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T Ė J U S  RUDENIUI, NULENKIA GALVAS GĖLĖS 

IR TARTUM SPRENDŽIA FILOSOFIŠKĄ PROBLEMĄ: 

BŪTI AR NEBŪTI?

SAULĖ KARTAIS IŠLENDA IŠ PO DEBESŲ,

BET IR VĖL GREITAI PO JAIS PASISLEPIA,

TARTUM GALVODAMA IR ABEJODAMA:

ŠVIESTI AR NEŠVIESTI?

ŽMOGUS, PO SKUBIAI PRABĖGUSIO PAVASARIO, 

SUSTOJA, SUSIMĄSTO IR PAKLAUSIA SAVĘS:

AR DAR TEBESITĘSIA MANO GYVENIMO VASARA,

AR GAL JAU ATEINA RUDUO?

MŪSŲ GYVENIME NĖRA DVIEJŲ PAVASARIŲ,

TAČIAU, KRUOPŠČIAI SURINKĘ PAVASARIO ŽIEDUS 

IR SAUGIAI SUKROVĘ RUDENS VAISIUS,

NEBIJODAMI ŽIEMOS ŠALČIŲ NEI LEDŲ,

GALĖSIME DŽIAUGTIS AMŽINĄJA VASARA.
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LIETUVIŠKOSIOS IŠEIVIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
ZENONAS PRŪSAS

Religija yra gyvenimo viršūnė, į 
kurią turi stiebtis visos kitos gyvenimo 
sritys" (St. Šalkauskis).

"Tikėjimas ir moralė yra viso gy
venimo pagrindas. Jis yra pagrindas 
ir laimėjimo laidas ir mūsų išeivijoj, 
kovojant už Lietuvos laisvę" (M. Kru
pavičius).

Penkiolika metų prabėgo belau
kiant. Penkiolika metų, paženklintų 
motto: ruoštis grįžimui į Nepriklauso
mą Lietuvą. Ši grįžimo viltis buvo ku
ro šaltiniu lietuviškai ugnelei, o taip 
pat ir kelrodžiu lietuviškai veiklai 
tremtyje. Deja, grįžimo viltys mažėja, 
palengva pradeda silpnėti ir ugnis lie
tuviškame aukure. Reikia dairytis nau
jų kuro šaltinių, naujų gairių lietuviš
kajai veiklai. Pradedame elgtis kaip 
keleiviai, paklydę dideliame miške: 
dar daug jėgų ir gerų norų, bet į kurią 
pusę eiti?

Bepigu buvo, gyvenant savoje že
mėje. Iš grynai lietuviško taško žiūrint, 
ten kiekvienas rankos pajudinimas tu
rėjo savo prasmę. Ūkininkas, išvertęs 
dirvoje stambų akmenį ir išvežęs jį į 
galulaukį, galėjo guostis, kad tas ak
muo į jo lauką nebesugrįš, kad, ir jam 
mirus, tas akmuo nebelaužys noragų 
kartų kartoms lietuviškųjų žemdirbių. 
Architektas, pastatęs Kaune stilingą 
pastatą, žinojo, kad jo kūrinys yra įna
šas į lietuviškąjį lobyną. Mokslininkas, 
parašęs vertingą knygą, galėjo būti 
tikras, kad ateityje jos nepasisavins 
nei rusai, nei lenkai, nei amerikiečiai. 
Tėvams, auginantiems vaikus, nerei

kėjo daug rūpintis jų lietuviškumu, jų 
religiniu išauklėjimu. Kas kita yra sve
timoje žemėje. Darbingiausias dienos 
valandas tenka praleisti, dirbant sve
timo krašto gerovei, kad užsidirbtum 
pragyvenimą. Lietuviškam reikalui 
belieka tik laiko ir energijos trupiniai. 
Daug kas gal įpuola į apatiją. Kai kam 
gal atrodo, kad į kur tą energiją be
kreiptum — ar Lietuvos išlaisvinimo ar 
lietuvybės išlaikymo kryptimi — tik 
labai maža jos dalelė teneša vaisių. 
Dažnai pastangos atsimuša lyg į mū
ro sieną. Todėl palengva atsiranda pe
simistų, kurie traukiasi iš kovos lauko. 
Kiti yra optimistai — tiki, kad "už Lie
tuvos ribų gali jai būti naudingesniu, 
kaip gyvendamas savame krašte 
(DRAUGO vedamasis, 1960 m. spalio 
3 d.). Visų bėdų šaltinis: "mes neprisi
taikėme prie naujųjų sąlygų ta pras
me, kad nepajėgėme suvokti to, kas 
mums svarbiausia" (DRAUGO veda
masis, 1960 m. rugsėjo 26 d.).

Kuria gi linkme mes turime eiti, 
kur tą lietuvišką energiją pasukti? 
Kurie yra svarbiausi mūsų uždaviniai 
ir pareigos, kurie tik antraeiliai? Ką 
daryti, kad mūsų pastangos Lietuvos 
vadavimo ir lietuvybės išlaikymo sri
tyse būtų sėkmingesnės? Kokios yra 
svarbiausios kliūtys?

Truputį pagalvokime ir suprasime, 
kad kliūtis yra tik viena. Pašalink ją— 
ir visos kitos savaime išnyks. Ta kliū
tis — tai pasaulio nukrikščionėjimas. 
"Bušmenai ir pigmėjai pažino Dievą ir 
įtikėjo Kristų, krikščionys gi tolsta nuo
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savo Viešpaties" (Leonas Zaremba, 
S. J., LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1960 m. 
gruodžio mėn.). Rusijos nukrikščionėji
mo pasekmė buvo ateistinio komuniz
mo atsiradimas. Vakarų pasaulio nu
krikščionėjimas iššaukė ir mūsų trage
diją. Jei vakarų demokratijų vadai bū
tų vadovavęsi krikščioniškais princi
pais, antram pasauliniam karui pasi
baigus — taip lengvai jie nebūtų pa
stūmė Rytų Europos į rusiško komu
nizmo glėbį. Ir dabartiniu metu vaka
rų pasaulio, o kartu ir mūsų nukrikš
čionėjimas yra pagrindinė kliūtis mū
sų tautinėms aspiracijoms ir lietuviš
kai veiklai.

Dauguma gyvename krašte, kur 
daug kas pasirenka konfesiją ar baž
nyčią pagal savo viršininką ar pagal 
tai, kur yra susimetę įtakingesni žmo
nės, kurie ateity galėtų būti naudingi 
jo karjerai. Čia dažnai bažnyčios iš 
maldos namų išvirsta į socialinius klu
bus. Žmonės prisirašo, kad naujų pa
žįstamų susirastų, su žmonėmis pa
bendrautų, kad linksmai laiką pra
leistų. Šia liga serga didelė dalis pro
testantų konfesijų, bet ši dvasia skver
biasi ir į katalikus. Gyvename visuo
menėse, kurių idealas: "materialistinė 
gerovė, pinigas, technikos pažanga, o 
jų filosofija — agnosticizmas" (M. Kru
pavičius). Gyvename kapitalizmo 
kraštuose. Kapitalizmas yra labai naši 
ekonominė sistema. Privačios iniciaty
vos atpalaidavimas ir užakcentavimas 
padarė daug stebuklų ekonominėje 
srityje. Visa bėda, kad žmonės tiek 
įsismagino, belenktyniaudami gyveni
mo patogumų gamybos srityje, kad jie 
pamiršo savo dvasinę prigimtį su jos 
reikalavimais. Kapitalizmo pasekmė— 
materializmas ir egoizmas. Nenuosta
bu todėl, jei kas pripažįsta, kad vaka
rų demokratijos ir komunizmas turi 
kai kurių panašumų. Abi neatsiremia

į krikščioniškąją mintį, abiejų pagrin
diniai tikslai ir siekimai yra materia
listiniai. Skiriasi tik premonėmis tiems 
tikslams pasiekti. Gal dalinai dėl to ir 
mes negauname pakankamai para
mos ir simpatijų Lietuvos bylai iš vy
riausybių ir iš privačių piliečių.

Tremtyje aplinka ir mus veikia — 
ne tik jaunimą, bet ir tą kartą, kuri 
jau subrendo Nepriklausomoje Lietu
voje. Sumaterialėjimo ženklų ir mūsų 
aplinkoje jau daug matyti, o su tuo 
nyksta ir turėtas idealizmas. Pradėjus 
viską matuoti mastu: apsimoka ar ne
apsimoka — atpuola ir mūsų pareigos 
savam kraštui. Todėl pagrindinė sąly
ga pasiekimui mūsų amžinųjų ir žemiš
kųjų idealų yra viena — nepasiduoti 
aplinkai, išlikti idealistais. O išliksime 
idealistais, jei būsim giliai religingi. 
Krikščionybė esmėje yra idealistinė. 
Juk ar žmonijoj buvo didesnis idealiz
mo pavyzdys kaip Kristaus gyvenimas 
ir Jo mirtis už mus? Ar pagal savanau
diškumą elgėsi pirmieji krikščionių 
kankiniai?

Todėl svarbiausias mūsų uždavi
nys ir pareiga yra sugrąžinti Kristų į 
mūsų tarpą. Jei to nepadarysim — ki
tų mūsų uždavinių vykdymas bus be 
sėkmės.

Kita mūsų, katalikų, pareiga yra 
apaštalavimas. "Apaštalavimo dvasia 
nesutaria su tuo ekskliuzivizmu, kuris 
neleidžia sueiti su kitaip manančiais 
žmonėmis. Krikščionybė kaip tik rei
kalauja iš žmonių prieiti prie netikin
čių kaip prie nelaimingų žmonių, rei
kalingų dvasinės pagalbos" (St. Šal
kauskis). Taigi, apaštalavimu negali
ma ribotis tik savoje bendruomenėje, 
bet turime eiti į svetimųjų tarpą. Neži
nomi mums Dievo planai. Gal Dievas 
išrinko mus apaštalais kitiems kraš
tams ir gal dėl to mes turėjom palikti 
savo tėviškę. Gal Dievas siuntė mus,
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kad mes, kaip tos žąsys senojoj Ro
moj, pabudintumėm vakarus ir išgelbė
tumėm krikščionybę nuo ateistinio ko
munizmo antplūdžio. Gal mūsų užduo
tis — pakreipti Amerikos ir kitų anglo
saksų tradicijas krikščioniškąja link
me.

Be mūsų pareigų Sutvėrėjui, mes 
esame skolingi ir savo žemei, kuri mus 
išaugino, savo tautai, kurios nariais 
mes patapome gimdami. Kokios gi 
mūsų pareigos Lietuvai? Pagal Krupa
vičių, "mūsų visų išeivių bendras tiks
las ir bendras gėris — laisva Nepri
klausoma Lietuva". Savo tautos atžvil
giu mūsų tikslai yra du: Lietuvos iš
laisvinimas ir lietuvybės išlaikymas. 
Kokios gi yra priemonės šiems tiks
lams pasiekti?

Lietuvos išlaisvinimu rūpinasi ke
lios organizacijos, kurių žinomesnės 
yra ALT'as ir VLIK'as. Jos abi yra la
bai daug padariusios Lietuvos bylai. 
Jei Lietuvos atstovybė Washingtone 
tebeveikia, jei kasmet Amerikos Kon
grese paminima Vasario 16 diena — 
tai didele dalimi yra šių organizacijų 
nuopelnas. Šios organizacijos padary
tų dešimteriopai daugiau, jei turėtų 
daugiau lėšų, jei šių organizacijų na
riams nereikėtų patiems duoną užsi
dirbti ir tik atliekamą nuo tiesioginio 
darbo laiką skirti Lietuvos išlaisvini
mo reikalams. Jei būtų daugiau lėšų— 
bent keletas žmonių galėtų pilnai atsi
dėti Lietuvos vadavimo darbui. Galėtų 
daugiau leidinių išleisti apie Lietuvą 
anglų ir kitomis vakarų kalbomis, ga
lėtų palaikyti artimesnius santykius su 
kitų kraštų vyriausybėmis ir įtakingais 
asmenimis. Tad viena iš mūsų pareigų 
yra remti šias organizacijas — remti 
daug stipriau negu iki šiol darėme. 
Palengva turtėjame, o dėl to ir aukos 
Lietuvos išlaisvinimu besirūpinan
čioms organizacijoms turėtų propor

cingai didėti. Neužtenka šias organi
zacijas tik paremti finansiniai. Jų žy
giai gal būtų sėkmingesni, jei juos mes 
paremtumėm ir moraliai. Pavyzdžiui, 
jei prieš delegacijoms vykstant į Wa
shingtoną ar Ottawą, pasiųstumėm ten 
nors keletą tūkstančių laiškų ir tele
gramų iš įvairių vietovių — vyriausy
bių pareigūnai pamatytų, kad ALT'as 
ar VLIK'as nėra tik šiaip sau keleto 
žmonių organizacijos, bet kad jos turi 
ir užnugarį. Gal kartais pagalvojame: 
juk mūsų tik saujelė. Ar mes galime 
paveikti J.A.V. politiką? Be abejo, kad 
galime. Praėjusieji rinkimai parodė, 
kad mes galėtume būti jėga, kad ga
lėtume ir prezidentinius rinkimus nu
lemti, jei būtume geriau organizuoti. 
Be abejo, tai supranta ir partijų vado
vybės bei vyriausybių pareigūnai. Tą 
savo jėgą galėtume pademonstruoti 
organizuotu reagavimu į įvykius, tie
sioginiai ar netiesioginiai liečiančius 
Lietuvą. Būtų gerai, kad ir ALT'as ir 
VLIK'as iš anksto painformuotų lietu
višką visuomenę apie savo planus.

Kitas labai svarbus, bet kartu ir 
gana apleistas mūsų uždavinys yra 
ambasadoriavimas. Lietuviškoji vy
riausybė labai stropiai atrinkdavo pa
siuntinius, įgaliotus ministerius ir kon
sulus, prieš juos pasiųsdama į užsienį. 
Vyriausybė didelius pinigus išleisda
vo tam, kad jie svetimtaučiams kiek
viena proga primintų, kad ten, šiaurė
je, yra gražus kraštas, Lietuva vadina
mas, kad ten, Nemuno baseine, geri 
ir kultūringi žmonės gyvena. Ir mes 
esame tam tikra prasme ambasado
riai. Ir Amerikoj, ir Australijoj, ir Ar
gentinoj iš mūsų susidarys nuomonę 
ir apie mūsų kraštą — pagal tai, kaip 
mes užsirekomenduosime.

