
GIMIMŲ KONTROLĖS KLAUSIMU

I. Gimimų kontrolės problema

Gimimų kontrolės problema darosi vis aktualesnė. Ja pradeda 
domėtis visi gyventojų sluogsniai, pradedant eiliniu piliečiu ir bai
giant religinių ir pasaulietinių organizacijų vadais bei vyriausybėmis 
ir jų galvomis. Spaudoje, kaip periodinėje, taip ir neperiodinėje, ši 
problema vis dažniau paliečiama. J. A. Valstybėse paskutiniu laiku 
labai plačiai spaudoje rašoma ir ginčijamasi sterilizacijos klausimu.

Istoriškai ši problema nėra nauja. Hebrajų, graikų, arabų ir 
romėnų literatūroje ir Senajame Testamente randame vaisingumo 
ir nevaisingumo klausimų svarstymų ir iš ten sužinome tuo klau
simu jų pažiūras bei nusistatymus. Šios problemos šaknys yra Die
vo duotame įsakyme : « Dauginkitės ir pripildykite žemę »1! Įvairiais 
laikais, atsižvelgiant į žmonių kultūrą, religiją, socialines ir ekono
mines sąlygas, vaisingumo ir nevaisingumo klausimai buvo įvairiai 
ir iš įvairių atžvilgių nagrinėjami.

Naujajame Testamente ir vėliau kaip katalikų, taip ir nekata
likų raštuose tie klausimai gana plačiai ir išsamiai buvo nagrinė
jami. Iš katalikų minėtini šv. Augustinas, šv. Tomas Akvinietis, 
eilė popiežių ir kiti. Iki 1798 m. vaisingumo ir nevaisingumo bei 
vaikų vengimo klausimai buvo daugiausiai nagrinėjami religiniais, 
etiniais ir moraliniais požiūriais. O žydų ir graikų raštuose atsispindi 
dar socialiniai, ekonominiai ir išlikimo aspektai. Bet ir čia vis tiek 
vyrauja religiniai ir moraliniai požvilgiai.

Nuo 1798 m., kada Tomas R. Malthus (1766-1834) paskelbė 
knygą Essay on the Principle of Population, gimimų problema įgau
na naują pobūdį. Nuo to meto, gimimų arba žmonių prieauglio klau
simus nagrinėjant, šalia religinių, etinių, moralinių ir juridinių aspek
tų, labai plačiai akcentuojamos socialinės ir ekonominės tos srities 
problemos. Neretai socialiniams ir ekonominiams aspektams duo
dama daugiau reikšmės, negu religiniams bei moraliniams. Pats T. R. 
Malthus buvo anglikonų bažnyčios pastorius ir kartu ekonomistas. 
Savo minėtame veikale, nagrinėdamas žmonių prieauglio klausimus,

1 Pradžios knyga 1, 28.



labai stipriai akcentuoja socialines ir ekonomines problemas ir pagal 
tai daro išvadas ir siūlymus. Jis įrodinėja, kad žmonės daugėja 
pagal geometrinę proporciją ,(2. 4. 8. 16. 32.), o tuo tarpu jiem mai
tinti reikalingos gėrybės ir ekonominiai ištekliai daugėja tik pagal 
aritmetinę proporciją (2. 4. 6. 8. 10.). Jo tvirtinimu, ateisiąs laikas, 
kada žmonių pasaulyje būsią daug daugiau, negu bus maisto jiems 
išsimaitinti. Tam išvengti jis pasiūlė ir priemones, būtent, apriboti 
gimimus, kad žmonių daugėjimo tempas būtų pristabdytas ir sulė
tintas. Būdamas pastorius, jis tą klausimą sprendė religinėje dva
sioje ir gimimų skaičiui apriboti jis pasiūlė šias priemones : sulė
tinti vedybas, kad žmonės vestųsi labiau subrendę bei ekonomiškai 
apsirūpinę, ir užlaikyti skaistybę, t. y., susilaikyti nuo lytinio akto 
kaip priešvedybiniame, taip ir vedybiniame gyvenime.

Malthaus teorija yra žinoma malthuzianizmo vardu. Jis susi
laukė daug šalininkų, bet kartu ir daug kritikų. Ne visiems Malthaus 
sekėjams patiko antroji jo teorijos dalis, būtent sulėtintos vedybos 
ir susilaikymas. Stuart Mill ir F. Plase, pritardami pirmajai tos 
teorijos daliai, manė, kad jos antroji dalis prieaugliui sumažinti 
esanti nepakankama. Jie manė, kad lytiniais santykiais reikia nau
dotis, tačiau taip, kad neįvyktų apvaisinimas. Nėštumui išvengti 
reikią naudotis visomis žinomomis priemonėmis. Ši teorija yra ga
vusi neomalthuzianizmo vardą, ir jos praktika yra vadinama gimi
mų kontrole. 1900 metais P. Robin sušaukė pirmąją neomalthuzia
nistų konferenciją, ir nuo to meto prasideda organizuota neomalthu
zianistų ir gimimų kontrolės šalininkų veikla. Tarptautinės organi
zacijos Planned Parenthood Federation centras yra Londone. Greta 
jos Londone yra ir Malthusian League. Iš tos rūšies organizacijų 
Anglijoe dar minėtina Family Planning Association. Šiaurės Ameri
koje taip pat yra Family Planning Association ir centrinė Interna
tional Neo-Malthusian and Birth Control Federation. Kalbamų ir 
kitų, panašių tikslų turinčių, organizacijų daromi suvažiavimai, 
konferencijos, sprendžiami gimimų ir demografijos klausimai, lei
džiami laikraščiai ir žurnalai. Iš tokių laikraščių yra žinomi Birth 
Control News, The Malthusian, Die Neue Generation, Fédération Inter
nationale pour le Contrôle des Naissances. Organizacijos ir jų leidžia
mi laikraščiai varo propagandą už gimimų kontrolę ir tai kontrolei 
dirbtinių priemonių panaudojimą. Tos organizacijos ruošia raportus 
ir daro įtaką atitinkamoms vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. 1957 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų pilnaties posėdyje. 
Peru atstovas José Encinos įnešė rezoliuciją, kviečiančią ir raginan
čią daugiau kreipti dėmesio demografinėms problemoms. 1959 m. 
balandžio mėn. 27 d. J. T. Socialinės Komisijos pasekretorius, ati
darydamas sesiją, pareiškė, kad kai kuriuose kraštuose gimimų skai
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čius žymiai prašoka mirimų skaičių, ir prieauglis siekia 3%, t. y., 
neturįs precedento žmonijos istorijoje ir kad tokio prieauglio dabar
tinėmis ekonominėmis sąlygomis bei techninėmis priemonėmis esą 
negalima tinkamai aprūpinti.

