabėgėlio, ku
ris man būtų sakęs, kad ką 
nors iš fašistų yra gavęs. 
Fašistų siunčiama pagalba 
arba "sutirpo" pakeliui į 
Cesaną, arba stovyklos fa
šistai ją kam nors pardavė. 
Pirmomis stovyklos dieno
mis Marisa man sakė, kad 
stovyklos fašistai turi ant
klodžių. Bet kai jos paklau
siau, kodėl jie tų antklodžių 
nedalina, ji patraukė pe
čiais. Spėju, kad tos antklo
dės buvo parduotos. Tokiu 
būdu galiu išaiškinti gandą, 
kad fašistų valdininkas, 
bėgdamas iš stovyklos, iš
sivežė pusantro milijono ly
rų. Žinoma, dalį tos sumos 
jis galėjo gauti už parduo
tas maisto korteles.

Tačiau nesu matęs nei 
vieno nuo šalčio mirusio 
žmogaus. Kad mirė nuo 
persišaldymo, plaučių už
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degimo ir kitų ligų, tuo nei 
kiek neabejoju. Balandžio 
mėnuo Romos apylinkėse 
yra vėsus, bet nešaltas. Nuo 
ko mirė pabėgėliai sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais, 
nežinau. Bet policija, kuri 
tuos pabėgėlius laidodavo, 
nėra man išsitarusi, kad kas 
nors būtų nuo šalčio pasty
ręs.

Vokiečių stovyklos vado
vybė, išskyrus kapitoną 
Paulių ir Mariją, buvo labai 
žmoniška. Tik anie "žmonių 
medžiotojai", kurie išvežė 
30 mergaičių, buvo tikri na
cių partijos fanatikai.

Po žmonių medžioklės sto
vyklos fašistas parašė ra
portą fašistų partijos vado
vybei ir pats man jį per
skaitė. Tenai tarp kitko bu
vo pasakyta, kad, nepai
sant žmonių medžioklės, pa
garba ir meilė Musoliniui 
padidėjo... Kai kas tikrai pa
didėjo, bet tik ne meilė ir 
pagarba.

Jane Scrivener sako, kad 
popiežius, siųsdamas pabė
gėliams pagalbos, išgelbėjo 
daug gyvybių. To negaliu 
nei teigti, nei neigti. Kritiš
kiausiu momentu, kada san
dėlyje nebebuvo j o k i o s  
maisto atsargos, Vatikanas 
atsiuntė apie 100 centnerių 
maisto. Kiekvienam pabė
gėliui teko apie 3 svarus. 
Galimas daiktas, kad tie 3 
svarai kai kam nulėmė gy
vybės klausimą. Be to, man, 
Vatikano atstovui anomis 
dienomis pasisekė gauti 
apie 40 centnerių iš sąjun
gininkų. Ir tie centneriai 
prailgino mūsų gyvybę. 
Man atrodo, kad didžiausią 
pagalbą Vatikanas suteikė 
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ne maistu, bet prašydamas 
vokiečių, kad išvežtų iš sto
vyklos amunicija, o sąjun
gininkų, kad stovyklos ne
apšaudytų. Keletą kartų 
mačiau, ką reiškia masinė 
mirties baimė ir kaip ji vei
kia į žmogų. Nuo tos bai
mės popiežiaus pastango
mis buvome bent dalimi iš
vaduoti.

Popiežiaus pagalba, kad 
ir kukli, turėjo daug psicho
loginės įtakos. Žmonės, pra
radę beveik viską, neprara
do vilties. Senas fašistų po
sakis, kad "Duče rūpinsis 
visais", jiems buvo tas pats, 
kaip buliui raudonas skudu
ras. Bet į popiežių jie pradė
jo žiūrėti kitaip. Tai paste
bėjau per Dievo Kūno šven
tę ir per pirmą vaikų komu
niją, kai vaikai įėjo į koply
čią, apsivilkę popiežiaus 
padovanotais rūbais. Žino
ma, kai kas manė, kad Va
tikanas ar popiežius turi pa
daryti viską: parūpinti už
tektinai maisto, grąžinti ka
ro belaisvius, tuojau sustab
dyti karą ir užgydyti visas 
karo žaizdas. Ne, popiežius 
to padaryti negalėjo. Tai 
padarė vėliau tie žmonės, 
kurie buvo persiėmę popie
žių skelbiama dotrina apie 
taiką, apie tautų sugyveni
mą, apie socialinį teisingu
mą ir apie žmogaus asmens 
vertę.

Būdamas stovykloje, dau
giausia reikalų turėjau su 
popiežiaus komisijos vice
pirmininku, tėvu Otto Fal
ler, vokiečiu jėzuitu. Tas ku
nigas man padarė neišdil
domą įspūdį savo drąsumu, 
pasiaukojimu ir sumanumu.