O darbų ambasadoriavimo srityje 
yra begalės. Apie Lietuvą vidutinis 
amerikietis ar kanadietis taip mažai
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K. Šimonis Troškulys (1926 m.)

težino. Ne vienas sumaišo lietuvius su 
liuteronais. Labai daug net ir aukštąjį 
mokslą baigusių žmonių nustemba, su
žinoję, kad lietuvių ir rusų kalbos yra 
skirtingos. Mokyklų vadovėliuose mi
nimi totoriai ir bušmenai, bet nė žo
džiu neužsimenama apie garbingą 
Lietuvos praeitį, apie tai, kad Lietuva 
net kelis šimtmečius buvo skydu vaka
rų civilizacijai nuo mongolų antplū
džio. Dažnai minimi Vengrijos ir Ti
beto sukilimai, bet nė žodžiu neprisi
menama lietuvių partizanų kovos, ku
rios beveik tuo pačiu mastu vyko net 
aštuonetą metų. Pažangos šioje srity
je nepadarysime, jei ir toliau užsida
rysime nuo pasaulio lietuviškuose re

zervatuose — kolonijose, jei pasiten
kinsime anemiškais minėjimais ir vie
šais vienas kito liaupsinimais ir pager
bimais, keturiasdešimt ar penkiasde
šimt metų sulaukus, jei bėgsime į kitą 
gatvės pusę, pamatę ateinantį nelie
tuvį pažįstamą. Tą mūsų uždarumą ir 
nelietuviai yra pastebėję. Pavyzdžiui, 
spaudoje buvo rašyta, kad kardinolas 
Cushingas priminęs Bostono lietu
viams veikėjams: jei Bostone lietuvių 
taip daug, kodėl gi Bostonas apie juos 
nežino? Žinoma, bendravimas su ne
lietuviais ar su čia gimusiais, bet nuo 
lietuviško gyvenimo nutolusiais lietu
viais nėra taip jau malonus, kaip kad 
laiko praleidimas savame būryje. Bet 
draugų svetimtaučių tarpe yra svarbu 
turėti. Gal vieną dieną teks rašyti pe
ticijas Lietuvos laisvės reikalu. Būtų 
gerai, kad tada surinktume ne milijo
ną parašų, kaip kad senoji mūsų kar
ta yra padariusi prieš 40 metų, bet ke
letą milijonų. Skaičius priklausys nuo 
to, kiek mes draugų turėsime.

Apleista ir informacijos — propa
gandos sritis, liečianti lietuvių kultūrą 
ir Lietuvos bylą. Norėčiau pailiustruo
ti paprastu pavyzdėliu. Prieš trejetą 
metų vietinės amerikiečių mokyklos 
mokytoja per geografijos pamoką pa
ragino vaikus, kad jie paprašytų įvai
rių ambasadų prisiųsti leidinių apie jų 
atstovaujamą kraštą. Vienas ameriko
niukas parašė ir į Lietuvos ambasadą 
Washingtone. Gavo pageltonavusią 
brošiūrėlę, išleistą, berods, apie 1920 
metus. Žinoma, tas neužimponavo nei 
jo, nei kitų vaikų. Prastai atrodė, paly
ginus kad ir su Abisinijos ambasados 
leidiniais. Propagandos darbas varo
mas gana partizaniškai keleto idealis
tų. Paminėtinos "Lituanus" ir Stepo 
Zobarsko pastangos. Visomis išgalė
mis reikia šias pastangas remti. Pa
girtinas ir laiškų rašymas laikraščių
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ir žurnalų redakcijoms bei knygų au
toriams mūsų bylos reikalais. Deja, 
atrodo, kad išskyrus Lietuvos Vyčius, 
ši naudinga priemonė yra panaudoja
ma tik partizaniškai ir tik retais atve
jais. Ar ne laikas visokį propagandos 
darbą centralizuoti (ar bent koordinuo
ti) ir labiau išplėsti?

Labai aktualus ir kitas mūsų užda
vinys: lietuvybės išlaikymas. Šiame 
uždavinyje galima išskirti tris aspek
tus: jaunosios kartos išauginimą lietu
viais, lietuviškų kultūrinių vertybių 
kūrimą ir visokeriopą paramą tėvynė
je pasilikusiems. Ir čia susiduriame su 
didelėmis kliūtimis, ypač jaunimo auk
lėjime. Uždavinys sunkus, bet gyveni
mo faktai rodo, kad nėra neįmanomas. 
Atrodo, kad pasisekimas didžia dali
mi priklauso nuo dviejų sąlygų: jei 
šeima yra giliai religinga ir jei yra 
dedamos pastangos. Tai rodo senosios 
lietuvių emigrantų kartos patirtis. Su 
labai mažomis išimtimis, vaikai išau
go lietuviais tik šeimose, kur jie anks
ti pakluso ketvirtajam Dievo įsakymui 
ne iš prievartos, bet iš meilės ir pa
garbos savo tėvams, kur vaikų idealiz
mas buvo puoselėjamas religinėmis 
praktikomis.

Lietuviškos kultūros kūrime, atro
do, esame užburtame rate, ypač dai
liojoje literatūroje. Nelengva yra para
šyti gerą knygą rašytojui, praleidžian
čiam kūrybingiausias dienos valan
das fabrike ar prie skaičiavimo maši
nos. O prie šiaip taip vakarais sulip
dyto romano ir skaitytojas ne taip jau 
puola. Vienintelė išeitis iš šio užburto 
rato — sudarymas ekonominių sąlygų 
bent keletui gabesnių kultūrininkų, 
kad jie pilnai galėtų atsidėti kūrybi
niam darbui. Jei mūsų kaimynai lat
viai tai gali padaryti — kodėl gi mes 
blogesni? Pradžia šioje srityje jau pa
daryta. Tolimesnis pasisekimas pri

klausys nuo visuomenės paramos.
Į Sibirą ištremtieji ir tėvynėje pasi

likusieji yra sunkiausią naštą nešan
čioji mūsų tautos dalis. Jiems reika
linga ne tik mūsų ekonominė, bet ir 
moralinė parama. Vaistų ir kitokių 
reikmenų siuntiniais išgelbėjame ne
vieno lietuvio gyvybę ir nevienas pa
dedame išsilaikyti Lietuvoje. Bet ne
mažiau reikėtų susirūpinti ir jų mora
le, jų dvasia. Mūsų pareiga yra juos 
padrąsinti, jiems suteikti vilčių, kad 
neįpultų į pesimizmą. Dalinai tai gali
ma padaryti privačių laiškų rašymu, 
bet dar geresnė priemonė yra radijo 
transliacijos. Turėtume sustiprinti Ro
mos ir Madrido lietuviškąsias radijo 
transliacijas. O ar pakankamai yra 
ištirtos galimybės lietuviškų progra
mų transliavimui iš kitų Europos kraš
tų, pavyzdžiui, iš Švedijos, Norvegijos 
ar iš Vakarų Vokietijos?

Gyvename materializmo amžiuje. 
Bet dvasia yra stipresnė už kūną. Jei 
būtų priešingai — ne žmogus, bet 
dramblys, jautis ar raganosis būtų pa
saulio valdovais. Joks gyvulys nebūtų 
atlaikęs Dachau kaceto ar Sibiro sto
vyklų režimo, bet žmogus atlaikė. Pir
mieji krikščionys buvo silpni kaip fi
zinė jėga, bet stiprūs dvasioje. Prieš 
juos suklupo galingoji Romos imperi
ja. Lietuvoje pasilikusieji lietuviai sa
vo atkaklumu ir pasiaukojimu savam 
kraštui privertė galingąją Maskvą 
šiek tiek atleisti varžtus. Todėl ir mes 
nenusiminkime, kad mūsų tauta ma
ža. Esame vaikai seniausios Europos 
tautos, kurios istorija yra pilna heroiz
mo. Dar taip neseni laikai, kai sava
noriai ėjo ginti savos žemės, dar žemė 
neišdžiūvusi nuo kraujo dešimčių 
tūkstančių partizanų, kurie neišmainė 
savo idealų į patogų ir sotų gyveni
mą, bet išėjo į tikrą mirtį ir kankini
mus. Nepadarykime jiems gėdos. Mū
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NEDAVERTINTA KNYGA

ASAKYK man ką tu skaitai, 
o aš pasakysiu tau, kas tu 

esi". Tai yra tiesa, pastebi garsusis 
prancūzų katalikų rašytojas Fr. Mau
riac, bet jis dar prideda, kad "aš tave 
geriau pažinčiau, jei tu man pasaky
tum, ką tu pakartotinai skaitai" (Me
moires intėrieurs).

Nedaug yra knygų, kurios būtų 
vertos skaityti antrą ar trečią kartą. 
Dar mažiau yra tokių, prie kurių ver
tėtų ir reikėtų vis nuolat grįžti, jų visą 
gyvenimą iš rankų nepaleisti, visada 
lengvai surandamoje vietoje jas lai
kyti ar net kišenėje visuomet nešiotis. 
Prie tokių knygų, šalia Naujojo Testa
mento, priklauso ir "Kristaus Seki
mo" knyga. Tai knyga, kuri, minėtų 
Fr. Mauriac žodžių prasme nuolat skai
toma, apsprendžia ją skaitančio žmo
gaus dvasios gyvenimo turinį ir kryptį. 

* * *

"Kristaus Sekimas" — tai asketinė 
ir mistinė, bet labai gyvenimiška reli
ginė knyga, kurios pirminis tekstas 
parašytas lotynų kalba 15-tojo šimt
mečio pirmoje pusėje. Daugelio ma
noma, kad tos knygos autorius buvo 
vienuolis Tomas, gimęs Reino krašto 
miestelyje Kempen, todėl jis vadina
mas Tomas a Kempis, t. y. Tomas iš 
Kempen. Jis gimė 1380 m., o mirė 1471 
metais.

Neliečiant čia smulkiau istorinių ir 
geografinių Tomo Kempiečio gyveni
mo aplinkybių, norėtųsi tik paminėti.

sų tautos heroizmo pavyzdžiai leidžia 
tikėti, kad mūsų tautos ateitis yra gal 
dar šviesesnė negu daugelio kitų, kad 
ir didesnių ir dabar laisvų, bet dvasi
niai pavargusių tautų.

kad vienuolynas, kuriame jis tada bu
vusioje Olandijos teritorijoje gyveno, 
reformacijos sukeltų religinių karų me
tu buvo sunaikintas, bet kapai, ku
riuose jis buvo palaidotas, išliko, o jo 
kapas pateko protestantų žinion. Pro
testantai jo kūną perkėlė į Groot Kerk 
(šiandieninėje Olandijoje) jų valdo
mon šv. Mykolo bažnyčion, kur jo kū
nas ir šiandien yra.

"Kristaus Sekimas" susideda iš ke
turių, atskirai parašytų knygų, kurios, 
autoriui mirus, buvo sujungtos į vieną. 
Jas visas jungia tas pats stilius, ta pa
ti dvasinė lyrika, kuri, autoriaus jaut
rumo dėka, tarpais pakyla iki aukštų 
poezijos viršūnių. Visose knygose yra 
tas pats rašymo būdas — atskirais sa
kiniais arba aforizmais.

Tai tikrai gyvenimiška knyga, duo
danti tokių apčiuopiamų pamokymų, 
kurie gali ir turi būti taikomi kasdieni
niame gyvenime. Knyga parašyta la
bai paprastai, ne kokiomis gudriomis 
filosofinėmis sąvokomis. Ji yra skiria
ma nuolankios dvasios žmonėms, ku
rie, būdami toms mintims giminingi, 
gali jas tinkamai suprasti. Jaučiama, 
kad šia knyga autorius siekia dvasi
nės sielų naudos.

Eidamas vienuolyne įvairias pa
reigas ir vadovaudamas vienuolių 
dvasios gyvenimui, jis turėjo progos 
tą dvasios gyvenimą stebėti, stebėji
mo vaisius užsirašinėti, nagrinėti to 
meto religinių klasikų ir šventųjų raš
tus ir tuo būdu telkti medžiagą savo 
rašomoms knygoms. Šiandieninių ži
novų tvirtinimu, atrodo, kad Tomo 
Kempiečio raštams turėjo įtakos didie
ji anų laikų dvasios galiūnai: šv. Pran
ciškus Asyžietis, šv. Bonaventūra, šv. 
Bernardas, mistikas Ruysbroeck ir kiti.
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Ta visa medžiaga, ilgo autoriaus gy
venimo (mirė 92 m. amžiaus) susitelki
me išmąstyta, tyloje ir ramybėje pasi
savinta ir didele dalimi į jo knygas pa
tekusi, reikalauja ir iš skaitytojo ty
laus susitelkimo, kad jo dvasia galėtų 
tomis mintimis persisunkti. Viename 
senoviškame portrete, kur "Kristaus 
Sekimo" autorius vaizduojamas, po jo 
kojomis guli knyga su įrašu pirmame 
puslapyje: "Visur ieškojau atilsio, ir 
niekur jo neradau, kaip tik pasislėpęs 
kertelėje su knyga rankoje". Jis pats 
vienuolyno atsiskyrime ir susitelkime 
radęs ramybę ir poilsį, tos ramybės 
norėjo suteikti ir savo rašomų knygų 
skaitytojams.

Giliau į "Kristaus Sekimo" turinį 
žvelgiant, jaučiama, koks didelis žmo
gaus sielos, jo prigimties, polinkių ir 
polėkių žinovas buvo šios knygos au
torius. Matoma, koks didelis dvasios 
vadas ir auklėtojas jis buvo. Žmogaus 
prigimties silpnumą ir nepastovumą 
matydamas, jis suprato, kad tik radi
kalumas, t. y. besąlyginis griežtumas, 
tegali būti vaistas žmogaus silpnybei. 
Todėl "Kristaus Sekimo" puslapiuose 
jis skelbia ir reikalauja dvigubo griež
tumo: visiško savęs atsižadėjimo ir 
pilnutinio Dievo teigimo. Tų radikalių 
reikalavimų pagrindas yra tas, kad be 
Dievo nėra gyvenimo, o tik dvasinis 
skurdas. Štai tik keletas tų programi
nių posakių, vaizduojančių minėtą 
knygos mintį: "Dėkime kirvį tiesiai 
prie šaknų, kad, atsikratę aistrų, įgy
tume dvasinę ramybę... palik viską, 
viską rasi... vieną tik Dievą ir tai, kas 
iš Dievo eina, laikyk didžiu, kilniu, 
maloniu, mylėtinu dalyku... Dievą my
linti siela nieku laiko visa tai, kas yra 
žemiau Dievo... Tavy randu viską, ko 
noriu ir geidžiu... kur tik būsi, į kurią 
pusę pasisuksi, būsi menkas, jei ne
atsigręši į Dievą".

Toji knyga skatina kovą su aistro
mis, neramybės šaltiniais. Ji gydo nuo 
iliuzijų ir apsigavimo, kai ieškome lai
mės ten, kur jos nėra ir negali būti. Ji 
atskleidžia dalykų esmę, įspėdama 
mus neskandinti savo gyvenimo ener
gijos neesminiuose siekiuose. Ji labai 
dažnai ir subtiliai kelia mintį, kaip yra 
pavojinga prisirišti prie tvarinių, juos 
dievinti ir juose klimpti. Visa tai mus 
labai tolina nuo Dievo. Ji kelia viešu
mon nesuskaitomus kasdieninius mū
sų savimeilės pasireiškimus, kuriais, 
besąlyginai teigdami save, nors to ir 
negalvodami, mes neigiame Dievą. 
Visose keturiose "Kristaus Sekimo" 
knygose jaučiama, kaip, kalbant tra
dicinėm dvasinio gyvenimo sąvokom, 
siela vedama ir, eidama dvasinio ap
sivalymo keliu, skatinama įeiti į ap
švietimo ir pagaliau artimo susijungi
mo su Dievu kelią.

Nedaug pasaulyje yra knygų, ku
rios, būdamos tokios nedidelės, pasi
žymėtų tokiu turtingu turiniu! Tad, ša
lia Naujojo Testamento, nėra dvasine 
prasme maistingesnės knygos už 
"Kristaus Sekimą".