Amerikos prezidento Eisenhowerio sudarytas Užsienio Pagalbai 
Studijuoti ir Patarimams Duoti Komitetas 1959 m. liepos mėn. 23 
d. pasiūlė, kad ekonomiškai atsilikusiems kraštams šalia ekonominės 
pagalbos būtų teikiama ir gimimų kontrolės patarimai ir priemonės 
draugiškoms tautoms, kurios to reikalauja. Stanford Research insti
tuto paruoštas raportas Senato Užsienių Santykiams Tirti Komisijai 
atkreipia dėmesį, kad kasmet išleidžiama apie 30 bilijonų dolerių 
kovai su ligomis, bet tuo tarpu gimimų kontrolei reguliuoti beveik 
nieko.

Įvairios religijos ir bažnyčios taip pat turi komitetus ir insti
tutus demografinėms ir su tuo susijusioms problemoms studijuoti. 
Katalikai turi Vatikane savo Istituto di Genetica e Gemellologia Gre
gorio Mendel.

Visi gerai atsimename, kad Amerikoje rinkimų metu net ir 
kandidatai į prezidentus buvo spaudžiami pasakyti savo nuomonę 
gimimų kontrolės klausimu. Tačiau kaip Kennedy, taip ir Nixonas 
tokio pasisakymo išvengė.

Tai maždaug tokia padėtis ir tokios nuotaikos vyrauja kai 
kuriuose visuomenės sluogsniuose, organizacijose ir institucijose da
bartiniu metu gimimų kontrolės klausimu. Pačiu paskutiniuoju metu 
labai plačios diskusijos šalpos organizacijų centruose ir spaudoje 
iškilo ryšium su ekonomiškai šelpiamųjų gimimo kontrole. Daug kas 
pasisakė, kad šelpiamiesiems būtų kartu teikiama ir gimimų apsi
saugojimo patarimai. Katalikai pasisakė prieš tokios gimimų kon
trolės ir jos priemonių populiarinimą ir vartojimą. Kitų konfesijų 
atstovai daugiau ar mažiau tokiai kontrolei pritarė.

Pravartu nors trumpai peržvelgti, kodėl tas klausimas šiuo 
metu yra taip suaktualėjęs.

II. Demografinės problemos

Ekonomiškai atsilikusiose ir žemos kultūros tautose kūdikių, 
vaikų ir suaugusių nuo įvairių ligų mirtingumas iki šiol buvo labai 
didelis. Teikiant ekonominę ir medicinos pagalbą kovoje su kūdikių 
mirtingumu, taip pat kovoje su infekcinėmis ligomis, yra pasiekta 
milžiniškų rezultatų. Kovoje su ligomis ir mirtingumu yra labai 
daug padariusios įvairios organizacijos, Pasaulinė Sveikatos Organi
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zacija ir religinės misijos. Vienos padėjo švietimu ir kultūrinimu, 
kitos patarimais, vaistais ir gydymu, trečios ekonomine pagalba. 
Jų darbo pasekmės yra ryškios. Iš žemiau patiektos lentelės ma
tome mirimų skaičių 1930-1934 ir 1950-1954 metų laikotarpiais.

Mirimų skaičius 1000 gyventojų

Britų Hondūre
Japonijoje
Venecueloje
Meksikoje
Lenkijoje
Prancūzijoje
J. A. V.
Kanadoje
Australijoje

1930-1934 m. 
23,7 
18,1 
17,9 
25,6
15.0
16.0 
11,0 
10,0

8,8

1950-1954 m. Sumažėjimo %
11.5
9.4

10.6 
15,5 
11,1 
12,8
9.5 
8,7 
9,4 padidėjo

51.5 
48,1 
40,8
39.5 
26,0 
20,0
13.6 
13,0
6,8

1950 m. 1975 m.
Šiaurės Amerikos 9 9
Europos 9 9
Afrikos 33 29
Azijos 33 19
Lotynu Amerikos 19 12
Bendrai pasaulio .. 25 17

Visos atitinkamos organizacijos savo srityse dirba ir toliau, ir 
ateityje jų darbo rezultatai neabejotinai taip pat bus ryškūs. Čia 
patiekiama lentelė rodo numatomą mirtingumą 1975 m., lyginant ji 
su 1950 m.

Iš šių lentelių matome, kad mirtingumo mažėjimas turi ribas. 
Australija, Šiaurės Amerika ir Europa tą ribą yra jau pasiekusios. 
Kai kuriuose kraštuose artimoje ateityje galima laukti net mirtin
gumo procento padidėjimo. Gyvenimo ir higienos sąlygoms pagerė
jus, staiga žmonių amžius pailgėjo. Mirtingumo procentui kritus, 
susidarė didesnis senų žmonių skaičius. Artimoje ateityje seni žmo
nės turės išmirti, ir dėl to mirtingumo procentas gali padidėti, ką 
parodė Australijos pavyzdys.

Tautos, turinčios dideli gimimų skaičių ir trumpesni žmonių 
gyvenimą, yra priskiriamos prie jaunų tautų, o tautos su mažu 
gimimo nuošimčiu ir ilgai gyvenančiais žmonėmis yra laikomos 
senomis. Ekonomiškai atsilikusios tautos yra laikomos jaunomis, o 
ekonomiškai pažengusios yra dažniausia jau senos tautos. Žemiau
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paduodama lentelė parodo, kokios tautos kokio amžiaus turi gy
ventoju atitinkamus procentus.

Ekonomiškai atsilikę kraštai turi šias žmonių amžiaus propor
cijas :

iki 24 metu 24-44 metu daugiau kaip 45 m.
Filipinai 55% 32% 13%
Peru 55 31 14
Kolumbia 53 34 13
Ceilonas 50 36                   14
Kongo 45 36 19

Ekonomiškai pažangūs kraštai turi:
J. A. V. 37% 34% 29%
Danija 34 34 32
Prancūzija 31 33 36
Šveicarija 30 35 35
Anglija 29 35 36

Jaunos tautos yra biologiškai pajėgesnės, ir jų prieauglis yra 
daug didesnis. Iš senu tautu prieauglio atžvilgiu išimtį sudaro J. A. 
V., nes šiame krašte žmonės veda dažniausia gana jauni. Pastebėta, 
kad po antrojo pasaulinio karo kai kuriuose sektoriuose šeimos ypač 
paskutiniu metu pagausėjo.