Kai kiti pabūgdavo, susi
narpliodavo biurokratijoje 
ar prarasdavo galvą, jis vis 
rasdavo išeitį. Jis padėjo 
karo pabėgėliams ne pa
maldžiais žodžiais, bet cent
neriais.

Ne menkesnis buvo ir ko
misijos pirmininkas, prela
tas Ferdinandas Baldelli. 
Teikdamas pagalbą pabė
gėliams, kelis kartus jis ri
zikavo savo gyvybę ir degė 
tokia artimo meilės ugnimi, 
kurios iki šiol Italijoje ne
buvau matęs. Jis vadovavo 
komisijai 17 metų ir mirė 
šių metų liepos mėn. 20 d. 
Jonas XXIII prieš porą metų 
jį padarė tituliariniu Aperle 
vyskupu.

T. Raffaele Bitetti, S. J., 
kuris mane pakvietė į komi
siją, man išvažiuojant į A
meriką, tapo mano įpėdiniu. 
Tiesa, pradžioje jis perėmė 
tik vieną darbo dalį, paskui 
ir visą. Persidirbęs, jis mirė 
1959 metais.

Paskutinį kartą Cesano 
stovykloje buvau, rodos, 
1948 metais. Tuokart Itali
jos valdžia stovykloje buvo 
įsteigusi kariuomenės mo
kyklą. Mokyklos direkto
rius, pulkininkas toks ir 
toks, mane labai maloniai 
priėmė, domėjosi netolima 
Cesano praeitimi ir papra
šė, kad apie stovyklą papa
sakočiau karininkams. Bet 
aš, greitosios pagalbos au
tomobilyje turėdamas ką 
tik iškastus St. Giorgio a 
Lyri burmistro palaikus, ne
turėjau daug laiko ir Cesa
no istoriją papasakojau 
trumpai tik mane lydėju
siam karininkui. Kariuome-



BANGOS... 
BANGOS...

MYKOLAS VAITKUS

Bangos ... bangos ... Kyla, šniokščia, griūva, 
amžiais ūžia graudulingą giesmę ...
Ilgesingai mudu tolin žiūriva — 
gal aušrinė patekės jame ...

Bangos, bangos bėga iš erdvybių — 
skiria mudu okeano gelmės ...
Skęsta viltys tolumoj beribėje, 
gęsta jūroj plaštakėlėmis ...

Bangos, bangos, argi taip mum lemta — 
niekad žemėj nebišvyst viens antro, 
nors taip trokščiau, kad dar išgyventume 
jauno rojaus sielų santarą?

Bangos, bangos, gal ir ten, Anapus 
begalybėn tyliai mum įžengus, 
skirs bedugnė brolius, dvasiom tapusius? ... 
Ach, tamsybė tolį dengia mums ...

Bangos, bangos ... Kyla, šniokščia, griūva, 
gieda širdžiai graudulingą dainą — 
kad tolybėj pasitikti turiva, 
kas ten glūdi neatmainomai ...





MIRKSNIŲ SNAIGĖS

MYKOLAS VAITKUS

Iš tylių aukštybių milijardai snaigių 
skrenda ir sumirga, ir išnyksta staigiai, 
krisdamos be garso į baltpūkį klodą, 
kurs uždengia žemę lygiai ir vienodai...

Kaip sidabro snaigės, ir būties momentai, 
iš kažkur atskridę, krenta, krenta, krenta . .. 
kol mumis uždengia storas laiko klodas, 
netgi smėlio kapo ateičiai nebrodąs ...

Saitas tyrų sniegas, grįžtant čion gegužiui, 
į motulę jūrą vandenim nuūžia, 
ir atgiję kloniai saulei pasirodo, 
ir vėl puošia gėlės žemės veidą juodą ...

Klojąs mūsų kapą šaltas laiko klodas 
saulėj neištirpsta, kaip žiemužės godos, 
ir pageltę kaulai tyliai amžius miega, 
abejingi saulei, abejingi sniegui...

nės buvimas Cesano sto
vykloje man nepatiko. Jis 
kažkaip nesiderino su ta 
kančios persunkta vieta, pa
švęsta daugelio nekaltų 
karo aukų gyvybėmis. Man 
atrodė, kad stovykloje turė
tų viešpatauti tyla ir susi
kaupimas, o ne kareivių 
žingsniai, ne komandos žo
džiai ir ne karo maršai. Ta
čiau jaunoji Italijos respub
lika, apsivaliusi nuo fašiz
mo, turėjo budėti, kad jos 
demokratinę santvarką ir 
plačių, būtinų bei krikščio
niškų reformų programą ne
sugriautų kiti priešai.