Tačiau atidesnis skaitytojas, skai
tydamas šią knygą, negali nepastebė
ti, kad autorius joje dažnai kreipiasi į 
vienuolius. Dėl to ne vienam pasaulie
čiui gali kilti mintis, kad ši knyga nėra 
skiriama pasauliečiams, bet vienuo
liams. Norint šį abejojimą pašalinti, 
anot L. Bouyer (Les sens de la vie mo
nastique), reikia prisiminti, kad vie
nuolio pašaukimas yra ne kas kita, 
kaip pilnai išvystytas ir įvykdytas 
krikščionio pašaukimas. Juk visiems 
pakrikštytiems yra taikomi Kristaus 
žodžiai: "Būkite tad tobuli, kaip ir jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas" (Mato 
5, 48). Todėl, anot minėto autoriaus, 
"kiekviename krikščionio pašaukime 
yra vienuolinio pašaukimo daigas".
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Kitaip sakant, tarp pasauliečio krikš
čionio ir vienuolio nėra ir neturi būti 
tokios didelės prarajos, kokią šiandien 
žmonės vaizduojasi. Čia galėtume pri
dėti, kad jei pasaulio gyvenimas ne
būtų taip nukrikščionėjęs, tai visi mes, 
ir nebūdami oficialiai vienuoliai, bū
tume daug "vienuoliškesni" negu da
bar esame. Juk vienuolynai, giliau pa
galvojus, yra tie rezervuarai, kurie 
šiandieniniame nukrikščionintame pa
saulyje turėtų padėti saugiau išlaikyti 
pilnutinę krikščionybę. Tiesa, vienuo
lynai turi nuosekliau Kristų sekti ir net 
Jo patarimus pažodžiui laikyti, bet juk 
tų patarimų dvasia ir visi pakrikšty
tieji turėtų vadovautis, jei nori siekti 
tobulybės. Be to noro jų krikščionybė 
būtų liguista ir nepilna. Štai kodėl 
"Kristaus Sekimo" knyga tinka ir yra 
skirta visiems.

* * *

Kažin ar yra kita knyga, šalia Šv. 
Rašto, kuri taip dažnai būtų verčiama 
į įvairias kalbas ir vis naujai išleidžia
ma? Pradedant pačiais pigiausiais ir 
baigiant liuksusiniais leidiniais, ši 
knyga puošia didžiųjų tautų katalikiš
kų ir net nekatalikiškų knygynų lenty
nas. Įsidėmėtina ir tai, kad šią knygą 
į savo leidinių skaičių įtraukia net ir 
tokios leidyklos, kurios religiniam gy
venimui labai tolimos. Lankantis įvai
riuose J.A.V. knygynuose, ir dabar 
galima surasti keliolika įvairių "Kris
taus Sekimo" laidų anglų kalba. Ir mū
sų maža tauta, kurios religinė literatū
ra dar buvo tik lopšio vystykluose, 
jau turėjo keletą šios knygos laidų. 
Tremtyje jau tris kartus ši knyga yra 
išleista lietuvių kalba. Paskutinis lei
dimas yra Nek. Pradėtosios Marijos 
Seserų Putname, 1960 m. ("Kristaus 
Sekimo" knygą galima gauti ir "Laiš
kų Lietuviams" administracijoje, kaina 
$2.50).

Ši knyga išugdė daugybę šventų 
sielų, ją dažnai skaitė visi naujesnių 
laikų šventieji. Užtenka prisiminti tik 
šv. Ignacą Loyolą, kurio gyvenime 
"Kristaus Sekimo" knyga suvaidino 
labai svarbų vaidmenį. Jo dvasinio at
sivertimo pradžioje, kai naujas gyve
nimas dar nebuvo nusistovėjęs, jo sie
lą draskė baimė ir abejonės. Tada ši 
knyga lemiamai jį paveikė, todėl visą 
gyvenimą jis ją brangino, su savimi 
nešiojo ir nuolat skaitė. Protestantų ra
šytojas W. Nigg sako, jog visai ne
nuostabu, kad šventasis tą knygą ver
tino, nes ją galima palyginti su kas
dienine duona, kuri niekada nenusi
bosta (Gaheimnis der Moenche).

Jėzuitas rašytojas Plus apie "Kris
taus Sekimą" sako, kad "tai knyga, 
kurios neturėtume niekad užversti, nes 
nėra jokio klausimo, kuriam išsiaiš
kinti ji neduotų rakto". Jis dar prideda, 
jog tai yra lyg evangelija, nors para
šyta kitu tonu. Ir trapistai "Kristaus 
Sekimą" labai brangina. J. Gautier, 
aprašinėdamas trapistų gyvenimą, sa
ko, kad, anot M. de la Harpe, ši kny
ga yra pati gražiausia iš visų žmogaus 
sukurtų knygų, nes evangelija yra išė
jusi iš Dievo lūpų.

Religingi protestantai taip pat šią 
knygą vertina ir skaito, todėl ją gali
ma vadinti knyga, apjungiančia visus 
krikščionis.

Kalbant apie didžiuosius žmones, 
galima prisiminti muziką Beethoveną, 
kurs niekad su "Kristaus Sekimu" ne
siskyrė. Kai garsusis fizikas Amperas 
susirgo, draugai pasisiūlė jam paskai
tyti "Kristaus Sekimą", bet ligonis at
sakė, kad šią knygą mokąs mintinai. 
Indijos Ramakrishna misijos nekrikš
čionys vienuoliai, bet kur eidami, šią 
knygą su savimi nešiojasi. Ją indų kal
bon yra išvertęs žymus šio sąjūdžio 
šulas Vivekananda. Pažįstu vieną as-
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menį, kurs, skubiai iš namų paskuti
niojo karo metu bėgdamas į užsienį, 
iš savo turtingos bibliotekos pasiėmė 
tik vieną knygą — "Kristaus Sekimą".

Šios knygos populiarumas tikrai 
užtarnautas, nes ją gali šimtus kartų 
skaityti ir kiekvieną kartą vis rasi ką 
nors nauja, kas tave privers susimąs
tyti. Tai knyga, kurią galima net mal
daknygės vietoje bažnyčioje skaityti. 
Kitomis kalbomis yra net ir tokių laidų,

kur nurodoma, kokiomis gyvenimo ar 
religinėmis progomis kurie skyreliai 
yra skaitytini. Šią knygą, kaip ir Nau
jąjį Testamentą, turėtų įsigyti ne tik 
kiekviena religinga šeima, bet ir kiek
vienas šeimos narys, kuriam rūpi dva
sinė kultūra, kad kiekvienu momentu 
nekliudomai galėtų ja naudotis. Tikrai 
būtų pageidautina, kad nepraeitų nė 
vienos dienos, bent kelias minutes ne
paskaičius "Kristaus Sekimo".

TARP MEILĖS IR NEAPYKANTOS ELENA vasyliūnienė

AS YRA stebėjęs bežai
džiančius vaikus, žino, 
kaip jų judesiai veikia 

veiksmus. Vaikai susitaria žaisti prie
šais ir pradeda "karą". Pradžioje tai 
yra daroma juokais, tik žaidžiant, bet 
kai kumščiai įeina į darbą, vaikai iš 
tikrųjų susipyksta ir pradeda rimtai 
muštis. Kas čia atsitiko? Atitinkamas 
judesys sukūrė emociją, kurios iki šiol 
nebuvo.

Šį reiškinį yra pastebėjęs žymus 
Amerikos psichologas William James. 
Jo manymu, kaip ir kiti mokslininkai 
sutinka, mūsų poelgių variklis yra 
emocija. Jeigu mes žmogų mylime, tai 
su juo elgiamės švelniai, jo nekritikuo
jame, jame nieko blogo nematome. 
Bet jeigu kurio nors nekenčiame, tai 
vargas jam! Jis bus ir nebegražus, ir 
nebegeras, ir kvailas, ir visa kita, ko 
tik norite. Net mūsų balso tonas bus 
kitoks, kai kalbame su nemėgiamu 
žmogumi. Stebint šių dienų gyvenimą 
ir tarpusavio santykius, atrodo, kad 
artimo meilės tėra labai maža. Kas

pavarto politinių priešų straipsnius, 
ar skirtingų nuomonių pareiškimus, 
kas išgirsta net mūsų menininkų ir 
dailininkų pasisakymus ir pamato jų 
elgesį vienas su kitu, tam yra labai 
aišku, kad mūsų lūpomis jau kalba ne 
meilė, o neapykanta. O kai išgirstame 
visokių apkalbinėjimų ir šmeižtų isto
rijas, tai darosi net šalta ir nemalonu. 
Atrodo, kad mumyse viešpatauja vien 
neigiamos emocijos, antipatija ir ne
apykanta.

Galima sutikti žmonių, kurie, eida
mi per gyvenimą, tartum viską dažo 
tamsiomis spalvomis ir gesina švie
sas. Kur tik jie praeina, ten darosi 
juoda, tamsu ir baugu. Nesuprantama, 
kaip galima, gyvenant tokioje tamso
je, tikėtis sukurti šviesesnį rytojų. Ne
nuostabu, kad daugelis mūsų paren
gimų yra nebeįdomūs, kad bendravi
mas su kitais yra atstumiantis, kad, 
sutikę veidas veidan žmogų, jau žmo
giško veido nebematome. Daugumas 
šią tamsą pažįsta ir norėtų rasti išeitį 
iš jos.
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William James, nagrinėdamas emo
cijos ir poelgio sąryšį, surado įdomią 
išvadą. Jis sako, kad ne tik emocija 
iššaukia tam tikrą poelgį, bet ir poel
gis veikia emociją. Tad, norėdami pa
keisti savo emocijas, turime atitinka
mai keisti savo elgesį. Jeigu kas ma
no, kad čia viską gali tvarkyti protas, 
labai klysta. Juo labiau jūs įtikinėsite 
žmogų, kad jo priešas yra geras, juo 
labiau jį pykinsite. Juo labiau jūs at
kalbinėsite mylimą žmogų, juo labiau 
stiprinsite jam mylinčiojo ryšį ir didin
site jo neapykantą sau. Protas emoci
jos negali paveikti, atvirkščiai, emoci
ja paveikia protą. (Su šiuo teigimu re
dakcija nenori pilnai sutikti. Vis dėlto 
manome, kad ir protas gali daugiau 
ar mažiau veikti ir tvarkyti emocijas. 
Jeigu protas prieš emocijas būtų visiš
kai bejėgis, tai žmogui nebūtų jokios 
vilties ar galimybės emocijas valdyti. 
Tada ir šis straipsnis būtų beprasmis.) 
Jei norime nueiti į teatrą, rasime prie
žasčių, kad mums tai būtinai reikalin
ga; jeigu nenorime, tai vėl bus eilė 
motyvų, sakančių, kad yra per toli, 
kad bus ten nuobodu, neįdomu. Emo
cijos yra mažai ištirtos ir keistos mūsų 
gyvenimo "mašinos", pridarančios vi
sokių bėdų, kai pagenda. Dideli nusi
kaltimai būna emocijų vaisius. O tas 
didingasis protas čia dažnai būna ma
žas ir bejėgis. Visi pažįsta Dievo įsa
kymus, nes jie labai nesudėtingi, bet 
vis dėlto daug kas jų nesilaiko, nes 
emocijos jų nepageidauja.

William James duoda įdomų pata
rimą, paremtą stebėjimu ir giliu žmo
giškosios prigimties pažinimu. Kai 
žmogui ateina pilkos dienos, kai vis
kas aplinkui atrodo juoda ir negera, 
jo manymu, yra tik vienas kelias: gra
žiai apsirengti, prisisegti prie krūtinės 
gėlę, įkvėpti giliai oro ir išeiti gėrėtis 
pasauliu, stebėtis, koks jis įdomus ir

mielas. Čia reikia elgtis kuo švelniau
siai ir atsargiausiai. Jeigu pradžioje ir 
nieko nejaustum, bet vis tiek nepa
leisk iš rankų savo elgesio, elkis, kaip 
tinka tikram švelnios sielos žmogui. 
(Kitais žodžiais tariant, norint suvaldy
ti ir gera kryptimi palenkti emocijas, 
reikia į darbą įkinkyti protą ir valią! 
Red.) Ir nustebsite, kaip šis paprastas 
vaistas padeda. Debesuotas dangus 
prašvis saule, negyvoje žemėje suža
liuos augalai, o širdyje suskambės 
nuostabi melodija. Žmonių veidai pa
sidaro tokie gražūs, kai jiems randame 
nuoširdų žodį! Tokiu būdu vėl grįžta
me prie to gyvenimo, kurį evangelija 
vadina "linksmąja naujiena", nes be 
meilės ir be elgesio, išplaukusio iš 
meilės, viskas aptemsta.

Nuolat gyvenime mums tenka su
tikti žmonių, kurių veidai tikrai nušvis
tų, jei mokėtume juose įžiebti malonią 
šviesą. Tai yra gražiausioji liepsnelė 
iš visų žemiškų liepsnų, kuri suspindi 
žmogaus veide, kai šiltoji banga pa
liečia jo sielą. Tai yra sunkiai aprašo
mas švelnumas, bet vis dėlto jis eg
zistuoja.

Dažnai sekmadienį matau senelės 
veidą, kai ji man nusišypso iš savo 
suolo bažnyčioje. Ir tas veidas tampa 
toks gražus, jaunas. Kai ji nusišypso, 
tikrai mažiau jaučia ir savo kojų reu
matizmą, o man atsiveria žmogiškojo 
veido gražus puslapis, parašytas be 
žodžių. Jį labai įdomu ir malonu skai
tyti. Kas netiki, tepabando. Tikrai įsi
tikins ir nenusivils.

Įžangoje kalbėjome apie vaikus, 
kurie nėra priešai, bet, kai pradeda 
priešais žaisti, susipyksta ir tampa 
tikri priešai. Tad ir mes, jeigu nesame 
kitiems draugiški, pradėkime su jais 
žaisti draugais ir tikrai susidraugau
sime.
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YVENIMAS susideda iš 
daugelio kasdienybės la
šelių — džiaugsmo ir 

liūdesio valandėlių. Reikia nuspalvin
ti pilkuosius momentus, apšviesti tam
siuosius, įnešti džiaugsmo į liūdnuo
sius, pripildyti tuščiuosius, atgaivinti 
sudžiūvusius, užmiršti bloguosius ir 
įsidėti atmintin geruosius. Turime elg
tis pagal tą įrašą viename saulės laik
rodyje: "Rodau tik saulėtas valandas''. 
Tiesa, tai nėra lengva, ypač turint 
prieš akis liūdnąją mirties tikrovę, ku
ri kiekvieno laukia. Statistikos sako, 
kad kasmet pasaulyje miršta 51 mili
jonas žmonių, kasdien iš šio pasaulio 
iškeliauja 140 tūkstančių, kas valandą 
— 5.820, o kas minutę — 97 asmenys.

Tai didžioji realybė, kuriai reikia 
ruoštis, kurią reikia pramatyti, bet ne
sikankinti dėl smulkmenų. Rašytojas 
Salvaneschi mus moko: "Jeigu jautie
si nesuprastas, tai žinok, kad esi pa
didinęs savo pajėgumą kitus suprasti. 
Jeigu žmonės tau šiurkštūs, atsiversk 
knygą ir imk susipažinti su jūrų ste
buklais arba pakilk į dangaus grožy
bes. Jeigu dabartiniai laikai tave ap
vilia, pasiieškok istorinės knygos. Jei 
skaitymas tavęs nedomina, glauskis 
prie muzikos ritmo: Chopino, Beetho- 
veno, Debussy. Jie tau atvers magiš
kąsias duris".

Jei ir muzika tau nieko nesako, sku
bėk į gamtą, į laukus, į pajūrį, į miš
kus, kreipk žvilgsnį į žvaigždes. Vis
kas tau kalbės apie pasaulio kūdikys
tę. Savo rankoms duok darbo, savo 
protui — minčių, savo energijai — už
siėmimo. Lauk ateinant aušros, kuri iš

sklaidys sunkumų miglas, atitolins 
silpnybes ir eis į pergalę.