Spėjama, kad Kristaus laikais gyventojų buvo apie 300 milijonų. 
Daugiausia jų buvo susikoncentravę ąpie Viduržemio jūros baseiną, 
Indijoje ir Kinijoje. Gyventoju skaičius pasaulyje didėja, bet ne 
tokia progresija, kaip kad Malthus buvo numatęs. 1920 m. buvo 
2.013 milijonu; 1940 m. — 2.246 milijonai 1950 m. — 2.476 mili
jonai ; 1960 m. — 2.900 milijonai. Tokiu būdu nuo 1920 iki 1950 m. 
priaugo 1.090 mil. žmonių. Apskaičiavę metais, gauname, kad kas
met priauga apie 45 milijonus žmonių. Jungtiniu Tautu demografu 
apskaičiavimu, žmonių išsidėstymas kontinentais yra toks :

Azija turi 60%
Afrika 8-9%
Abi Amerikos 5%
Europa 24%

J. T. sekretoriatas prie ekonomiškai atsilikusių tautų priskiria 
Aziją, išskyrus Sovietu Sąjungą ir Japoniją; Afriką, išskiriant Pietų 
Uniją; Ameriką, išskiriant Jungtines Valstybes ir Kanadą. Ekono
miškai atsilikusiuose kraštuose dabar gyvena apie 2/3 visų žmonių.
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Gyventojų prieauglis įvairiose šalyse didėja nevienoda sparta. 
Jei mes paanalizuosime 1920-1950 metų prieauglio skaičius, tai ra
sime, kad ekonomiškai pažangiose šalyse gyventojų skaičius padidėjo 
23%, o ekonomiškai atsilikusiuose kraštuose per tą patį laiką padi
dėjo 45%, o Pietų Amerikoje net 79%.

Jungtinių Tautų statistikos duomenimis ir demografų apskai
čiavimu, 1980 m. bus tarp 3.850 ir 4.280 milijonų žmonių ir apie 
2000 metus jau bus apie 7 bilijonus žmonių. Ekonomiškai pažan
giuose kraštuose gyventojų skaičius iki 2000 metų padidėsiąs 74%, 
o ekonomiškai atsilikusiuose kraštuose net 180%. Skiriama kelios 
grupės:

A grupė : retai apgyventų plotų, bet vidutinio prieauglio. Čia 
priskiriama Šiaurės Amerika, subtropinė Pietų Amerika, Australija 
ir Sovietų Sąjunga. Ši grupė užima 41% visos žemės ploto, 1950 
m. turėjo 386 milijonus žmonių, sudarė 15,5% visos žmonijos. 2000 
metais būsią 768 milijonai žmonių ir sudarysią 12,3% visos žmonijos.

B. grupė : vidutiniai apgyventų plotų ir vidutinio prieauglio. 
Čia priskiriama trys Europos regionai ir Japonija. Ši grupė užima 
4% viso žemės ploto, o 1950 m. turėjo 477 milijonus žmonių ir 
sudarė 19,1% visos žmonijos. 2000 metais turės 721 milijoną žmo
nių, kurie sudarys tik 11,5% visos žmonijos.

C. grupė: retai apgyventi plotai, bet greitas prieauglis. Į tą 
grupę įeina trys Afrikos regionai, Centrinė Amerika, tropinė Pietų 
Amerika, Pietų-Vakarų Azija ir Pacifiko kraštai. Ši grupė užima 
39% visos žemės ploto ir 1950 m. turėjo 389 milijonus gyventojų, 
kas sudarė 15,4% visos žmonijos. 2000 metais turėsianti 1.220 mil. 
gyventojų ir sudarysianti 19,5% visos žmonijos.

D. grupė : tankiai apgyventi plotai ir greitas gyventojų prieaug
lis. Į ją prisikiriama Karibijos zona, Centrinė ir Pietų Azija, Pietų- 
Rytų Azija ir Rytų Azija, išskiriant Japoniją. Ši grupė užima 16% 
visos žemės ploto, 1950 m. turėjo 1.250 milijomi gyventojų ir su
darė 50% visos žmonijos. 2000 metais ši grupė turėsianti 3.560 
milijonų gyventojų ir sudarysianti 56,8% viso žmonių skaičiaus.

Remdamiesi statistika, mėgstantieji paniką apskaičiuoja, kad 
po 600 metų bus tiek žmonių, kad kiekvienam jų teks tik viena 
kvadratinė pėda, o po 2500 metų gyventojų turėtų būti tiek, kad 
kiekvienam gyventojui būtų tik viena kvadratinė pėda, įskaitant ir 
jūrų paviršių. Ir už 5000 metų nuo dabar, jei žmonių augimas eitų 
tuo pačiu tempu, kaip dabar, tai žmonių svoris būtų lygus žemės 
svoriui. Tokius apskaičiavimus dažnai patiekia gimimų kontrolės 
šalininkai. Tokius galimumus galima teoriškai prileisti, bet tai yra 
tolima ir teorinė galimybė. Tuo tarpu pagal 1955 m. statistikos 
duomenis žemės apgyvendinimas yra toks: Amerikoje viename kva
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dratiniame kilometre gyvena 9 žmonės, Azijoje — 55, Afrikoje 7, 
Australijoje 2 ir Europoje 83. Skaitant valstybėmis, pavyzdžiui, Olan
dijoje vienam kvadratiniam kilometrui tenka 330 gyventojų, Nor
vegijoje 10, Europos Rusijoje 23, Japonijoje 246, Kinijoje 68, J. A. 
Valstybėse 20, Kanadoje 2.

Tautos ir regionai prieauglio atžvilgiu labai skiriasi. Tam skir
tumui pavaizduoti paimkim, pavyzdžiui, Švediją, turinčią mažiau
sią prieaugli. Ten 1000 gyventojų yra per metus 15 gimimų. Tuo 
tarpu tam pačiam gyventojų skaičiui Guame per metus gimsta 60. 
Ir tie skaičiai laikui bėgant kinta, nors staigių pasikeitimų nebūna. 
Kaip išimti galime paimti Japoniją, kur tarp 1948 ir 1956 metų 
gimimų skaičius nuo 34 nukrito iki 19. Italijoje per tą patį laiko
tarpį nuo 22 nukrito iki 18, Portugalijoje nuo 27 iki 23. Tuo tarpu 
Venecueloje matome priešingą vaizdą: ten 1923-1938 metų laikotar
pyje buvo per metus 30 gimimų, o 1947-1955 metų laikotarpyje 
tas skaičius pakilo iki 47. Šiaurės ir Vakarų Europoje metinis 
gimimų skaičius yra 18, Šiaurės Amerikoje 25, Sovietų Rusijoje 
apie 26, Afrikoje apie 42, tropikinėje Amerikoje 42, Azijoje apie 
42-44.