Lydimas jauno ir simpa
tingo karininko, ėjau per 
stovyklą sunkiu žingsniu. 
Man atrodė, kad einu per 
kokią šventovę ar Kryžiaus 
Kelią. Tikrai, Cesano sto
vykla buvo tūkstančiams 
Kryžiaus Kelias. Kiekvienas

pastatas, kiekviena vieta ar 
kampelis iššaukė manyje 
pagarbą tiems žmonėms, 
kurie čia kentėjo, vargo ir 
laukė šviesesnio rytojaus. 
Daugelis to rytojaus nesu
laukė ir atsigulė Cesano ka
pinėse. Daugelis grįžo na
mo ir mirė nuo minų, grana
tų ar maliarijos. Daugelis 
senuose tėviškės griuvė
siuose pradėjo kurti naują 
gyvenimą. Keli šimtai Cesa
no stovyklos gyventojų bu
vo perkelti į kitas stovyklas, 
nes, praradę viską, nebetu
rėjo jėgų pradėti gyvenimą 
iš naujo.

Atsisveikinęs su karinin
ku, sėdau į automobilį ir 
vežiau į “Gustavo liniją" 
vieno didiko palaikus. Jis 
savo laiku buvo turtingas 
žemvaldys, ilgametis bur
mistras ir gražiai nuaugęs 
vyras. Jo kaulus buvau su

dėjęs į trigubą karstą, gal 
du ar tris kartus mažesnį už 
normalų. Kai pasiekiau jo 
tėviškę ir išėmiau karstą, 
kažkas šūktelėjo: "Žiūrėki
te, koks mažas yra žmo
gus".

Taip, žmogus yra mažas. 
Mažas ir didelis. Žmonės, 
kurie 1939 m. laikė save di
deliais, kuriuos sekė minių 
minios, 1945 m. tapo maži.

Netoli Cesano stovyklos 
yra senas etruskų miestas, 
vardu Vejo. Keletą kartų 
norėjau apžiūrėti tuos senus 
griuvėsius, bet niekuomet 
neturėjau laiko. Dabar to 
nesigailiu, nes visi griuvė
siai panašūs. Nežinau, kaip 
ir kada pradėjo griūti etrus
kų valstybė. Fašistų imperi
jos griuvimą mačiau pats 
savo akimis ir nė kiek nesi
stebiu, kad jų imperija su
griuvo.
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Kažkas ten kyla rūsčia, rimta...
Ten ateitis kaip tvanas grumzdžia...
Kai baimę nuo širdies nuimtų,
kur džiaugsmą geso, rimtį drumzdžia?...

PASITIKĖJIMAS Kas ranką kūdikiui ištiestų
ir per tamsybių vestų klastą 
į Amžių Tėvo aukštą Miestą, 

MYKOLAS VAITKUS kur tremtinys tėvynę rastų?...

Cit! paklausyk: "Aš čia — Jis kužda: 
"Nenusilenk silpnybės dvasiai!
Tik savo širdį duok man uždą —
Aš vesiu: eik į saulę drąsiai!”

Tarp etruskų ir fašistų 
klestėjo romėnų imperija. 
Apie juos žinomas Anglijos 
istorikas James Anthony 
Froude taip išsireiškia: "Jie, 
romėnai, buvo vadinami 
karalių tauta, nes karaliavo 
ant savo troškimų, geidulių 
ir polinkių. Jie nebuvo nei 
vaizduotės, nei intelekto 
žmonės. Jie turėjo kuklią 
tautinę literatūrą, mažai me
no, mažai filosofijos. Jie bu
vo dori ir praktiški. Tose 
dviejose kryptyse reiškėsi 
visa jų vidaus jėga. Jie bu
vo politiškai laisvi, nes lais
vė jiems reiškė ne galią da
ryti ką nori, bet kas yra tei
singa, ir kiekvienas pilietis, 
kol dėl amžiaus negavo ci
vilinių privilegijų, buvo 
auklėjamas p a k l u s n u 
mo drausmėje... Jie neįvil
ko gamtos jėgas į asmens 
formą, jie neformavo savo 
teologijos iš saulės ir žvaigž
džių judesio arba iš metų 
laikų. Gal galima rasti juo
se pėdsakų kosminių tradi
cijų ir prietarų, bendrų vi
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sam pasauliui; bet jie pri
dėjo ir savo specialų bruo
žą, statydami šventoves ir 
atnašaudami aukas aukš
čiausioms žmogaus dory
bėms: Stiprumui, Tiesai, 
Tiesumui (good Faith), Kuk
lumui, Gailestingumui ir 
Santaikai. Šitose ypatybėse 
glūdėjo visa, kas pakėlė 
žmogų virš gyvulių, su ku
riais jis turi tiek bendrų da
lykų".