Jeigu dienos sunkumų atsiminimas 
vakare verčia tave, panėrus galvą į 
pagalvę, išsiverkti, jeigu kasdieną ve
di kietą kovą su gyvenimo sunkumais 
ir neturi draugų paramos, jeigu esi 
slegiamas kasdienių nusivylimų, jei 
širdį graužia kentėjimas, o sielą — 
skausmas, jei gyvenimas tau be 
džiaugsmo ir be įkvėpimo, nukreipki 
akis į pirmą nepažįstamą žmogų, kurį 
sutiksi savo kelyje. Tikriausiai jis ken
čia taip, kaip tu, o gal net daugiau 
negu tu. Nemanyk, kad skausmai tik 
tave vieną lanko. Kentėjimas yra pa
vasaris, kuris visiems atgaivina žie
dus.

Tikėjimas praturtina paguoda ir 
džiaugsmu

Visi galime būti turtingi džiaugsmu 
ir entuziazmu. Net milijonierius, kuris 
negali kitiems atnešti džiaugsmo, yra 
neturtingesnis už elgetą,.

Žmogui labai daug paguodos gali 
duoti tikėjimas. Kartą jaunystėje 
Nietzsche rašė savo seseriai: "Jeigu 
ieškai sielos pakilimo ir laimės, tai ti
kėk. Jeigu nori būti tiesos mokinė, tai 
ieškok".

Gyvenimo faktai šioje srityje mums 
daug pasako. Aleksandra Starabba 
de Rudini, žinoma markizos Carlotti 
vardu, buvo nepaprasto grožio mote
ris. Ji buvo garsi savo ekstravagan
tiškumu ir blaškymusi. Ilgą laiką ėjo 
slidžiu gyvenimo keliu ir aistringai 
plakėsi prie vieno garsaus italų poeto. 
Tačiau 1911 m. pasiryžo pasukti atgai-
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los keliu — įstojo į karmeličių vienuo
lyną, įsteigė trejus vienuolyno namus 
ir mirė kaip šventa atgailautoja.

Garsioji prancūzų teatro žvaigždė 
Eva Lavalliėre buvo labai mylima ka
raliaus Liudviko XIV. Tačiau pačioje 
savo vaidybos ir pasisekimo aukštu
moje buvo pagauta naujos šviesos. Ji 
išdalino visą savo turtą vargšams ir 
apsivilko pranciškonės rūbu. Po griež
tos atgailos gyvenimo mirė 1929 me
tais. Jos užrašuose buvo rasti šie žo
džiai: "Mano pamėgtasis sportas yra 
atsiklaupti; mano vienintelė nuosavy
bė' — karstas; mano vardas — pran
ciškonė".

Tu jau pradedi suprasti ...

Jaučiant skaudžius gyvenimo smū
gius, verta prisiminti aklo rašytojo Sal
vaneschi žodžius: "Jei tavo širdį slegia 
neišpasakytas nuovargis, jei kas rytą 
tau prieš akis stoja kokia nors sunke
nybė ir lydi visą dieną, jei esi draugų 
apleistas, meilės apgautas, susigrau

žimo kankinamas, nusivylęs gyveni
mu, jei net tave įkyriai persekioja min
tis, kad būtų geriau, jeigu jau ateitų 
gyvenimo galas — su džiaugsmu pa
sveikink šią valandą, nes tu jau atsi
radai tarp tų, kurie pradeda suprasti". 
Neveltui ir Ruysbroeck rašė: "Žmonės, 
kurie verkia, šį tą žino".

Juk reikia pagaliau kuo nors užmo
kėti, jeigu nori ką nors žinoti ir su
prasti. Tik kentėdamas ar guosdamas 
kenčiantį, tu suprasi, kad Kristus tave 
myli. Tada galėsi kartoti žodžius, ku
riuos pasakė tėvas J. M. Berengueras, 
ilgam laikui ligos uždarytas savo kam
baryje: "Padėk man. Viešpatie, priar
tinti savo lūpas prie Tavo teikiamos 
kančių taurės ir nejausti jos kartumo". 
Padėk man gerti tą taurę su dėkingu
mu, nelaikant jos bausme, o Tavo die
viškosios meilės įrodymu. Viešpatie, 
juk daug liūdniau kentėti su kaltojo 
jausmu negu su kario klusnumu. Tad 
noriu kentėti kaip mylintis sūnus, no
riu būti savanoriška auka.

IŠMOKIME DŽIAUGTIS GYVENIMU

ROŽIS, turtai, įsivaizduojamoji 
garbė — tai labai nepastovūs 

dalykai. Kiek kartų spaudoje esame 
skaitę, kad koks nors garsus milijo
nierius paskutines savo gyvenimo 
dienas baigė be cento; gražiosios da
mos atėmė sau gyvybę, nes negalėjo 
veidrodyje pakęsti savo senstančio 
veido; asmenys, kurie buvo žinomi vi
same pasaulyje, prisipažino esą ne
laimingiausi žmonės. Tad nei grožis,

nei turtai, nei garbė žmogui laimės 
neduoda.

Daugelis šio krašto jaunimo, šalia 
garsiųjų sportininkų, yra sužavėti fil
mų žvaigždėmis. Jaunieji stengiasi 
rengtis taip, kaip tos žvaigždės, taip 
kalbėti, kaip filmų garsenybės, žino
ma, ir patys norėdami užimti jų vietas 
ateityje. Nemaža jaunųjų dalis galvo
ja, kad tų žvaigždžių gyvenimo kelias 
yra rožėmis klotas, kad jie yra lyg ko-
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kios pasakų būtybės, kad jiems nie
ko netrūksta, kad jie yra tikrai lai
mingi.

Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Tai tik 
išviršinis vaizdas, kuris ne vieną su
klaidina. Tiesa, yra nemaža žvaigž
džių, kurios iki tam tikro laiko pasi
tenkina tomis žemiškomis ir nepasto
viomis vertybėmis, visai negalvoda
mos apie sudėtingas gyvenimo pro
blemas. Dažniausiai tik liga ar koks 
nors kitas sukrėtimas priverčia šiuos 
žemiškomis gėrybėmis pertekusius 
žmones rimčiau susimąstyti. Be abejo, 
daugeliui kuriame nors filme teko ma
tyti artistę Joan Fontaine. Neseniai ji 
pati spaudoje rašė, kad anksčiau ne
kreipė daug dėmesio į gyvenimą ir la
bai nerūpestingai žiūrėjo į ateitį. Ta
čiau 1958 m. ji susirgo pavojinga liga, 
vadinama monocleosis vardu. Jos jė
gos pradėjo smarkiai nykti, ir gydyto
jas jai patarė visišką poilsį.

Artistė išvyko į mažą namelį kal
nuose, netoli Los Angeles miesto, ir 
lovoje praleido devynis mėnesius. Ji 
ten buvo beveik atskirta nuo viso pa
saulio. Jai buvo leidžiama perskaityti 
tik vieną laikraštį per dieną, bet griež
tai draudžiama skaityti knygas, žiūrėti 
televizijos, priimti lankytojus. Toks 
poilsis buvo vienintelis vaistas nuo tos 
ligos.

Devyni mėnesiai yra trumpas lai
kas, gyvenant su kitais, veikiant ir ju
dant. Bet atskirtam nuo kitų šis laiko
tarpis yra labai ilgas. Tačiau artistė 
su juo apsiprato ir pradėjo net jausti 
pasitenkinimą pro kambario langą 
matomais vaizdais ir girdimais gar
sais. Ją pradėjo dominti voveraičių 
šokinėjimas bei paukščių čiulbesys ir 
ežero šviesų atspindžiai ant kambario 
lubų. Štai kaip ji apie tai rašo: "Per 
tuos devynis priverstino poilsio mėne
sius aš turėjau progos pagalvoti apie

tuos visus žmones, kuriuos linksmi
nau. Po ilgo mąstymo įsitikinau, kad 
kiekvieno žmogaus geriausias drau
gas yra jis pats, jo vidus. Aš išmokau 
savarankiškai gyventi, neatsiremda
ma į kitus ir negalvodama, kad visuo
met turi atsirasti kas nors, kas tau pa
dėtų. Aš suradau vidinę jėgą ir pasi
tikėjimą savimi, ko anksčiau nepaži
nojau, Su tuo jau aš niekada nesi
skirsiu. Taip pat supratau vienumos 
ir mąstymo reikšmę. Anksčiau aš pa
sijusdavau vieniša, kai nebūdavau 
tarp žmonių, o dabar patyriau, kad 
vienišumą jausčiau minioje. Liga ma
ne pamokė, jog negalima džiaugtis 
gyvenimu, neskiriant laiko mąstymui, 
įvertinimui, vienumai, kad žmogus 
galėtų padaryti savo sielos apžvalgą 
ir pajusti tikrąsias vertybes. Daugu
mas žmonių prabėga per gyvenimą, 
norėdami užčiuopti tik jo išorinius 
nuostabumus. Sulėtink savo skubotu
mą, tada daugiau matysi, daugiau 
girdėsi, daugiau jausi ir išmintingiau 
gyvensi."

Tai yra tikrai vertingi žodžiai ir pa
mokymai, kurie galioja visiems. Mes 
visi per daug skubame, per daug ne
pasitenkiname turima padėtimi, per 
daug pasineriame į gyvenimo sūkurį, 
o tada nelieka laiko pažvelgti į save 
ir pasidžiaugti gyvenimo teikiamais 
vaizdais ir gėrybėmis. Turtas, grožis 
ir garbė — tai geri dalykai, tačiau jie 
nėra esminiai, be jų gyvenime galima 
apsieiti. Teisingai Emersonas pasakė: 
"Ar gali būti kas nors maloniau už 
tai, kai turi maža rūpesčių ir jais pats 
pasirūpini?" O Youngas dar aiškiau 
išsitarė: "Ar turtas gali duoti laimę? 
Apsidairyk aplink ir pamatysi links
mą elgetą." Jau ir senovės išminčius 
Sokratas pasakė, kad "juo mažiau mū
sų gyvenime reikalavimų, juo pana
šesni esame į dievus".
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ABAI dažnai girdime tėvus sa
kant, kad jie sunkiai dirba, 

daug ko atsisako, kad tik sutaupytų 
pakankamai pinigų pilnam vaikų iš
mokslinimui. Girdi, vaikai turėtų gauti 
ne tik pradinį bei vidurinį mokslą, bet 
taip pat ir aukštąjį. Šiuose daugelio 
tėvų žodžiuose mes pasigendame la
bai svarbaus dalyko, būtent, auklėji
mo. Mat, jei išmokslinimu mes supran
tame žinias, teoretinį bei praktinį pasi
rengimą profesijai arba specialybei, 
tai auklėjimas būtų ne kas kita, kaip 
jaunam asmeniui įdiegti gyvenimo 
principai, pareigos bei atsakomybės 
jausmas ir pasaulėžiūra, kuri žmogui 
padeda tapti ne nuo mažiausio vėje
lio siūbuojančia nendre, bet subren
dusia ir pilnai išsivysčiusia asmeny
be, visada atliekančia savo pareigas 
ir naudingai pasiaukojančia bendruo
menės labui.

Nesunku suprasti, kas svarbiau. 
Juk ir su mažesniu mokslu, ribotomis 
žiniomis, žmogus gali būti labai nau
dingas krašto pilietis ir bendruomenės 
narys, jei jis visada ir visur atlieka sa
vo pareigas, jei jis turi jautrų atsako

mybės jausmą, jei jis gyvena pras
mingai ir naudingai. Iš kitos pusės, 
pažįstame labai mokytų žmonių, tu
rinčių gilų ir platų žinių aruodą, bet 
stokojančių principų, atsakomybės ir 
pareigingumo.

Kai žiūrime į šios dienos jaunimą, 
kuris gatvių sankryžose į grupes susi
būręs miršta iš nuobodumo, arba jaus
damas energijos perteklių ir neturėda
mas naudingo tikslo, metasi į vanda
lizmą ir brutalias muštynes, arba į 
jaunų vaikinų ir merginų tūkstančius, 
kurie vengia darbo, pareigos, atsako
mybės, aklai ir užsispyrusiai sekdami 
savanaudiškus malonumo filosofijos 
dėsnius, kyla klausimas: kas kaltas, ir 
kur šios nelaimės priežastys?

Dabartinė socialinė padėtis, aukš
tas gyvenimo lygis ir labai platus mo
kyklų tinklas mokslą daro visiems pri
einamą. Bet gal būtų ne pro šalį, jei 
tėvai kreiptų dėmesį ne tik į pilną vai
kų išmokslinimą, bet ir į jų išauklėji
mą, nes išauklėjimas mokslui duoda 
ir tikslą ir prasmę. Kartojame, išauklė
jimas pirmoje eilėje nėra mandagumo 
formos, nėra išorinio žmogaus elgesio
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apipavidalinimas. Jis taip pat pirmoje 
eilėje nėra gero skonio išvystymas nei 
jautrumo įvairioms grožio apraiškoms 
sustiprinimas. Pagal mūsų supratimą 
ir čia vartojamą sąvoką, išauklėjimas 
pirmoje eilėje yra stiprus pareigos bei 
atsakomybės jausmas ir pasaulėžiūra, 
stovinti ant pastovių ir šventų princi
pų pamato, kuriais visada galima rem
tis, kurie kitiems žmonėms duoda už
tikrinimą, kad bendraujame su asme
niu, kurio žodžiu ir pareigingumu gali
me tvirtai pasitikėti. Gaila, kad šitoks 
išauklėjimo supratimas yra palyginti 
retas. Savaime aišku, kad tėvai, jei jie 
išauklėjimą supranta tik mandagumu 
ir tam tikru kultūringumu, gali apleisti 
žymiai svarbesnius dalykus, kurie su
daro išauklėjimo esmę. O jie yra ne 
kas kita, kaip pareiga, atsakomybė ir 
pasaulėžiūra, kuri visam gyvenimui 
duoda naudingą tikslą, prasmę ir tei
singą kryptį.

Galvodami apie krašto ateitį, mes 
pirmiausia esame susirūpinę jaunimu, 
nes jaunimas yra ateitis. Žiūrėdami į 
šios dienos jaunimą, mes žiūrime į 
ateities veidrodį. O ką gi ten matome? 
Matome kaip tik tai, kas mus verčia 
rimtai susirūpinti. Matome pareigos ir 
atsakomybės stoką. Matome jaunimą, 
kuriam užtenka sveikatos, energijos ir 
užsidegimo, bet trūksta naudingo tiks
lo ir teisingos krypties.

Trūksta pareigos jausmo. Perdaug 
dažnai kalbama apie teises ir privile
gijas, o perdaug retai apie jauno as
mens pareigas valstybei, šeimai, kai
mynams, miestui ir bendruomenei. 
Laikas nuo laiko tenka susitikti su jau
nais žmonėmis, kurie neturi jokio pa
reigos jausmo, kurie savo darbą, savo 
uždavinį atlieka tik dėl akių, kuriems 
niekada net į galvą neateina, kad pa
reigos atlikimu remiasi ne tik atskiro 
asmens, bet visos valstybės gyveni

mas, kad nuo jos gero ir sąžiningo at
likimo priklauso daugelio žmonių 
gerbūvis, o neretai net pati laimė.

Trūksta atsakomybės jausmo. Jau
nimas dažnai neturi pagarbos sveti
mai nuosavybei. Reikalingi ir naudin
gi dalykai tyčia sugadinami, visiškai 
nepagalvojant, kad tuo apsunkinamas 
kitų žmonių gyvenimas. Neretai paste
bime, kad jauniems žmonėms trūksta 
sąžiningumo, teisingumo, drąsos pri
pažinti savo kaltę ar savo silpnybę. 
Nesilaikoma žodžio. Neskiriama svar
bos duoto pažado ar įsipareigojimo 
šventumui.