Kokios gi yra perspektyvos prieauglio klausimu ? H. Spenceris 
sukūrė teoriją, kad laikui bėgant žmogus darysis inteligentiškesnis 
(intelectually developed) ir pajėgus išsilaikyti kaip individas. Tuo pa
čiu jo reprodukcijos pajėgumas mažėsiąs, ir tuo būdu būsią pasiekta 
pusiausvyra. Josuė de Castro, dietos ir mitybos tyrinėtojas Brazi
lijoje, sukūrė teoriją, kad specifinis alkis esąs populiacijos didėjimo 
priežastis. Savo teorijai pagrindu jis paėmė J. R. Slonakerio tyri
nėjimus su žiurkėmis. Slonakeris rado, kad, žiurkes maitinant bal
tymais, jų reprodukcijos pajėgumas mažėja. J. de Castro tuos Slo
nakerio bandymus pritaiko žmonijai ir randa tam pavyzdžių. Taip, 
Formozoje, kur gyventojų dienos dietoje yra tik 4,7 gramų bal
tymų, gimimų skaičius yra 45,6. Tuo tarpu, kaip jau matėme, Šve
dijoje tas skaičius yra 15, kai Švedijos gyventojų dienos dietoje bal
tymų yra 62,6 gramų. Todėl J. de Castro ir sako, kad, gerėjant 
dietai ir didėjant gyvulinių baltymų kiekiui dietoje, sumažėsiąs žmo
nijos reprodukcijos pajėgumas. Tačiau daugumas kitų mokslininkų 
tos teorijos nepalaiko ir nemano, kad aukštenis gyvenimo standar
tas, suprantant jį biologine prasme, būtų gimimų mažėjimo prie
žastis.

Žmonių skaičius žemėje didėjo, didėja ir, be abejonės, didės. 
Didėjimo tempas priklauso ir priklausys ateityje nuo daugelio fak
torių. Žmonių prieauglis svarstytinas kartu su technikos bei civili
zacijos progresu ir ekonominių resursų didėjimu. Demografines pro
blemas svarstant, agrikultūriniai laimėjimai, tos srities pažanga ir
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problemos taip pat negali būti išjungiamos. Taip klausimą pasta
čius, kaip vėliau matysime, ir menamieji skaičiai neatrodo tokie 
baisūs ir verčią griebtis dirbtinių, nenatūralių gimimo kontrolės 
priemonių.

III. Gimimų skatinimas ir kontrolė

Visos tautos ir valstybės yra daugiau ar mažiau susirūpinusios 
gimimais. Vienos jų yra suinteresuotos gimimų skaičių padidinti, 
kitos gi sumažinti. Šie klausimai sprendžiami kartu su socialinėmis, 
ekonominėmis ir politinėmis problemomis ir uždaviniais bei tikslais.

Mussolini populiaciją žadino ir rėmė. Stalinas uždraudė abortus 
ir 1936 m. apsisaugojimo priemones. Tačiau abejose šalyse gimimų 
skaičius mažėjo. Prieauglio palaikymui lemiamos reikšmės turi 
šeima, o šią apsprendžia jos religija, ekonominiai ir socialiniai rei
kalai.

Prancūzijos vyriausybė 1939 m., norėdama padidinti gimimų 
skaičių, priėmė įstatymą Code de la Famille, kuris užtikrina gauses
nėms šeimoms ekonominę paramą, skatina vedybas, uždraudė 
abortus ir apsisaugojimo priemonių skelbimus bei propagandą. 
Panašiai elgėsi ir daugelis kitų mažą gimimų skaičių turinčių 
valstybių.

Greta to, yra valstybių, kurios paskutiniu metu ėmėsi priemonių 
gimimų skaičiui sumažinti, pavyzdžiui, Italija, Indija ir Japonija. 
Po karo Italija panaikino Mussolinio įvestas gimimus skatinančias 
priemones, ir gimimų skaičius sumažėjo. Indijoje 1951 m. planavimo 
komisija rekomendavo : kad valstybė, t. y. vyriausybė, pasirūpintų 
sterilizacijos ir apsisaugojimo priemonių skatinimu, kad valstybė 
paremtų gimimų kontrolės priemonių studijavimą bei pasirūpintų 
informacija ir kad būtų imtasi priemonių studijuoti, sekti gimimų 
skaičių ir daryti atitinkamas išvadas.

Japonijoje 1948 m. legalizuoti abortai socialinėmis indikacijo
mis, pradėta propaguoti apsisaugojimo priemonių vartojimas. Dėl to 
Japonijoje tarp 1948 ir 1956 m. gimimų skaičius sumažėjo nuo 34,3 
iki 18,5. Toks drastiškas gimimų sumažinimas žmonijos istorijoje 
dar nebuvo žinomas. Tuo būdu prieauglis ten dabar yra beveik 
pastovus —; priauga apie 800.000 žmonių per metus. Nežiūrint 
informacijos, skatinimo ir propagavimo vartoti apsisaugojimo prie
mones, dabar Japonijoje socialinėmis indikacijomis per metus pada
roma apie vieną milijoną abortų. O žinovai teigia, kad ten pada
roma antra tiek nelegalių abortų, vadinasi, viso jų padaroma apie
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du milijonus per metus. Japonija nėra vienintelis kraštas, kur pa
daroma tiek daug abortų. Jungtinių Tautų atitinkamos komisijos 
manymu, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, nežiūrint, kad čia abor
tai yra laikomi nusikaltimu, jų padaroma per metus tarp 700.000 
ir 2.000.000. Patys faktai ir skaičiai rodo, kokiu tempu vyksta ne
gimusių kūdikių žudymas, ir komentarai čia vargiai reikalingi! Pa
naši situacija yra ir daugelyje kitų tautu.

IV. Ekonominiai resursai ryšyje su demografija

Jau anksčiau buvo pabrėžta, kad gyventojams vietos pasaulyje 
yra dar daug. Yra vietų ir kraštų, kurie dar labai retai apgyventi. 
Be to, technika ir civilizacija progresuoja tokiu tempu, kad sunku 
ir įsivaizduoti, kokios galimybės atsiras erdvėje ir planetose. Primi
tyvios tautos nebuvo gausios, bet joms išmisti buvo reikalingi dideli 
žemės plotai, nes jos gyveno iš medžioklės. Gyvulių prijaukinimas 
ir javų auginimas sudarė sąlygas išmisti didesniam žmonių skaičiui 
ir mažesniame plote. Po to sekė irigacija, drėkinimas, dirbtinės trą
šos ir industrija.