Musolinis kopijavo tribū
nų ar konsulų laikyseną, 
švaistėsi senais imperijos 
šūkiais, imitavo garsius im
perijos karo vadus, bet ne
turėjo jų dvasios ir dorybių. 
Jėga, ne teisingumas, turėjo 
išrišti visas vidaus ir užsie
nio problemas. Kai susirė
mė su didesnio jėga, jis ir 
jo partija supliuško į nieką.

Tokią pamoką išsivežiau 
iš Cesano Romano stovyk
los.

Tokią pamoką rasdavau 
senose teologų ir moralistų 
knygose, popiežių kalbose

ir didelių valstybių vyrų 
darbuose. Neseniai tą pa
moką radau ir Jono XXIII 
enciklikoje apie taiką žemė
je. Cesano Romano stovyk
la man tą pamoką padarė 
neišdildoma iš atminties.

Kitą kartą žydai, prispaus
ti Romos imperijos, klausė 
Kristaus, ar reikia mokėti 
mokesčius ciesoriui. Išgany
tojas jiems atsakė: "Duok 
Dievui, kas Dievo, o cieso
riui, kas ciesoriaus".

Netolimos praeities cieso
riai reikalavo sau ir to, kas 
priklauso Dievui ir žmogui. 
Deja, kova už žmogaus ir 
Dievo teises dar nebaigta. 
Vienur ar kitur yra stovyk
lų, panašių į Cesano. Praė
jus beveik 20 metų nuo karo 
pabaigos, mes gyvename 
naujo karo baimėje ir nie
kas nėra tikras, kad jam ne
reikės užbaigti gyvenimą 
stovykloje. Tokia lėta yra 
pažanga į teisingumą, ku
ris, anot senų romėnų, yra 
karalysčių pamatas.



KORNELIJUS BUČMYS, O.F.M.

TOM JONES

Anglų naujosios filmu sro
vės, žinomos “Angry Young 
Men” vardu, vienas iš stip
riausių šulų yra režisorius To
ny Richardson. Jis ypač užsi
rekomendavo filmais “A Taste 
of Honey” ir “The Loneliness 
of the Long Distance Runner” 
(paskutinysis filmas buvo pa
minėtas “L. L.” š. m. gegužės 
mėn. nr., kai kur rodomas 
“Rebel With a Cause” vardu). 
Pasirinkęs filmo teksto pa
ruošėju John Osborne, tos pa
čios srovės atstovą, Richard
son ryžosi pagaminti filmą pa
gal anglų XVIII šimtmečio 
garsų Henry Fielding romaną 
“The History of Tom Jones, a 
Foundling”.

Minėtame romane satyrinėje 
formoje reiškiamas socialinis 
protestas prieš tuometinio gy
venimo negeroves. Nesigailė
damas šiurkštumų ir grubu
mo, Fielding labai realistiškai 
aprašo įvairias ydas ir jų ver
gus. Tiek romano, tiek ir pa
ties filmo įvykiai atsitinka 
Vakarinėje Anglijoje, aštuo
niolikto šimtmečio vidury.

Ilgoką romaną sutraukus į 
porą valandų tesitęsiantį fil
mą, stebime Tom Jones gyve
nimą nuo pat jo gimimo iš 
moterystės ryšiais nesujung
tos draugystės. Grafas All
worthy jo neatmeta ir Tom 
savo vaikystę bei jaunatvės 
dienas leidžia nerūpestingoje 
ištaigoje. Kai pavydo įtakoje 
Tom apskundžiamas ir iš jo 
atimamos paveldėjimo teisės, 
jis išvyksta į Londoną, seka

mas savo mylimosios. Londo
ne jo triukšminga jaunystė 
išsilieja dvikovose, romanti
niuose nuotykiuose, apiman
čiuose net aristokratijos da
mas, kol pagaliau beveik pra
randa gyvybę kartuvių kil
poje.

Filme stengtasi kiek galint 
tiksliau atkurti Fielding apra
šyto laikotarpio dvasią. Besi
keičiant poezijai ir grubumui, 
grožiui ir žiaurumui, stebima 
autentiškai atkurti scenarijai 
ir vaizduojamos epochos rū
bai. Šalia žavių Anglijos gam
tovaizdžių, su visu ištikimu
mu realybei patiekiama ne 
vien tik aristokratijos ištai
kingumas, bet taip pat ir 
vargšų lūšnos. Čia kaip tik 
režisorius Richardson pasiro
do kiek aštresnis net už patį 
romano autorių, nes vaizdais 
ir veiksmais daug įtikinamiau 
ir išsamiau galima išsireikšti, 
negu knygos žodžiais. Londo
no lindynių vaizdai arba dva
rininko Western laikysena el
nio medžioklės metu gali bū
ti stipriausiais minėto sociali
nio protesto pavyzdžiais.