Kai plačiau pasikalbame su jau
nais žmonėmis, greitai pastebime, kad 
jiems trūksta pasaulėžiūros. Tiesa, ne 
viename atvejyje jie religingi ir, iki 
tam tikro laipsnio, prisilaiko bent kai
kurių religinių normų, bet labai daž
nai jiems trūksta supratimo, kad žmo
gaus gyvenimas turi remtis pastoviu 
principu, kad jis turi turėti naudingą 
tikslą ir teisingą kryptį. Atrodo, kad 
jaunimo nemaža dalis gyvena tik šia 
diena ir į ateitį žiūri kaip į šios dienos 
tąsą, be jokių problemų, be kovos už 
pasirinktą tikslą ir be darbo tam tiks
lui pasiekti.

Jei matome skirtumą tarp mokslo 
ir išauklėjimo, tai nesunkiai supran
tame, kad šios dienos mokyklos pa
grindinis uždavinys, atrodo, yra mo
kiniui žinių suteikimas. Savaime aiš
ku, kad jis gauna mandagumo formų 
ir tam tikro kultūringumo apraiškų, 
bet ne labai aišku, kad jaunimas mo
kyklose gautų užtenkamai ir pastoviai 
visų tų dalykų, kurie jam padėtų įsi
sąmoninti pareigos ir atsakomybės 
esmę, kurie jam padėtų susikurti 
prasmingą gyvenimo pasaulėžiūrą, 
kuri remtųsi pastoviu principu, nau
dingu gyvenimo tikslu ir teisinga gy
venimo kryptimi.
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Todėl, jaunimui išėjus į mokyklą, 
auklėjimo problema pasilieka neišriš
ta. Tėvai jos mokyklai perleisti leng
vai negali, nes dabartinė mokykla 
modernioje bendruomenėje turi ne 
tiek auklėtojos, kiek mokytojos užda
vinį. Auklėjimo pareiga pasilieka tė
vų gyvenimo misija.

II

Šiandien vis garsiau girdisi nuo
monė, kuri teigia, kad tėvai per vėlai 
susirūpina įdiegti vaikams pareigos ir 
atsakomybės jausmą. Per vėlai vai
kams duodama suprasti, koks nepa
prastai svarbus ir nieku nepamaino
mas dalykas yra pareigos atlikimas ir 
atsakomybės pajutimas. Ir iš tikrųjų, 
kai iš arčiau pažvelgiame į šios dienos 
jaunimą, į vaikus ir į pačius mažuo
sius, greit pastebime, kad jie pertekę 
maistu, pramogomis, patogumais, žais
lais ir dovanomis, bet jiems labai 
trūksta net paviršutiniškiausio supra
timo, kas yra atsakomybė ir pareiga. 
Jie dažnai gyvena lepinimo ir sauva
liavimo atmosferoje. Jie primeta savo 
nedisciplinuotą savanaudiškumą tė
vams, visiems šeimos nariams ir kai
mynams. Be gailesčio ir be susimąsty
mo jie naikina svetimą nuosavybę ir 
nekreipia nė mažiausio dėmesio į kitų 
teises. Jie juokiasi ir tyčiojasi iš pačių 
elementariausių mandagumo formų ir 
nerodo jokio jautrumo grožiui, švelnu
mą laikydami silpnybe, o susivaldy
mą — neprotingumu.

Kyla klausimas, kur šios didelės ir 
kartais gąsdinančios netvarkos prie
žastys. Pirmiausia, jei tėvai nesirūpina 
įdiegti savo vaikams pareigos ir atsa
komybės jausmo, ar galima būtų su 
pagrindu manyti, kad patiems tėvams 
tiek pareiga, tiek atsakomybė neatro
do labai svarbūs dalykai? Kai pasi
žiūrime į daugelį tėvų, matome, kad

palyginti nemažas procentas pareigos 
ir atsakomybės nevertina ir jos nepa
brėžia. Atrodo, tikslu sakyti, kad mo
dernioje bendruomenėje, ypatingai 
dėl gana lengvai prieinamo medžiagi
nių vertybių gausumo, pareigingumas 
ir atsakingumas yra sumažėję. Prie
žasčių, be abejonės, yra daugiau ne
gu čia suminėtoji, bet kai gyvenimas 
matuojamas medžiaginės vertybės 
mastu, kai žmogus savo dienas atre
mia į malonumą, patogumą ir praban
gą, tai jis pamažu nebemato reikalo 
pasiaukoti, atsisakyti patogumo ir ma
lonumo. Nesunku suprasti, kad parei
gingumas ir atsakingumas yra vargiai 
įmanomi be pasiaukojimo ir susival
dymo. Jei žmogus nebemato reikalo 
pasiaukoti bendram gėriui, tai, žino
ma, jo pareigos ir atsakomybės jaus
mas ne tik susilpnėjęs, bet ir nustojęs 
tų bruožų, kurie pareigą ir atsakomy
bę padaro ne tik prasmingais, bet ir 
būtinais gyvenimo reiškiniais. Vadina
si, jei žmogus pareigos ir atsakomybės 
nebevertina, ar būtų tikslu tikėtis, kad 
jis dės rimtas pastangas įskiepyti vai
kams pareigos ir atsakomybės sąvo
kas, jų prasmę ir vietą tiek atskiro 
žmogaus, tiek bendruomenės gyveni
me? Jei tėvai dėl kokių nors priežas
čių bandytų vaikams aiškinti parei
gingumo ir atsakingumo reikalą, pa
tys tokio įsitikinimo neturėdami, tai 
rezultatai bus riboti ir laikini.

Čia ir iškyla šios dienos nelaimė 
visu savo svoriu, įtaka ir grėsminga 
rimtimi. Bandydami prieiti prie proble
mos širdies, mes sustojame ties dviem 
dalykais. Abudu svarbūs, abudu įta
kingi, abudu lemtingi. Ne vienas mūsų 
dienų katalikas nebevertina gamtinių 
žmogaus dorybių ir gerųjų ypatybių 
ir nebededa rimtų pastangų įsigyti 
antgamtines. Jis per maža dėmesio 
kreipia į pareigą, į atsakomybę, į duo
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K. Šimonis 

Paukščiai skrenda

(1929)

tą žodį ir jo išlaikymą, nežiūrint sun
kenybių ir sunkios aukos. Jis per ma
ža vertina sąžiningumą, teisingumą. 
Mažos svarbos dalykais jis laiko pa
stovius gyvenimo principus ir pasi
šventimą savo darbui amato ar profe
sijos rėmuose. Žinoma, jis prisilaiko 
tam tikro etinio etiketo, jei taip galima 
išsireikšti, kuris yra palyginti lankstus 
ir lengvai prisitaikąs prie naujų gyve
nimo aplinkybių. Tačiau nei jis pats, 
nei jo gyvenimas nesiremia nieku 
pastoviu, nieku besąlyginiu, nieku 
nuolat įpareigojančiu. Vadinasi, jis 
neturi gamtinių dorybių, o jei ir turi, 
tai labai maža.

O kaip su antgamtinėmis dorybė
mis? Kaip su antgamtiniu tikėjimu, 
antgamtine viltimi ir antgamtine mei
le? Kaip su visais tais antgamtiniais 
reiškiniais, kurie žemės gyvenimui 
duoda antgamtinį mastą ir antgamti
nę pasaulėžiūrą, kurie įgalina žmogų 
įkopti į aukštą dieviškos išminties ir 
idealo kalną ir nepasitenkinti žvilgs
niu į pasaulį per rakto skylutę? Ar ga
lima sakyti, kad eilinis šios dienos ka
talikas deda rimtas ir kasdienes pa
stangas įsigyti antgamtinių dorybių?

Ar jis tikrai ir pasiryžusiai stengiasi 
tapti geresniu žmogumi, pasišventinti, 
sumažinti savo silpnybių skaičių ir 
stipriau išvystyti gerąsias savo ypa
tybes? Stebėdami gyvenimą, turime 
su liūdesiu pasakyti, kad eilinis kata
likas šiandien tokių pastangų nededa. 
Jis taip pat yra pasukęs medžiaginių 
vertybių kryptimi ir gyvena pagal sa
vanaudiškus Malonumo Filosofijos 
dėsnius. Gal net nesąmoningai jis de
da į gyvenimo pasaulėžiūros pama
tus ne principo akmenį, ne pareigos 
stiprybę ir ne aukos ištvermę, bet tra
pią malonumo ir nuotaikos medžiagą, 
iš kurios didelių, naudingų ir pasilie
kančių dalykų nepastatysi.

Ar toks tėvas, ar tokia motina pra
bils į savo vaikus su autoritetu? Ar jie 
galės kalbėti vaikams apie pareigą ir 
atsakomybę su įsitikinimu, semdamie
si įtakingos jėgos iš savo pačių pa
vyzdžio? Kokį svorį turės jų žodžiai, 
kai jie nagrinės aukos ir pasišventi
mo reikalą, kai jie bandys pabrėžti 
prasmingos gyvenimo pasaulėžiūros 
būtinumą? Ar jie mokės įtikinančiai 
ir neklaidingai nusakyti, kas yra žmo
gaus gyvenimo tikslas ir teisinga jo
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pastangų kryptis? Atsakymas: jei pa
tys tėvai nesiremia pareiga ir atsako
mybe, jei jie neturi susikūrę dvasin
gos gyvenimo pasaulėžiūros, kuri re
miasi pastoviais principais ir antgam
tinėmis vertybėmis, tai jų žodžiai 
skambės, kaip išsiderinęs instrumen
tas, kuriame nėra nei grožio, nei tei
sybės.

Vaikas žengia pirmuosius žings
nius tėvų globoje. Tie pirmieji žings
niai turėtų apimti ne tik fizinį, bet ir 
dvasinį pasaulį. Maža paguoda, jei 
vaikas, išmokęs vaikščioti fiziniame 
pasaulyje, pasiliks paralyžuotas inva
lidas dvasiniame pasaulyje. Ir jis toks 
tikrai pasilieka, jei tėvai jam nei žo
džiu, nei pavyzdžiu neįskiepija parei
gos ir atsakomybės, neįdiegia nei prin
cipų, nei tikro vertybių supratimo. 
Taip, vaikas gali būti labai gabus ir 
labai patrauklus. Jo gražios manieros, 
išvaizda ir užkrečiantis socialumas 
gali būti magnetinė magika. Jis gali 
užaugti į labai gabų, įdomų, daug ži
nantį ir daug mačiusį žmogų. Jo veik
lumas, entuziazmas ir energija gali 
padaryti daug gero. Tačiau jo tikroji 
vertė tada pasirodys, kada gyvenimas 
pareikalaus pareigingumo ir atsakin
gumo svarbiuose dalykuose, kada pa
siaukojimo ir dvasinės stiprybės rei
kalaujančios padėtys lauks principų, 
ne kompromisų, ištikimybės idealui, o 
ne gražių žodžių ir iškilmingų pažadų.

Gyvenimas rodo kiekvieną dieną, 
kad nėra nelaimingesnio pasaulyje 
asmens už jauną žmogų, kuriam — iš
einant į gyvenimą — tėvai neįdiegė 
pareigos ir atsakomybės jausmo, ne
išmokė atsiremti į pastovius principus 
ir antgamtines vertybes. Mat, toks jau
nas žmogus bus nendrė, savanaudis 
lepūnas, vijoklis, asmuo be stubur
kaulio, negalįs stovėti ant savų kojų. 
Jis suluš sunkenybėse ir kaltę nuolat

vers ant kitų. Jis bus parazitas, nuolat 
ieškąs aukos, kad galėtų misti kitų 
darbu ir krauju.

Jei šiandien matome tiek daug jau
nimo, kurie jau jaunose dienose eina 
per gyvenimą, imdami ir nieko neduo
dami, greitai suprantame, kas įvyko 
jų šeimose. Mokykla duoda mokytojus 
ir žinias. Bet kas duos pareigingumą, 
atsakingumą, aukos ir pasišventimo 
supratimą? Kas įdiegs pasaulėžiūrą ir 
pastovius principus? Jei tėvai neišpil
dys savo misijos, jei savo vaikams jie 
neduos to brangiausio, nieku nenuper
kamo turto, būkime tikri, kad jo ne
duos nei gatvė, nei kinas, nei televizi
ja. Tėvai turi pareigą, kurios niekas 
kitas negali atlikti. Jos negalima per
leisti. Būtų didelis nusikaltimas prieš 
vaikus ir prieš bendruomenę ją ap
leisti.

JUSLĖS IR JŲ REIKŠMĖ 
AUKLĖJIME

D. PETRUTYTĖ

T EISINGAS juslių auklėjimas yra 
labai reikšmingas ir svarbus 

vaiko plėtroje. Tai intelektinio gyveni
mo pagrindas. Žmogaus gyvenimo 
laikotarpis nuo 3 iki 6 m. amžiaus pa
sižymi sparčiu kūno augimu ir jusli
nių bei intelektinių galių susiformavi
mu. Todėl yra labai svarbu įsidėmėti, 
kad vaiko intelektas neveikia atskirai, 
bet visuomet yra labai glaudžiai susi
jęs su kūnu, o ypatingai su nervine bei 
raumenine sistema. Montessori auklė
jimo metodas kaip tik ir remiasi giliu 
ryšio supratimu tarp kūno ir intelekto.
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Ji laikosi nuomonės, kad žmogus ski
riasi nuo gyvulio tuo, jog jis turi pro
tavimo galią. Tačiau ji niekad nepa
miršta, kad žmogus, kaip ir gyvuliai, 
turi medžiaginį kūną su įgimtais po
linkiais.

Medžiaginis kūnas su penkiomis 
juslėmis yra jungtis su vidiniu arba 
dvasiniu pasauliu. Juslių padedamas, 
žmogus plėtoja ir turtina savo dvasi
nį pasaulį. Pačios įdomiausios studijos 
psichologijoje yra tos, kurios nagrinė
ja, kaip tos dvi mūsų prigimties dalys 
viena kitą veikia ir kaip jos viena su 
kita santykiauja. Intelektinė mūsų da
lis užsiima visuotinėmis arba abstrak
čiomis idėjomis, ji pasireiškia grynuo
ju protu ir laisvąja valia. O kūniškoji 
mūsų dalis su savo penkiomis juslė
mis yra nukreipta į atskirus daiktus 
išoriniame pasaulyje.

Naujagimis kūdikis, kaip ir nauja
gimis šuniukas, pradeda gyvenimą, 
neturėdamas savo galvoje jokių idėjų. 
Tačiau trejų, ketverių metų laikotar
pyje kiekvienas normalus vaikas jau 
yra įsigijęs eilę įvairių sąvokų, pvz., 
kas yra švelnumas, kietumas, aukštu
mas, ilgumas, gerumas, blogumas, o 
taip pat ir daug kitų protinių sąvokų, 
kurių joks šuo nepasisavina, nors jis 
gyventų ir kelias dešimtis metų. Nors 
vaikas ir šuo gyvena tame pačiame 
pasaulyje, tarp tų pačių daiktų, girdi 
tuos pačius garsus, mato tas pačias 
spalvas, maudosi tame pačiame van
denyje ir maitinasi tuo pačiu arba 
bent labai panašiu maistu, bet juodu 
vystosi visiškai skirtingai.