Šiuo metu manoma, kad maisto produkcija pasaulyje eina lygia
greta su gyventojų prieaugliu. Tačiau ekonomiškai atsilikusiuose 
kraštuose gyventojų dieta yra nepakankama kaip kiekybiškai, taip 
ir kokybiškai. Daugelio tautų gyventojai gauna per mažai gyvu
linių baltymų, nes jie yra brangiausias maisto produktas. Jungtinių 
Tautų komisijos apskaičiavimu, 1957 m. indai gavo 24,4% kolorijų 
mažiau, negu reikalinga, prancūzų afrikietis 20,9% mažiau, meksi
kietis 17,9% mažiau. Neomaltuzianistai mano, kad rajonuose, kur 
populiacija yra pralenkusi ekonomines, socialines ir agrikultūrines 
problemas, ir visas priemones panaudojant, vargiai pasiekiama pu
siausvyra. Todėl kalbamai problemai spręsti jie siūlo gimimų kon
trolę. Tačiau iš tikrųjų taip blogai dar nėra. Geresnis žemės išnau
dojimas, sėklų selekcija ir hibridizacija, gyvulių pagerinimas, che
minė pažanga dar gali daug padėti pagerinti maistą.

Sprendžiant maisto problemą, reikia pasakyti, kad dar dideli 
žemės plotai pasaulyje yra maisto gamybai nepanaudojami. Euro
poje yra išnaudota 31% žemės paviršiaus, Šiaurės Amerikoje 9%, 
Pietų Amerikoje 3%, Australijoje 1,7%. Dirbamos žemės plotui 
padidinti yra daug daroma ir yra didelių projektų ateičiai. Pavyz
džiui, 1952 m. Indijoje buvo iškasti 755 kanalai, ir tokiu būdu gauta 
302.000 akrų naudingos žemės. Rusija jau nuo 1948 metų vykdo 
milžinišką planą, užtvenkiant Obės ir Jenisiejaus upes ir Rusijos
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stepes paverčiant derlingais plotais. Tuo planu manoma gauti apie 
3 milijonus hektarų derlingos žemės. Panašius projektus vykdo 
Jungtinės Amerikos Valstybės, Izraelis, Arabų kraštai, kinai ir 
kiti.

Greta dirbamos žemės ploto didinimo, naujai atrastomis ir pa
gamintomis trąšomis didinamas ir jos našumas. Japonai sugebėjo 
viename hektare išauginti 1.000 tonų pamidorų. Mitybos, hormonų 
ir dirbtinio apvaisinimo keliu siekiama padidinti gyvulių produktin
gumą. Pavyzdžiui, pieno gamyba Italijoje ir Prancūzijoje padvigu
bėjo, Belgijoje pakilo 4 kartus, o Olandijoje net 6 kartus. Panau
dojant dirbtines trąšas ir hibridizaciją, gaunami vis didesni bulvių, 
kviečių ir kukurūzų derliai. Čia reikia pažymėti, kad be reikalo mūsų 
spaudoje šaipomasi iš Chruščiovo pastangų prigydyti kukurūzo au
galą Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. Čia reikia įžiūrėti dideles žmo
nių išsilaikymo pastangas, ir, būkime tikri, kad greit ateis laikas, 
kada natūralizuotas ir hibridizuotas kukurūzas klestės ir Sovietų 
Sąjungoje. Ir šių priemonių panaudojimas dar nereiškia, kad jau 
visos galimybės maistui padidinti bus jau išnaudotos. Mokslo, che
mijos ir technikos pažanga netolimoje ateityje gali duoti tokių lai
mėjimų, kurią prašoks visus apskaičiavimus.

Colin Clark, Oxfordo Žemės Ūkio Ekonomijos Tyrimo Instituto 
profesorius, apskaičiuoja, kad, jei ir dabartiniais metodais žemė bus 
ir toliau išnaudojama, ji galinti išmaitinti dešimti kartų daugiau 
žmonių, negu jų dabar yra.

Amerikos mokslininkai apskaičiavo, kad, jei dabartiniai žemės 
apdirbimo metodai ir technika būtų išplėsti visame žemės paviršiuje, 
tai būtų galima išmaitinti 50 bilijonų žmonių, tai yra 20 kartų 
daugiau, negu kad dabar jų yra žemėje. Ir jei prisiminsime neiš
naudotus plotus Sibire, Pietų Amerikoje, Pietų Azijoje, Afrikoje, 
tai galimybės išmaitinti dar daug kartų padidėja. Jungtinių Tautų 
F. O. A. organizacija, studijuojanti maitinimo problemas, viename 
savo raporte sprendė ir nagrinėjo gyvenimo sąlygas praeityje ryšium 
su gyventojų skaičiumi. Buvo rasta, kad, pavyzdžiui, 1750 m. gy
venimo sąlygos ir maistas buvo blogesnis, negu tai yra dabar, nors 
gyventojų skaičius tada buvo daug mažesnis. Žmonių daugėjimas 
buvo akstinas pažangai ir žemės ūkiui išvystyti. Augant žmonių 
skaičiui, auga ir gerėja ir žemės apdirbimo technika, didėja dirba
mos žemės plotai, auga pramonė, didelę pažangą daro chemija, 
surasta ir kaskart vis daugiau žmonių gerovei panaudojama ato
minė energija.

Jungtinių Tautų demografai patiekia lentelę, kurioje nurodoma, 
kiek gyventojų buvo dirbamos žemės kvadratinėje mylioje 1955 
metais ir kiek jų būsią 2000 metais.
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1955 m. 2000 m.
Vakarų Vokietija 930 1.230
Izraelis 817 3.100
Brazilija 124 447
J. A. V. 96 163
Argentina 35 66
Australija 6 11

Dirbamos žemės kvadratinių mylių skaičius iki to laiko, be 
abejonės, gali žymiai pasikeisti.

Svarstant maitinimo ir gyventojų aprūpinimo klausimus, reikia 
prisiminti transporto, paskirstymo, moralines ir politines problemas. 
Turint galvoje neprivalgančius ir badaujančius žmones, maisto ga
mybos apribojimas (kaip kad yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir gal kai kur kitur) ar pagaminto maisto sunaikinimas (kaip tai 
daroma su kava Brazilijoje), krikščioniškomis akimis žiūrint, yra 
absoliučiai neteisingas ir nemoralus. Šias problemas sprendžiant, su 
didele viltimi galime žiūrėti į Europoje Įsisteigusią ir besiplečiančią 
laisvos rinkos sąjungą. Ji gali būti didelių planų ir didelių idėjų 
pradžia, teikianti žmonijai didelių prošvaisčių.

V. Religijų pažiūra į gimdymų kontrolę

Pasaulyje yra daug religijų ir sektų, ir kiekviena jų turi skir
tingus gimdymų kontrolės klausimu nusistatymus bei pažiūras. To
dėl tenka atskirai trumpai peržvelgti religijas, turinčias daugiausia 
sekėju.