Technikiniu požvilgiu Ri
chardson pilnas malonių staig
menų — pradžioje įterpiamas 
lyg nekalbamo filmo epizo
das, vėliau įjungiamos skubiai 
prablėstančios scenos bei iš
ryškinamos smulkesnės deta
lės, jomis užpildant svarbiau
sią ekrano dalį. John Addison 
muzikinis palydėjimas glau
džiai derinasi su filmo eiga ir 
stipriai paryškina pagrindinio 
veikėjo žygius ar nesėkmes.

Sudėtingą Tom Jones vaid

menį virtuoziškai atlieka Al
bert Finney. Tiek jis, tiek pats 
filmas, be abejonės, bus rim
ti konkurentai dėl šių metų 
Oscar premijų. Susannah York 
sukuria švelnų kaimo myli
mosios charakterį. Jos tėvo 
rolėje Hugh Griffith puikiai 
perteikia aristokratijos veid
mainiškumą. Tarp gausių ar
tistų šalutinėse rolėse ypač 
pažymėtini: Joyce Redman, 
George Devine, Joan Green
wood, Diane Cilento, David 
Tomlinson, Dame Edith Evans 
ir kt.

Šis filmas — tik suaugu
siems, ir tai tik vispusiškai 
subrendusiems. “Tom Jones”, 
tarsi aštuonioliktojo šimtme
čio “La Dolce Vita”, gali ne 
vieną ir suaugusių užgauti sa
vo grubumu ir realumu. Ne 
kartą šiame žurnale ir kituo
se laikraščiuose pasisakęs 
prieš nepadorumą filmuose, 
dabar nemanau teisinti šiame 
filme kai kurių pavaizduoja
mų prasilenkimų su padoru
mu. Nors Richardson šiame 
filme pateikė gyvenimo realy
bę, kokia ji yra, o ne kokią 
norėtume matyti, vis dėlto 
negalima jo apkaltinti vulga
rumu ir gašlumo bei kitų ydų 
užgyrimu ir įtaigoj imu, kaip 
tai dažnai pasitaiko komerci
nio lygio filmuose. Amerikos 
Padorumo Legionas šio filmo 
atžvilgiu irgi pastebėjo, kad 
dėl įvykių pristatymo būdo ir 
pasirinkto periodo nuoširdaus 
atvaizdavimo šis filmas gali 
būti laikomas tinkamu suau
gusiems, nors ir su atitinka
momis rezervacijomis.
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LORD OF THE FLIES

Iš gyvenimo tėkmės paimtu 
vaikų mėgėjiška vaidyba yra 
dominusi nevieną filmų reži- 
sorių. Italų neorealizmo srovės 
įtakoje Vittorio De Sica ban
dė perteikti pokarinio laiko
tarpio gatvės vaikų gyvenimą 
filme “Sciuscia”. Batų valyto
jai, padaužos, vagiliukai su 
jų gyvenimo aplinkybėmis ir 
pasėkomis slinko pro žiūrovų 
akis, palikdami nelabai pa
trauklų vaizdą.

Panašus įspūdis gaunasi ste
bint ir amerikiečių Louis Al
len ir Dana Hodgdon paga
mintą filmą “Lord of the 
Flies”. Anglų režisorius Peter 
Brook pats paruošė filmo 
tekstą pagal anglų rašytojo 
William Golding to paties 
vardo romaną. Visame filme 
labai artimai laikomasi kny
gos vedamosios minties ir įvy
kių eigos.

Grupė Anglijos mokyklinio 
amžiaus vaikų, atominio karo 
pavojaus atveju, evakuojama 
lėktuvu. Oro nelaimės pasė
koje lėktuvas sudūžta, lėktuvo 
įgula žūva ir visi 34 berniu
kai nesužeisti pasilieka vieni
ši negyvenamoje saloje. Iš 
pradžių dar bandoma palaiky
ti tvarką, deginti gelbėtojų 
dėmesį patraukiančią ugnį, 
organizuotis. Kiek vėliau pa
sidalijama į besiginčijančias 
ir bekovojančias grupes, kol 
pagaliau viskas paskęsta lau
kinėje betvarkėje. Išpaišytais 
veidais, nuvargę ir pusnuo
giai, su iš lapų darytomis 
kaukėmis, vaikai siaučia miš
ke ar šoka apie ugnį. Iš pra
džių medžiodami tik maistui, 
vėliau kraujo troškulį tenkina, 
persekiodami vienas kitą, kol 
du žūva ir trečias vos išgelbs- 
timas atvykusio jūrininko. 
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Režisorius Brook daugiau
sia pasisekimo yra susilaukęs 
scenoje, statant Šekspyro vei
kalus. Jo prityrusioje priežiū
roje yra vaidinę John Giel
gud, Alec Guinness, Laurence 
Olivier, Rex Harrison ir kt. 
Šiam filmui jis pasirinko vai
kus, tarp 7 ir 15 m. amžiaus, 
dar nevaidinusius filmuose, 
kreipdamas ypatingą dėmesį į 
jų išvaizdą, labiau atitinkan
čią knygoje vaizduojamiems 
charakteriams. Tad nenuosta
bu, kad daugelio vaikų vaidy
ba nedaug tepakyla virš mo
kyklinio teatrėlio lygio. Fil
muota netoli Puerto Rico 
esančioje Vieques saloje.