Vaikas iš pat pradžios turi savyje 
galią atitraukti iš tam tikrų daiktų jų 
esmines ypatybes. Pabandykite stebė
ti dvejų ar net ir vienerių metų am
žiaus vaikutį ir pamatysite, kad jis do
misi ne tik įvairiais daiktais, bet ir jų 
kokybe: spalva, švelnumu, skoniu.

svoriu, išvaizda ir t. t. Mes, suaugu
sieji, savo galvose turime daugybę 
abstrakčių idėjų. Kaip ir kada jas įsi
gijome, dažniausiai visai neatsimena
me. Tačiau yra aišku, kad švelnumo 
idėja mumyse kilo, stebint ir liečiant 
švelnius daiktus, o šiurkštumo idėja 
kilo iš šiurkščių daiktų stebėjimo bei 
lietimo. Panašiai iš gerų ir blogų daik
tų bei veiksmų susidarėme gerumo ir 
blogumo sąvokas. Tai reiškia, kad 
mes savyje turime galią, kuri kažko
kiu paslaptingu būdu pajėgia iš daik
tų, esančių šalia mūsų, išskirti arba 
atitraukti tokias ypatybes, kurios eg
zistuoja tik mūsų prote. Pvz. panašių 
daiktų grupėje — penki obuoliai, pen
ki riešutai — mūsų protas pajėgia iš
skirti penkių sąvoką, kuri gali būti 
taikoma visur ir visiems daiktams. 
Joks gyvulys to negali pasiekti, nors 
jo juslių organai veikia panašiai kaip 
ir žmogaus, nes, mikroskopiškai tyri
nėjant, nerandama ypatingo skirtumo 
tarp gyvulio ir žmogaus nervinės ir 
raumeninės sistemos sudarymo.

Šitą žmogaus proto ypatybę pirma
sis yra pastebėjęs Aristotelis, kurs sa
vo tyrinėjimo išvadas išreiškė šiais 
žodžiais: "Nieko nėra intelekte, ko pir
miau nebūtų buvę juslėse".

Montessori niekados nesivadovau
davo teorijomis, bet visuomet steng
davosi atidžiai sekti prigimties ap
raiškas. Kai ji pastebėdavo, kad vai
kas veikia savaimingai ir kūrybiškai 
nusiteikęs, nesvarbu kokia linkme, ji 
visuomet stengdavosi jam padėti. Ste
bėdama vaikus, ji įsitikino, kad vaiko 
protas yra linkęs iš medžiaginių daik
tų išskirti jų esmines ypatybes ir tokiu 
būdu susidaryti atitrauktų idėjų atsar
gas. Šitose idėjose atsispindi išorinis 
pasaulis, kuris mums padeda pakilti 
virš pojūtinių įspūdžių sąmyšio. Tad
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ji sąmoningai ėmėsi padėti vaikui 
kaip galima lengviau susidaryti ati
trauktines sąvokas. Dėl to atsirado 
sistemingai tiksli juslių lavinamoji me
džiaga, kurią 3—6 m. amžiaus vaikai 
nepaprastai mėgsta ir noriai naudoja. 
Kiekviena tam tikslui skirtoji priemo
nė yra taip padaryta, kad kiekvieną 
kartą vaiko protas susitelktų ties ko
kia nors daikto ypatybe. Pvz. raudo
nos lazdelės duoda tik ilgumo idėją, 
bokštuko kubai — didumo, laiptukai— 
storumo, skambučiai — muzikos gar
sų ir t. t. Visos lazdytės yra tos pačios 
spalvos, to paties medžio ir tokio pat 
svorio, įvairuoja tik jų ilgumas. To
kiu būdu vaiko protas pasidaro lyg 
"aklas" kitokioms to daikto ypaty
bėms, išskiriant ilgį.

Tas pat yra ir su spalvų lentelėmis, 
kurios yra vienodo dydžio, vienodo 
svorio ir vienodos išvaizdos o skiriasi 
tik spalvų įvairumu. Todėl šitoji ypa
tybė iš karto tampa vaiko dėmesio 
centru, ir dėmesys lieka susitelkęs 
ties šia spalvine ypatybe, kol medžia
ga yra vartojama nustatytu būdu. Taip 
pat skambučiai visi yra tokios pat iš

vaizdos, o skiriasi tik savo garsais. 
Norint juos sustatyti į muzikinę gamą, 
reikia suduoti atitinkamu plaktuku. 
Akis čia nieko negali padėti, o tik 
ausis.

Iš to, kas čia pasakyta, aiškėja, 
kad juslių lavinamosios medžiagos 
paskirtis nėra pateikti vaikui naujus 
įspūdžius, bet susisteminti ir sutvarky
ti jau turimą daugybę įspūdžių. Mon
tessori yra pavadinusi juslių lavina
mąsias priemones raktais į visatos pa
žinimą. Šios auklėjimo sistemos aplin
koje nesakoma vaikui "stebėk", bet 
duodama atitinkama medžiaga su 
"izoliuotomis" daiktų ypatybėmis, ku
rios ne tik lavina jusles, bet ypač pa
deda susitelkti vaiko dėmesiui. Kai 
vaike, dirbant jam su šitokia medžia
ga, susikuria betarpiškas ryšys tarp 
jo, daikto ir aplinkos, tada jau vaiko 
pažanga yra užtikrinta. Juslių jautru
mas įgalina vaiką geriau stebėti ap
linką ir joje esančius daiktus bei vyks
tančius reiškinius. Aplinka savo įvai
rumu žavi ir traukia vaiko dėmesį, ku
rio dėka jis renka sau žinias, kaip bi
telė medų.

K. Šimonis 

Rytmetis (1956)



K. Simonis 

Į kosmosą (1959)

Vaikas, dirbdamas su skirtingomis, 
kiekvienai juslei atitinkančiomis prie
monėmis, pradeda studijuoti daiktų 
ypatybes išoriniame pasaulyje, pvz. 
ilgumą, platumą, spalvingumą, svorį. 
Kai vaikas jau gerokai yra padirbėjęs 
su priemonėmis, tada jam yra duoda
mos "pamokos": ilgas — trumpas, di
delis — mažas, storas — plonas, balta
— raudona ir t. t. Įsigytoji vaiko patir
tis dabar yra lyg apvainikuojama tiks
liais žodžiais išsireiškimais, kurie vai
ką įgalina logiškai galvoti ir spręsti. 
Juslių lavinamoji medžiaga padeda 
vaikui tyrinėti ir tokiu būdu susidary
ti tvirtą bei platų pagrindą, ant kurio 
vėliau, po 6 metų, jau yra statomas 
aukštesnis protinis gyvenimas. Šitą 
diena iš dienos ištisais mėnesiais vyk
domą juslių lavinimo darbą galima 
pavadinti tikru vidiniu pasiruošimu 
vėlesniam gyvenimui, profesiniam pa
šaukimui, moksliniam darbui.

Tie vaikai, kurie bent šiek tiek tu
rėjo progos sistemingai palavinti savo 
jusles, tuojau išsiskiria iš kitų: jų pro
tavimas aiškus, tvarkingas, nuoseklus.

Toks vaikas yra sąmoningas savo 
veiksmuose ir kalboje. Paklaustas jis 
pirma pagalvos, o tik paskui atsakys. 
Jam aišku, ką jis žino ir ko nežino. 
Taip yra dėl to, kad tokiam vaikui, 
dirbant su sisteminga medžiaga, visi 
įspūdžiai yra labai tvarkingai susi
dėstę prote, kiekvienas savo vietoje. 
Yra didelė palaima žmogui nuo pat 
kūdikystės turėti nesumišusias ir aiš
kias idėjas. Protinei sveikatai ir dva
sinei pusiausvyrai įsigyti kito kelio 
nėra.

Kruopščiomis ir sistemingomis pra
tybomis vyksta netiesioginis pasiruo
šimas gyvenimui. Palyginkime vikšrą, 
ryjantį lapus, ir vėliau margaspalvę 
peteliškę, čiulpiančią gėlių nektarą. 
Tas pat vyksta ir protinėje vaiko plėt
roje. Jis, eilę metų nuolat veikdamas 
su daiktais (ne žaislais), "ryja" jų pa
žymius. Visa tai yra pasiruošimas 
aukštesniam ir labiau sudvasintam 
gyvenimui. Įvairus, tvarkingas ir gali
mai pilnesnis pojūtinis gyvenimas yra 
pats geriausias pasiruošimas aukštes
nei intelektinio gyvenimo formai.
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rūpimieji klausimai

Juozas Vaišnys, S. J.

Gerbiamasis Redaktoriau,

Kas netiki kurios nors mūsų tikėji
mo dogmos, yra eretikas. Kartais man 
ateina keista mintis, kad gal ir aš esu 
eretikas. Nesakau, kad aš netikėčiau, 
bet tikėti kai kurias dogmas man yra 
be galo sunku. Dėl ko tame mūsų tikė
jime yra tiek daug neaiškumų ir pa
slapčių, dėl ko tikėjimo dogmos mūsų 
protui taip sunkiai prieinamos?

Čia norėčiau paminėti tik dvi dog
mas, kurios man nėra suprantamos, t. 
y. kūno prisikėlimą ir Marijos Dangun 
Ėmimą. Sakoma, kad pasaulio pabai
goje visų mirusiųjų kūnai kelsis. Ta
čiau kaip tai galės įvykti, man yra la
bai neaišku. Aš esu mokęsis, studija
vęs ir žinau, kad pasaulyje niekas ne
nyksta ir nežūsta, bet tik keičiasi į ki
tus kūnus ir į kitas formas. Tad ir pa
laidotas žmogaus kūnas, kuris, anot 
šv. Rašto, į dulkę pavirsta, nežūsta, 
nesunyksta, bet tik išsiskaido į kito
kias įvairias daleles. Tad nėra jau taip 
sunku suprasti, kad pasaulio pabaigo
je Dievas galės tas daleles vėl sujung
ti į žmogišką kūną ir jį prikelti amži

nam gyvenimui. Tačiau mes taip pat 
žinome, kad vieno gyvio kūnas gali 
virsti kito kūno dalimi. Kai valgome 
kokio nors gyvulio mėsą, toji mėsa 
persikeičia į mūsų kūną. Tad kaip bus 
pasaulio pabaigoje su tais žmonėmis, 
kuriuos suvalgė žmogėdros? Kaip bus 
su tais, kuriuos surijo žuvys ar žvėrys, 
o paskui kiti žmonės maitinosi tų žu
vų ir žvėrių mėsa? Šiais atvejais vieno 
žmogaus kūnas tapo kito žmogaus kū
no dalimi. Bet juk visi žmonės turės 
būti prikelti: ir žmogėdros, ir jų suval
gytieji. Tad kaip jie galės tais kūnais 
pasidalinti, jeigu, kaip sako dogma, 
kiekvienas kelsis su savo žemėje turė
tu kūnu?

Taip pat man nėra suprantama ir 
Marijos Dangun Ėmimo dogma. Kaip 
gi Marija, būdama paprastas žmogus, 
kaip ir mes, galėjo būti su kūnu paim
ta į dangų? Kaip ji ten gali gyventi? 
Manau, kad dvidešimtojo amžiaus 
žmogui sunku tokiais dalykais tikėti, 
kurie atrodo lyg pasakos. Manyčiau, 
kad šios dogmos paskelbimas tikrai 
nebuvo naudingas Bažnyčiai.
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Būčiau labai dėkingas, jeigu man 
bent kiek nušviestumėte šias taip ne
aiškias tikėjimo tiesas.

V. Z -kas

Gerbiamasis,

Atrodo, kad mums turėtų būti su
prantama, jog tikėjimo dalykuose žmo
gaus protui ne viskas yra aišku, kad 
čia gali būti ir yra paslapčių. Juk jei
gu jau tiek paslapčių ir neaiškumų yra 
gamtos moksluose, kurių objektas yra 
medžiaginis, prieinamas mūsų jaus
mams, tad ką bekalbėti apie religijos 
mokslą, kurio objektas yra dvasinis, 
nematomas, antgamtinis! Gyvendami 
šioje žemėje, kur daugiausia vadovau
jamės savo pojūčiais, negalime aiš
kiai suprasti visų tikėjimo tiesų, bet 
savo protu galime suvokti, kad jos nei 
protui, nei logikai neprieštarauja. Pa
galiau juk pati tikėjimo sąvoka sako, 
kad tikėti tai reiškia pasitikėti kito au
toritetu, nors jo skelbiami dalykai 
mums ir nebūtų pilnai aiškūs bei su
prantami. Nereikia tikėjimo ten, kur 
mums viskas aišku ir ką matome savo 
akimis. Mums nereikia tikėjimo, kad 
du ir du yra keturi, kad dieną šviečia 
saulė, o naktį mirga žvaigždės.

Jeigu mes tikime, kad yra Dievas, 
jei tikime, kad Kristus buvo Dievas, 
tai turime tikėti viską, ką Jis yra pa
skelbęs, nesvarbu, ar mums tai yra 
aišku ar ne. Bažnyčia pati naujų dog
mų neišgalvoja, ji skelbia tik tai, ką 
Kristus yra apreiškęs. Jeigu Bažnyčia 
skelbia kokią nors dogmą, tai ji nori 
pasakyti tik tai, kad toji dogma, toji 
tikėjimo tiesa yra Kristaus paskelbta ir 
mums perduota šv. Rašto ar tradicijos. 
Kai kurios Kristaus paskelbtos tiesos 
yra labai aiškiai šv. Rašte išreikštos, 
bet yra ir tokių, kurios paprastam, teo
logijos ir šv. Rašto nestudijavusiam 
žmogui yra net nepastebimos, tad Baž

nyčios pareiga yra jas išaiškinti ir 
žmonėms paskelbti.

Tamstos klausimas, kaip galės žmo
gus prisikelti su savo kūnu, jeigu jis 
buvo virtęs kito žmogaus kūno dalimi, 
yra nelengvas ir jau nuo pirmųjų 
krikščionybės amžių vargino filosofų 
ir paprastų žmonių protus. Pirmieji 
krikščionys, pasmerkti mirti, dažnai 
melsdavosi, kad jie nebūtų sudeginti, 
įmesti į jūrą žuvims arba atiduoti žvė
rims. Jie norėjo būti palaidoti į žemę, 
kad paskui, lyg iš pasėtos sėklos, ga
lėtų išaugti medis — jų prisikėlimo 
simbolis. Ir šv. Povilas, rašydamas šia 
tema, prisikėlimą prilygina iš žemėje 
palaidotos sėklos išaugančiam me
džiui (I Kor. 15, 35-58). Tad ir tiems 
pirmiesiems krikščionybės kankiniams 
buvo sunku suprasti, kaip jų kūnai ga
lės keltis, jei bus sudeginti arba žvė
rių suėsti.

Taip pat šį klausimą yra svarstę ir 
įvairūs senesnių laikų filosofai: Orige
nas, Ticianas, Tertulianas. Paprasčiau
siai ir gal išmintingiausiai į šį klausi
mą gal būtų galima taip atsakyti: jei
gu Dievas mokėjo iš nieko sutverti to
kį nuostabų pasaulį ir dar nuostabesnį 
žmogų, tai Jam nebus jokios sunkeny
bės prikelti su savo kūnais ir miru
siuosius, net ir tais šiame klausime 
minėtais atvejais. Juk Dievas yra visa
galis.

Tačiau kai kurie, sarkastiškai šyp
telėję, galėtų pasakyti, kad mes, ka
talikai, kai nežinome, kaip atsakyti į 
sunkius klausimus, visuomet griebia
mės Dievo visagalybės. Nors toks šai
pymasis ir neturėtų rimto pagrindo, 
nes, kaip jau minėjome, tikėjime gali 
būti paslapčių, tačiau šį klausimą ga
lima mėginti ir filosofiškai išaiškinti. 
Nesigilinant į minėtų senovės flosofų 
doktrinas, rimtesnį filosofinį pagrindą 
šio sunkaus klausimo sprendimui ga-
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lima rasti scholastinės filosofijos moks
le apie daiktų esybę sudarančius ele
mentus: materiją ir formą.