Hindu. — Hinduizmą dabar išpažįsta apie 300 milijonų žmo
nių. Ši religija turi ir garbina vaisingumo deivę Shivo. Iš jų tai
syklių, religinių papročių ir kulto matome, kad hinduizmas yra 
priešingas gimdymų kontrolei. Gandi apsisaugojimo priemones prily
gino prostitucijai. Tačiau hindu religija politiniam ir socialiniam 
gyvenimui, matyti, nedaug teturi įtakos, nes jos ir Gandi sekėjai, 
atsistoję valstybės priešakyje, nukrypo nuo jo principų, ir, kaip anks
čiau matėme, Indija ėmėsi priemonių gimimams sumažinti, leisdama 
apsisaugojimo priemonių propagandą ir sterilizaciją.

Budizmas. — Budizmas savo sekėjų Azijoje priskaito 300-350 
milijonų žmonių. Gimdymų kontrolės atžvilgiu budizmas yra dau
giau ar mažiau pasyvus. Budistų religijoje vedęs vyras yra antros
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klasės pilietis. Pirmos klasės pilietis ten yra « Benamis brolis ». Iš 
šeimos reikalaujama, kad ji būtų darbšti, kaip bitė, kad ji galėtų 
apsirūpinti pati ir aprūpinti « Benamį brolį ».

Islamas. — Islamo pasekėjų Azijoje ir Šiaurės Afrikoje priskai
toma 350-400 milijonų. Pati islamo religija turi daug ką bendra ir 
panašumo su Senuoju Testamentu. Bet gimimų kontrolės ir prieaug
lio klausimu didelę įtaką daro daugpatystė ir patriarchalinė šeimos 
istorija. Vaistų naudojimas laikinam nėštumo išvengimui tos reli
gijos nėra draudžiamas. Bet naudoti priemones nėštumui visai iš
vengti ta religija draudžia. Bet ji viešame gyvenime nėra vyrau
jantis faktorius. Egipto socialinių reikalų ministeris yra pareiškęs, 
kad gimimų kontrolė yra socialinė būtinybė. Panašiai yra pasisakęs 
ir Pakistano žemės ūkio ministeris. Ir Egiptas ir Pakistanas turi 
gimimų kontrolės klinikas ir patarimų punktus.

Žydai. — Žydai remiasi Senuoju Testamentu, tačiau Dievo įsa
kymas « Dauginkitės ir pripildykite žemę »2 Talmude yra nevieno
dai interpretuojamas. Rabinas Kertzer šitą klausimą suglaustai for
muluoja šiaip: «Pagal žydų įstatymą vyras ir žmona turi duoti 
pasauliui mažiausia du vaikus. Celibatas, jo nuomone, yra prieš 
prigimtį. Šeimos apribojimo arba girnium kontrolės klausimu jų 
tarpe yra skirtingų nuomonių. Ortodoksai žydai yra priešingi gimi
mų kontrolei ir apsisaugojimo priemonių vartojimui. Reformuoti ir 
konservatoriai žydai yra liberalesni. Šių žydų rabinų suvažiavimas 
Amerikoje 1929 ir 1930 m. nutarė paremti gimimų kontrolės idėją 
ir jai taikomas priemones. Rabinas Moses Jung savo knygoje Ju
daism in a Changing World sako, kad gimimų kontrolės praktika 
žydų tarpe yra pasidariusi universali.

Protestantai. — Liuteris ir Kalvinas, nors jie ir laikėsi tuo klau
simu Senojo ir Naujojo Testamento, buvo daug laisvesnių pažiūrų 
bei doktrinų, negu katalikai. Kaip kad protestantizme yra daug 
sektų, taip ir gimimų kontrolės klausimu jų tarpe yra daug disku
sijų, aiškinimų ir nusistatymų. Paliekant nuošaliai tuo klausimu 
istorinę evoliuciją, mus labiau domina dabartiniai jų nusistatymai. 
Pavyzdžiui, danų baptistų sąjunga 1959 m. paskelbė savo nusista
tymą, kad gimimų kontrolė yra pačios šeimos reikalas, ir tėvai turi 
pilną teisę tvarkyti prieauglio klausimą taip, kaip jie išgali ir nori.

Presbiterijonų suvienyta bažnyčia savo suvažiavime 1959 m. 
gegužės mėn. pasisakė už gimimų kontrolės priemones.

2 Pradžios knyga 1, 28.
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Anglikonų bažnyčios vyskupų suvažiavime 1931 m., kuriame 
dalyvavo 307 vyskupai, 193 pasisakius už, 67 prieš ir 47 susilaikius 
nuo balsavimo, buvo priimta tokia rezoliucija : « Tokiais atsitikimais, 
kada jaučiama aiški moralinė pareiga apriboti arba sukliudyti gim
dymą, parinktas tam metodas turi atitikti krikščioniškus principus. 
Pirmasis ir natūralus metodas yra visiškas nuo lytinių santykių 
susilaikymas, kiek jis reikalingas disciplinuotame ir savitvardos gy
venime su Šv. Dvasios pagalba. Tačiau tais atvejais, kai yra aiškiai 
suprasta moralinė pareiga apriboti arba sukliudyti gimdymą, ir tuo 
atveju, kai yra morališkai leistas pagrindas atsisakyti visiško susi
laikymo, konferencija prileidžia, kad gali būti vartojami ir kiti me
todai, kad tik jie būtų panaudojami vadovaujantis tais pačiais 
krikščioniškais principais. Konferencija primena aiškų pasmerkimą 
vartojimo bet kokių priemonių ir metodų, jei tai daroma egoizmo, 
gašlumo ir paprasto patogumo sumetimais ». Rezoliucija, kaip ma
tome, labai neaiški. Aš patiekiau ir balsavimo duomenis, kurie rodo, 
kad žymi dalis ir anglikonų vyskupų buvo prieš ją. Vėliau ją pas
merkė Anglijos katalikai, ir prieš ją pasisakė daugelis anglikonų. 
Tačiau iš to matome, kad anglikonų bažnyčia nebėra prigimtosios 
teisės ir krikščioniškos moralės saugotoja.

Amerikos episkopalų vadovybė 1960 m. paskelbė savo nusi
statymą, kad ji pritarianti akcijai ekonomiškai atsilikusiuose kraštuose 
gimimams sumažinti tačiau tik tokiomis priemonėmis, kurios krikš
čionims būtų morališkai priimtinos ir mediciniškai rimtos.

Protestantų ir evangelikų pasisakymai yra panašūs. Jie kiek 
tvirčiau pasisako už šeimos prieaugli, kaip vedybų tikslą, tačiau, 
atsižvelgdami į ekonomines, socialines ir kitas sąlygas, pasisako 
teigiamai už gimimų kontrolę ir dabartiniu metu naudojamas prie
mones.