Žiūrovas, besiviliąs šiame 
filme stebėti nuotaikingus 
nuotykius, gali apsivilti, nes 
visa esmė glūdi alegorijose ir 
simboliuose. Knygos autorius 
bendruomenės moralinio silp
numo priežasčių ieško žmo
gaus prigimties ir atskirų as
menų nepajėgume atsispirti 
blogiui. Naudodamas vaikus 
kaip pavyzdį, Golding vysto 
sugestiją, jog, pašalinus įsta
tymų jėgą ir civilizacijos 
varžtus, netrukus atmetami 
moraliniai dėsniai ir grįžtama 
prie laukiniškumo. Iš knygos 
ši pesimistinė idėja perduo
dama ir filme. Be abejonės, 
tas žmogaus nepajėgumas at
sispirti blogiui yra pertempia
mas, su didžia skriauda žmo
gaus laisvai valiai.

Knyga “Lord of the Flies”, 
pasirodžiusi Amerikoje 1955 
m., liko kaip ir nepastebėta. 
Po keturių metų išleidus po
puliarią laidą, ji susilaukė di
džiausio pasisekimo tarp stu
dijuojančio jaunimo ir iki da
bar jau parduota arti milijono 
egzempliorių. Panašiai gali 
būti įvertintas ir filmas. Gal 
ir pajėgs sudominti vyresnį 
jaunimą, bet suaugusieji žvelgs 
į jį su baugia nuostaba.

THE GOOD SOLDIER 
SCHWEIK

Be abejonės, daugelis yra 
skaitę čekų rašytojo Jaroslav 
Hasek knygą, išleistą ir lietu
vių kalba apie kareivio Švei
ko nuotykius. Pagal šią kny
gą Hans Jacoby paruošė teks
tą to pat vardo filmui, kurį 
surežisavo Axel von Ambes
ser. Filmas pagamintas Vokie
tijoje 1961 m., bet Amerikos 
žemyną su angliškais parašais 
pasiekė tik šį rudenį.

Darniai maišant komiškus 
ir tragiškus momentus, filmas 
su gana aštria satyra paliečia 
pačią karo idėją, ypač suran
dant progų pasijuokti iš ka
reiviškos drausmės ir kvailo
kų karininkų. Tai ypač sustip
rinama, įterpiant senų kino 
kronikų iškarpas iš prieška
rinio ir karo laikotarpio Aus
tro-Vengrijos ir carinės Rusi
jos gyvenimo.

Filmo veiksmas vyksta pir
mojo pasaulinio karo metu. 
Naivus ir paprastutis Joseph 
Schweik suareštuojamas kai
po šnipas, nes išdrįso pakriti
kuoti Austro-Vengrijos val
džią ir patį imperatorių Pran
ciškų Juozapą. Išsikapstęs iš 
arešto, paimamas kariuome
nėn. Visų pripažįstamas ir lai
komas kvailučiu, Schweik 
nuotykių eilėje nepasimeta ir 
nepraranda lygsvaros. Būda
mas nesėkmingų aplinkybių 
auka, jis laimingai išlaviruoja 
laimėtoju. Nors apkaltinamas 
apsimetimu, vėliau patalpina
mas ligoninėn. Pasveikęs pa
skiriamas karininko Luko pa
siuntiniu ir patarnautoju. Jo 
viršininkas daugiau rūpinasi 
prabėgančiais romantiniais 
nuotykiais, ne karo eiga, ir 
vis išvengia pasiuntimo į 
frontą. Dėl Schweik plepumo 
ir neapdairumo abu pasiun
čiami į rusų frontą. Lukas žū-



SPALIO MĖN. NUMERIS

Mūsų religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas, leidžiamas 
tėvų jėzuitų, nuolat tobulėja 
ir daro pažangą... Jaučiamas 
išradingumas medžiagos lau
žyme į puslapius, įvestos nau
jos vinjetės, parinktos pa
trauklios iliustracijos, visą 
puslapį paskiriant buvusiam 
redaktoriui tėvui J. Vaišniui, 
S. J., atskiru straipsniu ap
žvelgiant ir jo sėkmingą dar
bą. Gerą įspūdį daro, kai jau
ti rodomą respektą ir anks
čiau buvusiems to pažangaus 
žurnalo kūrėjams, tvarkyto
jams... Žurnalas neša naujų 
vilčių, ypač, kai jaučiamas 
redaktoriaus nusistatymas į
traukti naujų, jaunesnių jėgų.