Tai yra subtilūs ir sunkiai supran
tami filosofiniai samprotavimai, apie 
kuriuos čia plačiau kalbėti nebūtų 
prasmės. Užteks prisiminti tik tai, kad, 
kaip sako biologai, žmogaus kūnas 
visiškai pasikeičia per penkerius ar 
septynerius metus. Taigi, dabartinis 
kiekvieno žmogaus kūnas yra visai 
kitas negu buvo prieš septynerius me
tus, jame nėra nė vienos tos pačios 
dalelės, nė vienos tos pačios ląstelės. 
O vis dėlto žmogus jaučiasi tas pats, 
kaip ir prieš septynerius metus. Jo kū
nas atrodo lygiai toks pat, su tomis 
pačiomis pagrindinėmis ypatybėmis. 
Tad yra kažkas, kas, keičiantis kūno 
dalims, jo atskiroms ląstelėms, visuo
met pasilieka ir tame keitimosi proce
se neleidžia keistis kūnui, išsaugoda
mas jo tapatybę. Tad ir yra tam tikra 
filosofine prasme imama forma, tam 
tikras daikto esmę sudarąs principas. 
Vieni (šv. Tomas, Durandas) sako, kad 
vienintelė forma čia yra žmogaus sie
la, kiti (šv. Bonaventūra, Skotas) ma
no, jog žmogaus kūnas turi vieną ar 
daugiau kitų, nuo sielos skirtingų for
mų. Kaip ten bebūtų, bet visi sutinka, 
kad turi būti koks nors gyvybės ar 
esybės principas, išlaikąs žmogaus 
kūno tapatybę, keičiantis jo materia
linėms dalims ar cheminiams elemen
tams. Mirus ir išsiskaidžius kūnui, šis 
principas pasilieka, ir pagal jį pasau
lio pabaigoje bus atkurtas tas pats 
kūnas, koks buvo, žmogui gyvenant 
šioje žemėje.

Atrodo, kad šią doktriną linksta pa
tvirtinti ir paskutiniai atomų tyrinėji
mai, nes manoma, kad atomas nėra 
pati mažiausioji kūnus sudaranti dalis, 
kad yra dar mažesnių dalelių, kad gal 
yra kažkas, kas, keičiantis chemi

niams kūno elementams, nesikeičia, 
bet pasilieka ir išlaiko tam tikrą indi
vidualumą.

Sakėme, kad pagal tą principą pa
saulio pabaigoje bus atkurtas tas pats 
kiekvieno žmogaus kūnas, kurį jis tu
rėjo, gyvendamas šioje žemėje. Taip, 
tas pats, bet ne toks pat, nes jis bus 
sudvasintas ir patobulintas, panašiai 
kaip Kristaus kūnas po prisikėlimo, 
kurs galėjo įeiti į kambarį, esant už
rakintoms durims, kurs galėjo vienu 
momentu atsirasti, kur tik panorėjo. 
Tie prikelti ir sudvasinti kūnai nega
lės daugiau nei sirgti, nei mirti, jiems 
negalės turėti įtakos joki materialiniai 
elementai. Jie bus tie patys, kiekvie
nas juos galės atpažinti, bet neturės 
jokių kūninės struktūros netobulumų, 
kuriuos gal turėjo šioje žemėje. Jie visi 
bus gražūs, tobuli, bet kiekviename 
atsispindinęs tiek dieviškos garbės, 
kiek jie, gyvendami žemėje, savo ge
rais darbais ir ištikimybe Dievo įsaky
mams bus užsipelnę.

Kalbant apie antrąjį klausimą — 
Marijos Dangun Ėmimo dogmą, reikia 
pastebėti, kad beveik visi žmonės sa
kosi tikį Dievą, pripažįstą antgamtinį 
gyvenimą, bet kai reikia praktiškai 
kurią nors antgamtinę tiesą priimti, tai 
jie labai raukosi. Jeigu mes tikime, 
kad Kristus prisikėlė ir su savo sudva
sintu kūnu įžengė į dangų, jeigu mes 
tikime, kad pasaulio pabaigoje visi 
žmonės bus prikelti, tai dėl ko jau taip 
sunku tikėti, kad Dievas galėjo tuoj 
po mirties prikelti savo Motiną ir ją 
paimti į dangų? Pagaliau tai yra Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo dogmos pa
sekmė. Jeigu Marija neturėjo gimto
sios nuodėmės, tai dėl ko ji iki pat 
pasaulio pabaigos būtų turėjusi ken
tėti tos nuodėmės pasekmes? Juk jei
gu mūsų pirmieji tėvai nebūtų nusi
dėję, mes visi tuoj po šio žemiško gy-
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♦v

jaunimo paslaptys

K. P. B.

AMERIKIETĖS AR LIETUVAITĖS?

Šių metų "L. L." rugsėjo mėn. nume
ryje J. Vaišnio, S. J. straipsnyje, var
du "Mergaitės grožis ir žavumas", 
klausiama, ar yra tiesa, kad čia gyve
nančios lietuvaitės yra pasikeitusios ir 
netekusios lietuviško nuoširdumo. Man 
atrodo, dalinai taip, dalinai ne. Vis 
dėlto dar yra lietuvaičių, kurios yra 
nuoširdžios ir atjaučiančios, bet labai 
nedaug. Amerikiečių tarpe gal tokių 
mergaičių yra šiek tiek daugiau. Tik 
čia yra ta blogybė, kad amerikiečių 
nuoširdumas kartais nueina per toli, 
sudarydamas rimtą pavojų moralei.

venimo butume su savo sudvasintais 
kūnais paimti į dangų.

Nuo pat krikščionybės pradžios bu
vo tikima, kad Marija buvo paimta į 
dangų. Niekur niekad nebuvo jos re
likvijų, niekur nebuvo garbinamas jos 
kapas. O mes žinome, kad pirmieji 
krikščionys labai mėgdavo garbinti 
šventųjų kapus ir relikvijas. Tad tuo 
labiau jie būtų didžiausioje pagarboje 
laikę Marijos kapą ir jos kūno relikvi
jas.

Atjausti ir suprasti asmenį yra me
nas, kuris įgyjamas, aktyviai dalyvau
jant socialinėje veikloje, bendraujant 
su kitais, kitus gerbiant ir turint nuo
lankumo. Šis menas būtinai reikalau
ja turėti jautrią širdį, norą suprasti ki
tus ir jiems padėti. Pasitaiko nemaža 
tokių asmenų, kurie jau daug metų da
lyvauja socialinėje veikloje, bet šio 
meno nėra įsigiję, nes savo elgesyje 
su kitais per daug vadovaujasi egois
tiniais motyvais. Nėra joks ypatingas 
menas maloniai elgtis su žmogumi, 
kuris kuo nors pasižymi, pvz. su rašy
toju, daktaru, profesorium, visuome
nininku, ar su tokiu, kuris sugeba gud
riai išnaudoti savo naudai kiekvieną 
momentą. Tačiau yra didelis menas 
būti švelniam ir mandagiam su pa
prastu, nieku nepasižyminčiu asme
niu. Amerikietės ir Amerikoje gimu
sios lietuvaitės šiame mene labiau pa
sižymi.

Kartą teko kalbėtis su viena čia gi
musia lietuvaite, kuri papasakojo, kad 
vieną dieną ji su kitomis savo draugė
mis amerikietėmis pateko paplūdimy
je į "dipukų" kompaniją, kurie, jos nu
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sivylimui, pasirodė esą labai vienaša
liški ir ypatingą dėmesį kreipė į ame
rikietes tik dėl to, kad, jų nuomone, 
jos esančios labiau laisvos ir su jomis 
esą galima elgtis kaip su žaisliukais.

Tad kai kurios lietuvaitės ir nesi
stengia būti nuoširdžios su lietuviais

berniukais, nes jos mano, kad jie jų 
nuoširdumą palaikys laisvumu ar no
ru tapti jų žaisliukais, ieškant tik as
meniškų malonumų. Šis klausimas yra 
labai jautrus ir komplikuotas. Būtų ge
ra, kad kas daugiau pasisakytų ir pa
sistengtų jį išspręsti.

ĄŽUOLO MIRTIS VANDA FRANKIENĖ

AUDRA šėlo, žaibai skrodė dan
gų ir lyg šviesos kalavijai ka

pojo žemę. Vėtra skrido medžių viršū
nėmis ir laužė šakas, rovė medžius iš 
šaknų; taškė ežero paviršių, virinte vi
rino vandenį. Kunkuliavo vanduo ban
gomis į viršų, putojo, krantus užlieda
mos. Lietus iš tamsiųjų debesų pilte 
pylė. Siūbavo, braškėjo ežero pakran
tėje augą ąžuolai, o vėjas staugė, ūba
vo, įsisukęs į jauniausiojo, į gražiau
siojo ąžuolo šakas.

— Nenugalėsi manęs, žiaurusis vė
jau. Nebijau tavęs, — prabilo jaunasis 
ąžuolas.

Supyko ir įsiuto vėjas: draskė, lau
žė, sukinėjo šakas. Ąžuolas braškėjo, 
bet vis stovėjo tiesus, kalbėdamas:

— Nenugalėsi manęs, nenugalėsi, 
nes aš noriu gyventi, be galo noriu, ir 
didelės meilės yra apimta mano šir
dis.

Aprimo audra. Nutilo vėjas, išvar
tęs daug medžių, ir stebėdamasis ne
nugalėjęs jaunojo ąžuolaičio. Šis sto
vėjo tiesus, lieknas — lietaus nupraus
tas, gražus ir gaivus. Jo kamienas su 
lapų vainiku atsispindėjo ežere, lyg 
veidrodyje, o nepaprasto gražumo 
vaivorykštės juosta, tarsi brangakme
nių virtinė, vainikavo jo žaliąją viršū

nę. Ilsėjosi vėjas jo šakose ir klausėsi, 
ką jam pasakojo ąžuolas — jaunikai
tis.

— Niekas manęs neįveiks: nei 
audra, nei žaibai, nei vėjas, nes esu 
jaunas, stiprus ir jaučiu didelį norą 
gyventi; o kiekvienoje mano šakelėje 
ir žemės šaknelėje sruvena meilė. Aš 
myliu žvaigždes, saulę, dangų, paukš
telius, kurie čiulba ir ulba mano šako
se. Bet visų labiausiai myliu žmogų. 
Oi, koks jis gražus, tas žmogus, koks 
mielas, koks nuostabus!...

—.. .Ir koks jis žiaurus ir baisus. 
Tai žiauriausias šios žemės padaras,
— atsiliepė vėjas. — Gal tu dar tai pa
tirsi.

— Nekalbėk taip! — įsižeidė ąžuo
las. — Aš pažįstu žmones. Kai po sun
kaus žiemos miego pabundu ir sveiki
nu pavasarį, kai pasipuošiu ūmiu ža
lumu, kai visi aplinkiniai kalneliai su
žaliuoja; kai saulė gaivia šilima mus 
ima myluoti, kai dangaus žydrumas 
su baltais debesėliais ežere maudosi,
— tada aš išvystu žmones ir sveikinu 
juos. Ateina jie būriais, dideli ir maži. 
Aš išskleidžiu savo šakas, ir jie ilsisi 
mano pavėsyje. O, koks aš tada jau
čiuos laimingas!... Mažieji kartais ap
kabina mano kamieną ir mokosi vaikš
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čioti. Kaip jie nuostabiai krykščia. Kai 
kada pasklinda puikiai dainos. O ko
kia švelni muzika tuomet pripildo visą 
aplinką. O kaip visi jie, tie žmonės, 
moka juoktis, kalbėti, bėgioti! Ir kaip 
aš visus juos myliu! Kaip jų išsiilgstu 
per ilgą, lietingą rudenį ir šaltą žiemą! 
Aš visas drebu iš džiaugsmo ir laimės, 
kai pamatau žmones, ir kai, atėjęs jų 
būrelis, susėda po mano šakomis. Tai 
gražiausios ir laimingiausios mano 
gyvenimo valandos.

Bėgo pavasariai, vasaros, gražios 
ir laimingos ąžuolui, visa savo esybe 
mylėjusiam žmones. Jis augo, kerojo, 
gyveno, džiaugėsi. Jis jau nebe jaunu
tis, bet užaugęs tvirtu, šakotu medžiu.

Atėjo ruduo, kokių daugel pergy
veno mūsų ąžuolas. Vieną dieną, 
smulkučiui lietui dulkiant iš pilko dan
gaus ir visai aplinkai esant apklotai 
nejaukiu, drėgnu apsiaustu, o bela
piams medžiams paskutiniais atodū
siais žvalgantis aplinkui ir jau ruo
šiantis ilgam žiemos miegui — kažkas 
sudundėjo, suūžė netoliese.

— Tai mašina: žmonės atvažiuoja!
— nudžiugo ąžuolas. Dar prieš žiemą 
pamatysiu juos. Dar turėsiu valandėlę 
džiaugsmo. Bet juk lynoja, o aš nebe
turiu lapų vainiko, pridengti jiems nuo 
drėgmės! — sielvartavo medis.

Ūžesys vis artėjo į ežero pakrantę. 
Atvažiavo mašina ir visai netoli stip
ruolio ąžuolo sustojo. Iš mašinos iš
lipo jaunikaitis.

— Koks jis gražus! — džiaugėsi 
ąžuolas: — augalotas, lieknas. Ir kok
sai jaunas! Bet kodėl gi jis toks nera
mus ir taip bailiai dairosi, tarsi išsi
gandęs? Ir kodėl gniaužo rankas, žiū
rėdamas į mane? Juk aš jį taip nuo
širdžiai myliu ir džiaugiuosi juo.

— Sveikas, žmogau! — meiliai su
šnarėjo ąžuolas. Bet žmogus jo sveiki
nimo nesuprato; tik stovėjo sau nera

mus ir baimingai dairėsi. Staiga nusi
metė švarką. Atidaręs mašiną išsiėmė 
kastuvą ir pradėjo kasti po gražiuoju 
ąžuolu.

— Ką jis daro? Argi nori pažeisti 
mano šaknis? Nejaugi jis nori mane 
iškasti? — nerimavo vargšas ąžuolė
lis. O žmogus vis kasė ir kasė, retkar
čiais nusišluostydamas prakaitą ir bai
liai apsidairydamas. Gi jo akys buvo 
neregėtai keistos — baisios, kai jis ke
lis kartus pažvelgė į ąžuolą ir dirste
lėjo į čia pat tyvuliuojantį ežerą.

— Ką jisai daro? Kas su juo atsiti
ko? — vis būgštavo ąžuolas. O jauni
kaitis kasė ir kasė aplinkui, berdamas 
žemes, visas sušilęs, klaikiai išbalęs, 
sunkiai alsuodamas. Kasė, kol paga
liau iškasė gilią duobę ir pasiekė ąžuo
lo šaknis. Tada jis metė kastuvą ir ap
sidairė aplinkui. Paskui užkopė ant 
netoli esančio kalnelio — ir vėl bai
mingai sukluso ir apsidairė. Iš niekur 
nieko negirdėdamas ir nieko įtartino 
nepastebėdamas, jis pribėgo prie savo 
mašinos, atidarė užpakalinį dangtį ir 
išsitraukė didelį, baltą ryšulį; numetęs 
jį žemėn, ėmė, už galų pačiupęs, temp
ti duobės linkui. Betempiant, balta 
drobulė prasiskleidė, ir ąžuolas pama
tė mergaitės veidą. Koks gražus tas 
veidas, bet ir koks neapsakomai 
skausmingas: marmurinio baltumo 
veidelis, užmerktos akys; iš smilkinių 
sruveno raudonas kraujas; kraujo su
drėkintos šviesios garbanos ir pravi
ros lūpos, tarsi norėdamos dar kartą 
sušukti, prabilti. Bet prabilti jau nebe
galėjo: užšalo, sustingo skausme.