Reikia pažymėti, kad visose išvardintų religijų organizacijose 
yra gana rimtų atstovų, kurie gimimų kontrolei nepritaria ir da
bartines apsisaugojimo priemones laiko nenatūraliomis ir nemoralio
mis. Iš jų minėtinas anglikonų žymus politikas Stafford Cripps, 
kuris sako, kad bažnyčia taip elgdamosi atsitolina nuo kelio, kurį 
taip aiškiai nurodė Kristaus mokslas. Baptistų pastorius Charles E. 
Morton aiškiai kritikavo protestantus, kurie nutolo nuo reformacijos 
vadų, priminusių savo moksle prigimties įstatymą, kaip visos mora
lės pagrindą.

Katalikų Bažnyčios pažiūros. — Katalikų Bažnyčios istorijoje 
vedybų ir šeimos problemas daugiausia nagrinėja didysis Bažnyčios 
daktaras šv. Augustinas. Jis pasmerkia apsisaugojimo priemones ir 
net intenciją. Toliau tą problemą nagrinėja ir šv. Tomas Akvinietis.

20
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Jo doktrina vedybų ir šeimos klausimais yra formali ir šalta, tačiau 
yra ir švelnesnių elementų, negu šv. Augustino moksle. Pagal šv. 
Tomą vedybos yra skirtos vaikų gimdymui ir bendram sugyvenimui 
bei susipratimui. Nesigilinant plačiau, reikia pasakyti, kad Katalikų 
Bažnyčia laikosi Dievo duoto įsakymo « Dauginkitės ir pripildykite 
žemę »3 ir saugo Dievo duotas natūraliąsias prigimties teises. Ka
talikų Bažnyčia iš principo nepasmerkia gimimų kontrolės ir jos 
nelaiko nuodėminga, bet pasmerkia nenatūralius gimimų kontrolės 
metodus ir laiko juos nuodėmingais. Jėzuitas William J. Gibbons 
sako : « Dirbtine, nenatūralia ir smerktina gimimų kontrole, Bažny
čios supratimu, yra naudojimas mechaninių ar cheminių priemonių, 
apsaugančių nuo sėklos patekimo į gimdą bei Folopio tūbą ir nuo 
susijungimo su kiaušinėliu »4. W. J. Gibbonso definicija dabartiniu 
metu nebeapima visų gimimo kontrolės priemonių, pavyzdžiui, dabar 
esamų vaistų, imamų per burną ir sulaikančių ovuliaciją, tokiu būdu 
išvengiant nėštumo. Šios priemonės yra vadinamos oralinėmis (bur
nos) apsisaugojimo priemonėmis. Dėl šių, oralinių, priemonių popie
žius Pijus XI enciklikoje Casti connvhii sako : « Niekas nėra laisvas 
sužeisti ir sunaikinti savo kūno dalis, kad jos neatliktų savo natū
ralių funkciju». Popiežius Pijus XII 1958 m. rugsėjo mėn. 12 dieną 
pasakė, kad tiesioginė sterilizacija, gaunama medicinos pagalba, yra 
neleistina ir nemorali.

Katalikų Bažnyčia, nebūdama iš esmės priešinga gimimų kon
trolei, jei tai daroma ne egoizmo, bet aukštesniais tikslais, leidžia 
panaudoti natūralias priemones nėštumui išvengti. Tuo tarpu yra 
žinomi du natūralūs būdai nėštumui išvengti : tai susilaikymas nuo 
lytinio akto ir naudojimasis lytiniais aktais moters nevaisingumo 
perioduose. Pirmasis yra heroiškas, antrasis yra netikras, bet jie 
abu yra Katalikų Bažnyčios laikomi natūraliais ir leistinais, tačiau 
leistinais turint svarbius motyvus. Egoizmas, liuksusas, gyvenimo 
patogumai, pasišventimo stoka, baimė groži prarasti ir t.t. nelai
komi svarbiais motyvais. Kun. dr. J. Vaišnora, M. I. C., sako : « Pa
gal Katalikų Bažnyčios mokslą gimimų kontrolės priemonių nusikals
tamumas yra tame, kad sąmoningai iškreipiama lytinio akto natū
ralinė paskirtis. Lytinis aktas santuokoje yra prigimtas aktas, išplau
kiąs iš pačios žmogaus prigimties, taigi leistas ir apspręstas prigim
ties Kūrėjo — Dievo, kuris, kaip autorius, skyrė tam aktui tikslą. 
Lytinio akto tikslas — naujos gyvybės pažadinimas. Žmogus yra 
laisvas turėti lytinių santykių, ar nuo jų atsisakyti, bet kartą juos 
turėdamas privalo jų neiškreipti, neatimti jiems natūralaus tikslo,

3 Pradzios knyga 1, 28.
4 The Catholic Value System in Relation to Human Fertility.
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o atlikti juos pagal prigimties dėsnius. Iškreipti arba deformuoti 
lytinį aktą, naudoti jį vien malonumui ar gašlumui patenkinti, suk
liudant to akto paskirtį, yra sunkus nusikaltimas prieš prigimtį ir 
prieš prigimties Kūrėją — Dievą ».

VI. Gimimų kontrolės realioji padėtis

Mažos šeimos idėja pirmiausia rado pasekėjų daugiau išsilavi
nusiose ir su didesnėmis pajamomis didmiesčių šeimose. Mažos šei
mos idėjai ir gimimų kontrolei daugiausia palankumo parodė žydai, 
po to sekė protestantai. Statistikos duomenys rodo, kad 95% žydų, 
75% protestantų ir 53% katalikų apklaustųjų šeimų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse naudoja apsisaugojimo priemones ir planuoja 
šeimos dydį. Dukart daugiau protestančių negu katalikių moterų 
yra turėjusios operacijas, kurios apsaugo nuo nėštumo. Mišriose šei
mose priemonių naudojimo klausime svarbiausią vaidmenį vaidina 
žmona. Šeima iš protestantės ir kataliko yra arčiau-protestantų ir 
šeima iš protestanto ir katalikės yra arčiau katalikų.

Juo daugiau išlavinta šeima (vyras ir žmona), juo daugiau pla
nuoja šeimą. Taip pat jie anksčiau pradeda naudoti ir tas priemones. 
Pavyzdžiui, prieš pirmą vaiką pradeda naudoti priemones 68% bai
gusių kolegijas ir tik apie 24% baigusių pradinę mokyklą.

Turto įtaka nėra tiek ryški, kiek išsilavinimo. Bet vis tik šei
mos su didesnėmis pajamomis yra daugiau linkę mažinti šeimą, 
negu šeimos, turinčios mažesnes pajamas. Kada išsilavinimas dides
nis ir didesnės pajamos, priemonių šeimai mažinti yra daugiau var
tojama. Priešingai, su pradžios mokyklos išsilavinimu ir pajamomis, 
mažesnėmis negu 3.000 dolerių per metus, priemones gimimams 
sumažinti vartoja tik apie 40% šeimų.