Dienraštis "Draugas"

Sveikinu su tikrai nauja ir 
gaivia “L. L.” išvaizda.

Kornelijus Bučmys, O.F.M.

Ir vėl “L. L.” pašoko gražų 
šuolį į priekį. Jūsų pasisaky
mams, ką jūs žadat duot skai
tytojui ir kaip jį traktuot, yra 
šedevras ir lietuviškoj spau
doj unikumas.

N. N.

Ypatingai gražus įvadas, kur 
įpinate įvairius skyrius į “L. 
L.” tikslą ir dėmesio sritis. 
Patinka ir trumpos ištraukė
lės puslapių viršuje.

Antanas Saulaitis. S. J.

PAGERBIANT BUVUSI 
REDAKTORIŲ

Pirmu suredaguotu numeriu 
esu labai sužavėtas. Grožiniai 
naujas numeris atrodo labai 
turtingas. Bet mintis ir didelis 
taktas, pagarba, ir priklau
santis pripažinimas buvusiam 
redaktoriui labai daug pasi
šventimo, kūrybiškumo ir su
manumo yra taip pat labai 
gražiai iškeltas ir tikrai pui
kus reiškinys.

Gintautas Sabataitis, S. J.

Tikiuosi, kad buvusio Re
daktoriaus didis darbas bus ir 
toliau tęsiamas nenuilstama 
jauna dvasia, nors formos ir 
idėjos galėsiančios keistis, 
keičiantis ir pačiam gyveni
mui. Judėjimas ir darbas daro 
pažangą.

J. Drouilly

DĖMESYS JAUNAJAI 
KARTAI

Dėkoju už Jūsų pasiryžimą 
kreipti daugiau dėmesio į jau
nesniąją kartą bei jai aktua
lius klausimus.

Gintarė Ivaškienė

RASINĖS INTEGRACIJOS 
KLAUSIMU

Norėčiau paprašyti, kad “L. 
L.” būtų dažniau pasisakyta 
rasinės integracijos klausimu. 
Jaučiu, kad lietuvių tarpe pri
vengiama konkretesnių nusi
statymų už negrų teises. O ta
čiau, norėdami pasitarnauti 
Amerikai ir bendrai žmonijai, 
turėtume nebijoti liesti tos te

va mūšio metu, o Schweik 
vos išsigelbsti nuo sušaudymo, 
nes ir vėl apkaltinamas šnipi
nėjimu. Karui pasibaigus, ne
daug teišmanantis kareivis 
Schweik grįžta sveikutis na
mo, nors daugelis gudresnių 
už jį fronte prarado savo gy
vybę.

Filmas tikrai gyvas ir juo
kingas. Prie komiško pasise
kimo žymiai prisideda kvai

lučio Schweik rolėje Heinz 
Ruhmann žavi vaidyba. Filmų 
mėgėjai gal dar prisimena jo 
puikią vaidybą kitame satyri
niame filme “The Captain 
From Koepenick”. Šalutinėse 
rolėse jam sėkmingai talki
ninkauja Ernst Stankowski, 
Ursula Borsodi, Senta Berger 
ir kt.

Šis filmas tiek vyresniam 
jaunimui, tiek suaugusiems

suteiks progą arti dviejų va
landų praleisti linksmoje nuo
taikoje.

THE SUITOR

Pantomiminių filmų menas 
dar nėra miręs, nors taip ir at
rodytų iš bendro žvilgsnio į 
filmų pramonę. Tyliuosiuose 
filmuose artistui savo veido
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mos. Ligi šiol vis pasijausda- 
vau lyg lietuvybės išdavikė, 
kada tik draugų tarpe pasisa
kydavau esanti palanki neg
rams ar žydams. Kodėl gi taip

yra? G. I.

Jūsų prašymas sutampa su 
kitų pasisakymais. Šiame 
numeryje talpiname G. Ki
jausko, S.J. straipsnį. Spaus
dinsime ir kitų nuomones.

Tikra lietuvybė nieko 
bendro neturi su žydų, neg
rų, lenkų neapkentimu. Su 
kitų tautų ar rasių nekenti
mu susirišęs tautiškumas 
yra išsigimęs, nevertas tikro 
patriotiškumo vardo. —

Red.