Sudrebėjo išsigandęs ąžuolas ir su
dejavo. Jaunikaitis įmetė mergaitės 
lavoną į duobę ir pradėjo kasti, sku
biai berdamas žemes ant viršaus. Dar 
užmetė šakų krūvą, nusišluostė pra
kaitą ir iš viso vieko nusviedė kastuvą 
į ežerą.
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K. Šimonis Mergaitė (1928)

Susiūbavo ežero vanduo, suūžė, o 
pakilusios bangos sudejavo:

— žmogžudys! žmogžudys!
Ąžuolo šaknimis sruveno mergai

tės kraujas, o žmones mylinčią galin
gojo medžio širdį gėlė neapsakomas 
skausmas.

— Baisus, žiaurus šis žmogus! —
— virpėjo tie žodžiai kiekvienoje ąžuo
lo šakelėje.

Suūžė mašina ir išnyko, nusivežda
ma pasibaisėtiną galvažudį, kurio gal 
niekas nesuras, ir jis sau vaikščios 
tarp kitų žmonių kaip nėkuo nedėtas. 
Tik nekaltos mergaitės kraujas šauk
sis Viešpaties bausmės.

Šaknimis tekąs sruvenąs jaunos 
mergaitės kraujas kalba ąžuolui, skun
džiasi jam ir pasakoja:

— Man vakar tesuėjo šešiolika 
metų. Buvau labai gerų žmonių duktė, 
vienintelis jų vaikas. Abu mano tėve
liai dirbo. Turėjome gražius namus. 
Tėvai mane be galo mylėjo, leido į 
mokslus, gražiai rengė ir tik gero te
mokė. Ir aš buvau gera; nesu niekam 
blogo padariusi. Vakar atšventėme 
mano šešioliktąjį gimtadienį. O kaip 
jauku buvo namie! Mamutė su tėveliu 
paruošė vaišes ir įteikė man gražią 
auksinę apyrankę. Aplankė mane 
draugės. O po vaišių mudvi su Danu
te panorome dar į kiną nueiti. Auto
buso belaukiant, privažiavo mašina. 
Iššoko tas vaikinas, kurį tu, ąžuolėli, 
matei, įsitempė mane ir, nusivežęs į 
mišką, norėjo nuskriausti. Gyniaus, 
rėkiau. Bet jis išsuko man rankas, su
mušė, peiliu subadė mane ir pagaliau 
nušovė. Už ką? Už ką?! O, kaip aš 
kentėjau ir kaip dabar kenčia mano 
tėveliai! Ak Dieve, Dieve... — dejavo 
mergaitės kraujas.

Pavasaris visu puošnumu sveikino 
žemę. Pražydo tulpės, alyvos. Medžiai 
sužaliavo.

Ežero pakrantėje puikūs ąžuolai 
atgijo ir pasipuošė gaiviais, žaliais la
pais. Ir kaip jie nustebo, kai apsidairę 
pamatė, jog pats stipriausias, pats 
gražiausias ąžuolas buvo numiręs. Nė 
vieno pumpuro jis neturėjo, nė vieno 
žalio lapelio. Tylus, niūrus sau stovėjo. 
Tik, vėjo judinamos, nudžiūvusios jo 
šakos tyliai dejavo, braškėjo:

— Daug žemėje skausmo, oi daug!..
Ąžuolo nenugalėjo nei audros, nei

vėtros, bet jį nužudė žmogaus žiauru
mas. Jis mirė, prisižiūrėjęs į žmogžudį 
ir pajutęs jo pralietą kraują.

Ežeras išmetė į krantą surūdijusį 
kastuvą, o Viešpaties ranka pabėrė 
neužmirštuolių ir ramunių žiedų ant 
skaisčios mergaitės kapo...
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Dalė Koklytė

THE PARENT TRAP

Tai tikrai vertingas priedas kitiems 
šiais metais išleistiems Walt Disney fil
mams. Atsimenu, jau seniai, dar iš vaikų 
bibliotekos, skaitytą knygą apie dvi mer
gaites, kurios, susitikusios vasaros sto
vykloje ir išsikalbėjusios, sužinojo, kad 
jos yra seserys — dvynukės. Tada juodvi 
nutaria suvesti savo išsiskyrusius tėvus, 
kurie išsiskirdami jas pasidalino.

Ši tematika filme puikiai išvystyta. 
Artistė Hayley Mills dvigubame abiejų 
mergaičių vaidmenyje parodo savo nepa
prastus vaidybinius gabumus ir, galima 
sakyti, savo dinamiškumu pripildo visą 
filmą. Ji taip puikiai sugeba sukurti kon
servatyvios, Bostone motinos augintos 
dukters tipą ir taip gyvai atvaizduoja 
judrią Texas valstybėje tėvo augintą duk
rą, kad ši jos dviguba vaidyba tikrai yra 
įspūdinga ir visiškai reali. Motiną vaidi
nanti Maureen O’Hara neslepia savo rau
donplaukės temperamento ir, susibarus 
su savo buvusiu vyru, nesigaili jam juo
dos akies, bet greitai puola ją gydyti, nu
sigandusi, ką padarė.

Filmas yra pilnas abiejų dvynukių iš
krėstų juokų. Juodvi susitarusios stengia
si išardyti tėvo vedamą romansą su kita 
moterimi ir siekia suvesti bendram gyve
nimui savo išsiskyrusius tėvus. Šių planų 
pasisekimas neabejotinas, nes jųdviejų 
noras labai stiprus, pilnas nuoširdumo ir 
pasiryžimo. Filmas yra vertas visiems pa
matyti.

THE HONEYMOON MACHINE

Šis filmas neatsilieka nuo daugelio ki
tų panašių komedijų savo siužeto kvai
lumu ir humoro tuštumu. Tačiau vis dėl
to reikia pripažinti, kad jame iškeltoje 
tematikoje pasitaiko originalumo ir ge
rai pataikyto sarkazmo momentų. Mašina 
“Max” yra aukštosios matematikos skai
čiavimo “elektroninės smegenys”. Ši ma
šina vartojama kariškame laive apskai
čiuoti iššautų raketų tiksliai i žemę grį
žimo vietai. Kai laivas apsistoja Veneci
jos uoste, trys šio laivo karininkai su
galvoja pasinaudoti šia mašina azarti
niuose lošimuose prie ruletės. Jie prožek
toriais siunčia į laivą savo klausimus ir iš 
ten gauna tikslius, apskaičiuotus atsaky
mus. Aišku, kad jiems lošimas vyksta 
puikiai, be jokios klaidos, iki tuos prožek
torių signalus pastebi laivo admirolas. 
Jis tuos signalus palaiko rengiamu sabo
tažu ir sukelia ant kojų visą savo laivo 
štabą. Incidentas plinta, kol pasiekia net 
tarptautinės plotmės krizę, sujaudinda
mas ir Sovietus, kuriems nepasiseka su
prasti siunčiamų žinių.

Kai admirolas supranta paslaptį, kasi
no kasa jau prie bankroto, ir J.A.V. lai
vynas apkaltinamas kapitalistiniu mažų 
valstybių išnaudojimu. Vargšams kari
ninkams, kuriems iki šiol taip sekėsi, pa
sidaro gana karšta. Bet nebūtų komedi
ja, jei galas būtų toks tragiškas, kaip at
rodo. Tad ir iš šios bėdos karininkai iš

319

iš f i lmų pasaulio



gelbėjami, ir išgelbėjami net pačios ad
mirolo dukters pagalba.

Filmas triukšmingas, gyvas ir suke
liąs nemaža juoko. Tinkamas visiems.

J. Vaišnys, S. J.
THE YOUNG DOCTORS

Filmas nuveda žiūrovą į realią Ame
rikos ligoninių aplinką, kur parodoma li
goniai, slaugės ir daktarai. Jų visų tiks
las — žmogaus sveikata. Gydytojų ir slau
gių darbo motyvai humaniški ir aukšti, 
bet neapsieinama ir be žmogiškų silpny
bių.

Pagrindinė mintis, kuri pasilieka, pa
mačius šį filmą: ne tie yra geri ir pasiti
kėjimo verti gydytojai, kuriuos ir kiti, 
ir jie patys save laiko medicinos dievais 
ar stebukladariais, kurie, vos tik pamatę 
ligonį, tuoj paskelbia “neklaidingą” diag
nozę, bet tie, kurie yra nuolankūs, kurie 
supranta savo ribotumą, todėl stengiasi 
kruopščiai ištirti ligą ir tik po to atsar
giai imasi atitinkamo gydymo ar opera
cijos. Bet taip pat gydytojų vardo neverti 
ir tie, kurie taip apsipratę su savo darbo 
aplinka, taip šaltai žiūri į ligonius ir li
gas, kad nuplauti savo pacientui koją ar 
atverti vidurius jiems yra toks pat ne
reikšmingas veiksmas, kaip užsirūkyti 
cigaretę. Geras ir pasitikėjimo vertas gy
dytojas yra tas, kuriam prieš akis visuo
met stovi kartą duota Hipokrato priesai
ka, o širdyje — kiekvienos žmogiškos gy
vybės neapsakoma vertė.

Tai ir viskas, ką apie šį filmą galima 
pasakyti, nesigilinant į lavonų skrodimus, 
slaugių alpimus, kraujo transfuzijas ir 
jaunų gydytojų romansus su simpatingo
mis slaugėmis.

COME SEPTEMBER

Filmas taip pavadintas dėl to, kad tur
tingas amerikietis (Rock Hudson), pralei
dęs vienuolika mėnesių Amerikoje, rug
sėjo mėnesį kiekvienais metais atvažiuo

davo mėnesiui atostogų į savo puošnią 
vilą italų Rivieroje. Čia jis paatostogau
davo, paišdykaudavo su gražia itale (Gi
na Lollobrigida) ir vėl grįždavo vienuo
likai mėnesių į Ameriką iki kito rugsėjo. 
Vilos užvaizdas (Walter Slezak), prityręs 
ir praktiškas žmogus, negi galėjo beveik 
visą laiką laikyti tuščią didžiulę vilą, kad 
joje tik mėnesį kasmet galėtų palėbauti 
tas Amerikos milijonierius? Tad kiekvie
nais metais vienuolikai mėnesių jis tą vilą 
paversdavo viešbučiu, pavadintu “La 
dolce vista”. Milijonierius, aišku, apie tai 
nieko nežinojo, nes užvaizdo gudrumas 
mokėjo visa tai puikiai paslėpti.

Bet štai staigmena: kartą nei iš šio nei 
iš to gauna žinią, kad milijonierius grįžta 
dviem mėnesiais anksčiau. Žinia gauna
ma tada, kai jis netrukus jau turėjo pa
sirodyti viloje! “La dolce vista” viešbu
tyje prasideda darbymetė: plėšomi nuo 
durų numeriai, draskomos iškabos, nai
kinama visa tai, kas galėtų išduoti, jog 
čia esama viešbučio. Bet čia jau užsisa
kiusios kambarius šešios amerikietės stu
dentės ir keturi studentai, kurie savo 
“studentiška” mašina atvyko beveik drau
ge su išdidžiu milijonierium, šaipydamie
si iš jo prabangaus limuzino.

Kiekvienam aišku, kad visa to jau pil
nai pakanka įvairioms juokingoms sce
noms filminei komedijai. Tačiau čia yra 
romantiška komedija, todėl dar prisideda 
įvairios scenos, kurias atlieka dvi įsimy
lėjusiųjų poros: milijonierius su savo mei
luže ir studentas (Bobby Darin) su stu
dente (Sandra Dee). Scenos susikompli
kuoja ir drauge sukomiškėja ypač tada, 
kai Sandra pasako Ginai, jog vienas iš
mintingas žmogus jai pasakęs, kad mer
gaitė tik tada turės pasisekimą su kava
lieriais, kai mokės brangintis ir nepuls 
kiekvienam ant kaklo. Gina tuoj ima ban
dyti šį metodą ir bėga nuo milijonieriaus, 
lyg šešėlis nuo to, kurs ji vejasi. Tik tada 
ji sustoja ir grįžta, kai tas prižada ją vesti.

Filmas lengvo turinio ir gali būti ge
ra priemonė suaugusiems nerūpestingai 
praleisti laiką, norint atleisti pavargusius 
nervus.
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Atsiųsta paminėti

Steponas Matulis, M.I.C. LIETUVA IR 
APAŠTALŲ SOSTAS (1795-1940). GANY
TOJAI IR MOKSLININKAI. Atspausta iš 
“Suvažiavimo darbų” IV tomo. Roma, 1961. 
Pirmojo sąsiuvinio kaina — $0.50, antrojo — 
$0.30. Galima gauti pas autorių: 21, The Oval, 
Hackney Rd., London E. 2, England.

Danutė Paškevičiūtė. AŠ NEGALIU VERK
TI. Eilėraščiai. Išleido “Nida” Anglijoje.

KNYGŲ LENTYNA. Liet. Bibliografinės 
Tarnybos Biuletenis, nr. 3(123).

Norime į “Laiškus Lietuviams” įvesti naujų 
knygų recenzijų skyrių (ne reklamų!). Bū
tume labai dėkingi, jeigu galintieji šiam 
darbui talkininkauti mums apie tai praneštų.

“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą pa
rašyti geriausiam rašiniui jaunimo klausi
mais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžių, kuriame būtų nagrinėjamos mūsų 
jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar so
cialinės problemos. Jis gali būti parašytas 
straipsnio arba beletristine forma.
Temas pasirenka patys autoriai. Rašiniai turi 
būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” 
jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti 
straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir 
gali būti spausdinami “Laiškuose Lietu
viams”.
Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, atskirame 
vokelyje pažymėjus tikrąją autoriaus pavar
dę ir adresą, ir siunčiami redakcijai iki 1962 
m. vasario mėn. 1 dienos.
Konkurso jury komisija: Julija Švabaitė- 
Gylienė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Asta 
Veličkaitė, Česlovas Grincevičius ir Leonas 
Zaremba, S. J.
Konkurso mecenatai: dr. Antanas Čiuris, 
dr. Antanas Rudokas ir kt.
Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos 
“Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 
1962 m. kovo mėn. 17 dieną.

"Laiškų Lietuviams” skelbiamame konkurse gali dalyvauti visi, be jokio am

žiaus skirtumo. Ypač laukiame studentijos rašinių. Dažnai mūsų jaunimą nuo 

rašymo atbaido nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas. Bet ši kliūtis tegul 

nė vieno nenugąsdina. Siame konkurse pirmoje vietoje bus kreipiamas dėme

sys į turinį, į minčių dėstymą ir aktualumą, o kalbą redakcija pataisys, jeigu 

reikės. Savaime suprantama, kad čia mokslus ėjęs ar einąs jaunimas negali 

tobulai mokėti lietuvių kalbos (nors pasitaiko ir išimčių). Mūsų rašyba yra 

labai sunki ir dar nenusistovėjusi, todėl gal ant pirštų būtų galima suskaityti 

net jau Lietuvoje rašiusius mūsų spaudos darbuotojus, kurių rašinius būtų ga

lima spausdinti, netaisius kalbos.

Tad jau laikas pagalvoti, susirasti temą, parašyti konkursui straipsnį ir lengvu 

būdu laimėti 1oo dolerių.
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