Įdomu, kad katalikai, lankantieji bažnyčią, yra mažiau linkę 
riboti šeimos didėjimą, o protestantai priešingai. Aiškinama taip, 
kad katalikai bažnyčioje susiduria su nusistatymu, priešingu apsi
saugojimo priemonių naudojimui, o protestantai, diskutuodami savo 
bažnyčiose populiacijos problemą, ją sprendžia palankiai kontrolės 
idėjai.

Prieš pirmą vaiką naudoja priemones 83% žydų, 52% protes
tantų ir 32% katalikų. Vaisingų mažų šeimų, turinčių 1 vaiką, 
naudoja priemones 85%, turinčių 2 vaiku 89% ir turinčių 3 vaikus 
91%. Apklausinėjimas nusistatymo šeimos planavimo klausimu pa
rodė, kad daugumas moterų šeimos planavimo idėjai pritaria ir apie 
90% apklaustų moterų idealia šeima laiko turinčius 2, 3 ar 4 vai
kus. 1% protestantų ir 13% katalikų šeimos planavimo idėją abso-
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liūčiai atmeta. 72% protestantų ir 33% katalikų gimimo kontrolei 
ir šeimos planavimui absoliučiai pritaria. Kiti tą idėją įvairiais mo
tyvais tam tikrose sąlygose pateisina. Protestantų šeimoje išsilavini
mo laipsnis turi tiesioginį ryšį su šeimos planavimo priėmimu, t. y., 
juo didesnis išsilavinimas, juo daugiau tai idėjai pritariama. Kata
likų tarpe yra priešingai.

Tai tokia yra reali padėtis. Ji gali būti plačiai ir įvairiai nagri
nėjama ir komentuojama, bet tai jau išeitų iš mano paskaitos ribų.

VII. Rasinė ir idėjinė kova demografiniu požiūriu

Nagrinėjant gimimų kontrolės problemas, negalima apeiti rasi
nės ir idėjinės kovos demografiniu požiūriu.

Malthusui paskelbus savo teoriją, K. Marksas ją pasmerkė ir 
maltuzianizmą pavadino dekadentiniu kapitalistinio pasaulio pro
duktu. Po rusų revoliucijos Leninas įvedė neomaltuzianizmą, paleng
vindamas abortų darymą ir legalizuodamas apsisaugojimo priemones. 
1936 m. Stalinas išleido visiškai priešingus įstatymus, uždrausdamas 
abortus, apsisaugojimo priemones ir šeimos planavimą. Ir Chruščio
vas 1955 m. kalbėdamas pasakė : « Mūsų kraštas tik tada bus galin
gas, kai gyventojų bus daug. Jei prie mūsų dienų 200 milijonų 
pridėsime dar 200 milijonų, tai vis dar bus per maža ».

Antras komunistinis kraštas — Kinija dabar turi apie 650 mili
jonų gyventojų, su 41,6 gimimų ir 21,0 mirimų ir apie 12 milijonų 
kasmet prieauglio. Po 1953 m. gyventojų surašymo, paaiškėjus, kad 
kas metai priauga po 12 milijonų žmonių, ministeris pirmininkas 
Chou En-lai įvedė gimimų kontrolės sistemą. Jis pasakė : « Moters 
ir vaiko apsaugai, augančioms generacijoms išauginti ir išmokslinti, 
sveikatingumui ir turtingumui užtikrinti mes laikomės gimimų kon
trolės ». Bet 1958 m. toks nusistatymas buvo jau smarkiai kritikuo
jamas. Gimimų kontrolė nebuvo panaikinta, bet ji jau nebėra pro
teguojama ir remiama. Vėl buvo sugrįžta prie Markso nusistatymo. 
1958 m. per Pekino radiją buvo sakoma, kad Kinija 1962 m. turės 
700 milijonų, o 1968 m., gali būti, ir 800 milijonų žmonių. Sunku 
pasakyti, kas po tuo slepiasi. Gal tai buvo ruošiamasi ekspansijai 
į Tibetą, o gal net turima galvoje atominis karas ir kinų masės 
išlikimas po jo.

1950 m. europiečių kilmės (baltųjų) žmonės sudarė apie 30% 
visos žmonijos, o spalvotieji apie 70%. Jei tokia pat proporcija 
augs, kaip dabar, tai 2000 metais baltieji sudarys tik 20% visos 
žmonijos. Tai padidins įtempimą tarp spalvotųjų daugumos ir pra
monėje vyraujančių baltųjų mažumos.
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Šiuo metu ryškiausias priešingumas yra ne tarp rasių, o tarp 
Sovietų ir Vakarų baltųjų sektoriuje. Šiuose antagonistiškuose lage
riuose yra tokia militarinių ir ekonominių jėgų koncentracija, kad 
kiti neišvengiamai yra traukiami į vieną ar kitą lageri, arba tarp 
jų balansuoti, tikėdamiesi iš abiejų pusių paramos už neutralumą. 
Rasių masės, kaip, pavyzdžiui, Kinija, tuo tarpu stovi nuošaliai. 
Lieka didelis klausimas, ar jos tik nebus laimėtojos, baltiesiems 
tarp savęs besipešant. Sovietų Sąjungos pozicija, mano supratimu, 
dabartiniu metu yra gana paini. Idėjų vienodumas ją dabar jungia 
su Kinija, tačiau rasių skirtingumas Sovietų Sąjungai, tur būt, kelia 
didelių rūpesčių. Idėjos yra nepastovios ir keičiasi, tačiau rasė yra 
pastovus elementas, nes rasės yra nesuliejamos. Tarptautinių grum
tynių arenoje idėjomis yra daugiau tik dangstomasi, tačiau už tų 
idėjų slypi nacionalistiniai ir rasiniai elementai, taip pat ir ekono
miniai.

Išvados. — Išvadų iš šio svarstymo galima būtų padaryti daug. 
Tačiau trumpai reikia pasakyti, kad demografinės problemos yra 
studijuotinos, ir jomis reikia domėtis. Svarstant tas problemas, 
privalu turėti galvoje ne tik demografiniai esamieji ir menamieji 
skaičiai, rodą dabartini ar būsimą gyventojų skaičių, bet reikia ne
pamiršti ir ekonominių, socialinių, agrikultūrinių, techninių, moks
linių ir kitų problemų ir galimybių. Ir pati svarbiausia išvada yra 
ta, kad visos tos problemos, besirišančios su gimimų kontrole, yra 
svarstytinos ir iš jų išvados darytinos, nenutolstant nuo Dievo duo
tos natūralios tvarkos, prigimtosios teisės, jos nuostatų ir moralės 
dėsniu.

Prof. Med. Dr. Juozas Meškauskas
Chicaga, J. A. V.