SUGESTIJA

Kiek iš bendro vaizdo paste
bėjau, ar nepriimtumėte pa
stabėlę — gal būtų lyg ir ge
riau, jei pavyktų išvengti

straipsnio pabaigos nukėlimo 
į kita puslapį. Amerikiečių 
žurnaluose tai praktikuojama 
gana plačiai, bet “L. L.” tai 
ar nebus pirmas kartas.

Kornelijus Bučmys, O.F.M.

Nukėlimų bandome veng
ti, tačiau nauju laužymo bū
du jie kartais yra sunkiai iš
vengiami. — Red.

O KUR JUOKŲ SKYRIUS?

Jūsų laikraščiui nieko nebe
trūksta, išskyrus juokų sky
riaus. Jei jūs kalbat apie jau
nesnę kartą, tai nors man ir 
kitiems mano prieteliams bus 
greit ar yra jau keturiasde
šimt metų, bet mes save vis 
tiek priskiriame prie jaunes
nės kartos ir mūsų pažiūros 
ir žvilgsnis į gyvenimą skiria
si nuo tų, kurie kartais yra 
vos 5-kiais metais už mus vy
resni... Kas liečia humorą, mes 
visi jį mėgstam, bet mūsų

skonis irgi griežtai išsiskiria. 
Mums jau nusibodo amžini 
juokai apie visuomenės veikė
jus, apie stikliukus, apie 
Kruščiovą ir bolševikus..., kur 
amžina tema vynas, meilės ir 
nesavos žmonos. Mes esam pa
prasti žmonės, kurie neturim 
laiko jokiom avantiūrom nei 
svetimoteriavimui, nesilieja 
pas mus nei vynai, nei šampa
nai, mes gyvenam labai kas
dienišką gyvenimą. Mes iš to 
mūsų kasdieniško gyvenimo, 
iš mūsų pačių mažų silpnybių 
ir norime juoktis. Tikras hu
moras yra tada, kai sugebi 
juoktis pats iš savęs... Mums 
reikia gero juokų skyriaus, 
kur mes galėtume pasijuokti 
patys iš savęs.

T. B.

Skoningas juokas — ge
ras, bet retas menas. Iš re
tenybių negalima skyriaus 
sudaryti. Tad nepramatome 
viso juokų skyriaus, bet ne
vengsime šypsenų. — Red.

išraiška ir visais judesiais tek
davo perduoti tragišką ar ko
mišką mintį. Filmuose atsira
dus garsui, tai daug lengviau 
ir nesudėtingiau yra įmano
ma išreikšti kalba. Artistas 
gali sukelti publikoje juoką 
savo humoristiška pastaba vi
sai be komiškos veido išraiš
kos. Keletos paskutiniųjų me
tų laikotarpyje prancūzas 
Jacques Tati, pats paruošda
mas tekstą savo filmams, juos 
surežisuodamas ir atlikdamas 
pagrindinę rolę, patiekė ek
rano žiūrovams “Les vacances 
de Mr. Hulot” ir “Mon Onele”. 
Šie filmai beveik visai be dia
logų, palydimi muzika, per
duoda vedamąją mintį vien 
artistų išraiška. Abu filmai 
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susilaukė didelio susidomėji
mo ne tik Europoje, bet ir 
Amerikos kontinente.

Panašioje nuotaikoje kuria 
kitas prancūzas Pierre Etaix. 
Jo trumpas komiškas filmukas 
“Heureux Anniversalre” buvo 
sutiktas su džiaugsmu ir 1962 
m. apdovanotas Oscar premi
ja. Šis jaunas menininkas, ir
gi pats paruošęs tekstą, pats 
surežisavęs ir atlikęs pagrin
dinį vaidmenį, išleido savo 
pirmą normalaus ilgio filmą 
“The Suitor”. Etaix, tyliųjų 
filmų eros klasikinių Harold 
Lloyd, Buster Keaton, Herry 
Langdon, Charlie Chaplin sti
lių sekdamas, pagrindinį dė
mesį nukreipia į veido ir visų 
judesių išraišką.

Tarp žemėlapių, diagramų 
ir aparatų pasinėręs jaunuolis 
visai nekreipia dėmesio į išo
rinį pasaulį. Tėvai susirūpina, 
kad jis nepaliktų senberniu ir 
ragina vesti. Paklusdamas tė
vams, jis išvyksta ieškoti tin
kamos merginos. Beieškant 
kandidatės, jo įvairūs nuoty
kiai gatvėje, parke, restorane, 
naktiniame klube, viešbutyje 
ir kitur suteikia daug progų 
žiūrovams nuoširdžiai pasi
juokti. Ypač gabiai perteikia
mos besijungiančių komiškų 
scenų grandinės.

Šis nespalvotas, pusantros 
valandos trunkąs, aukštos ko
kybės komiškas filmas drąsiai 
gali būti rekomenduojamas 
vyresniam jaunimui ir suau
gusiems.
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