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MANIESIEMS

Jei audra ištikus verstu stulpą vieną 

Iš" tą, kurie prilaiko jūsų. namo sieną 

Namas negrius - iš baimes jūs neišlakstykit

t ■ ■

Tuoj kitą statykit.

Jeigu žūti nuo rankos priešo ar-likimo 

Viens tų., kur augia garbe, dvasią jūs kilimo, 

Rimkit - tegul jūs širdis drąsums neatstoja, 

Tiktai,’ ką anas dar\vyrs pasišventimo, 

^egul kits kartoja.

Lietuva manot priešui .ant tavęs įnirtus

Privalai hidra tapti, kuriai nukirtus

Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta.

Išliksi tik hidra, gyvumo pavirtus,

Nors priešas nestygsta

Lietuves
Nacfona'tfiė
M.A’ažvydo 
Eitiiioteįa
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KŪRYBINIS MOMENTAS

m

r . G-.rkis. ' i bekraštė,

Likimas nekuriančio žmogaus. neicuriančios tautos žinoras; toksai.žmogus .to- 
x- kia.tauta žlunga. nepalikriaaa pėdsaku, nei savo buvimo žymiu. Jinai nielam nieko 

neduoda ir niekada neišeina is to priešistorinio urvo, kuriame gyveno jos tėvai.
Jisai teprogresuoja. t? igi .regresuoja. ir kai kiti žmonės, kitos tautos pasiekia 
aukšta kultūros bei civilizacijos lygio, jinai palieka begalo mažu dydžiu aukš- ' 
čiau laukinio žmoga; s.

Kūrybos prasmė yra žmogaus, tautos ir žmonijos dvasinis bei moralinis pakė
limas ir suteikimas jai sąlyga savo asmenybės tobulinimui be.i išreiškimui.Kiek
viena kūryba yra tam.kad pagelbėta, giliausia to žodžio prasme žmogui^

Pažitbr:. į meno korytą, kaip į aukštesne pasismaginimo rūšį, išniekina pa
čią kūrybą. ""ikras meno kūrin s gimsta didžio dvasinio pakilimo metu ir_jis iš
reiškia tai. kas žmoguje yra aukščiausi--3 ir kilniausia, i-eno kiirinysdažnai būna 
šviesesnis už pačią kūrėjo asmenybę; tai d*l to. kad karybos momentu toji asme
nybė prasiskaidri ia, išsikristalizūo a jos '-aukso smiltis". Iš kurinio išskaiito
ne a-kščiansi'-s kūrėjo'sielos polėkius.’ Ir šis kūrėjo sielos prasiskaidrininas 
kūrybos momentu praskaidrina ir stebinčią bei išgyvenančią sielą iš--gyvenimo mo
mentu. . ... . . Y. .Mokslo kūrinys, skirtas griovimui, paneigia pačią karybos esmę. nekuria, <a o 
tam, kad būtų griaunama, bet kad būta, sukurta. Griovimas yra kūrybos priešin
gybė. i- tik ypatingais atvejais kūrėjo darbas tampa griovimo priemone: su 
nuostoliu pačiam kariniui. /lums či'a įsidėm*tinas Maironio pavyzdys, kuriuo 
poezija^būtą neabejotinai buvus meniskai vertingesnėj jei nebūtu nukreipta? į 
tautos' žadinimu, Į griovimą buvusios tvarkos .

Gražiausia turbūt ir tikrai verti giaušia kūrybos risis yra gyveni; ,o kū
ryba. de ■'risi mes galime kur.+i muzika, poeziją ar daile, iš vedinėti kvantu ar 
reliatyvumo teorijas, bet kurti savo gyvenimą, kaip brangiausią kūrinį, jį plė
toti ar puoselėti, kad būtų jis gražus ir vertingas - galime visi. Pasakyčiau 
daug*au: galime net šicnūs_^.lvgomisJL Tai sunku, be galo sunku, tačiau ar nėra 
tikslas veltas pastangi? Siekimas to, kas čia pat už kairiosios alkūnės, mums 
nesuteikia nei tokio moralinio pasitenkinimo, nei apskritsi nėra siekime ver
tas tikslas. ' ■ - ' .

l'ts išdrįstame svajoti apie didelius tikslus, kodėl gi mums pritrūksta va
lios ja siekti? Daugelio didžių žmonių biografijos,_daugelis istorinių pavyzdžių 
rodo, tad maža_tėra žemiškų negalinp’bin._kurios nebotų nugalimos_, turint valios ' 
ir sugebajimo.“'TiūeTi sunkumai yra tam. kad juos nugalėtume, o nenugalimi daly- 
kai reikalauja^ tf^. tikro laiko", sakydama žinomasis tyrinėt o jas Fridt
jof Nansen. Tuo gali kartais įsitikinti ne tikt i kuriančios asmenybės, bet ir 
bandančios išemigruoti.

Karybai sąlygos d-bar galimai nepalankios. Retai sulaukiame todėl didžių 
ir reikšminga kūrinių. Tačiau, kad ir mažas ja skaičius, jis yra įrodymas, find 
kūryba ir šiandien nėra utopija. Žmogus g;li begalo prisitaikinti prie sąlygų, 
tačiau prisitaikymas yra dvejopas; žmogus gali sąlygoms nusilenkti ir būti jų 
užviešpataujamas, jis gali nagauti sąlyga esme bei tu silpnąsias vietas ir jas 
užvaldyti. ...

Tremtis neturi likti tuščias etapas lietuvių tautos istorijoje. Ji turi 
prįbrąadinti ir apvaisinai mūsų dvasią Įritą teutą idėjomis ir minties eiga.su.- 
reikti mums naujo minties gilumo ir jos aspektų. ir iki begalybės sustiprinti 
mūsą valią ir pasiryžimą. Nes šiaip tremtis bus tik menkas gyvybės gelbėjimo 
ir tuščiausios savimeilės luotas, ne sugrįžimo laivas, kuriuo, atėjus laikui, 
namo galėtų pargrįžti su sąžine, jog viską padariau, ką galėjau, tėvynAs sū
nus . —

Ir, būtent, šalia kovojimo už savo krašto laisvę, antroji svarbioji pa
reiga yra parnešti išlaisvintam kraštui fiziškai ir dvasiškai pajėgią asmenybę,

r.-r.;-.
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Tarsi strėlės. šauna kelias horizonto tylumon, 
Šauna rantys, šauna siela .

• BūsinŠion dienon. >

Raitas kelias žada, varganą keleivi 
T krištolo miestą vest - 
Sukas dulkas. kaip"jaunutės balerinos

, Ir pailsę gula ant pečiu. »

Kaip jaunutes balerinos glaudžia kvapią galvą 
šviesias garbanas išdraiko lig akių 

. Tarsi sapnas užpilai kelely^ 
xabučir virau be galo ie

Ir jissi aids užmerkia 
Dulkės gula ant plauk.

kuri sugebėtą kovoti su kpaštan jsigrsiužušia bolševikiška Įtaka ir kuri 
butų, palikusiųjų, patriotų -'miško broliu - verte, Jeigu būtų, bolševiz
mas sumuštas, ateitis priklauso kultom i ir kuryb?i, o kitokia išeitis 
mums, kaip-kovotojams, eprilšstina. mogus juk ne paukščiukas, kuris, 
išgirdės gyvatės šnyp-' tinti, užsimerki' ir neria jai tiesiai j nasrus.

Latvių, p etas J.Akuraters kalbėjo: " ..nuostabi gerais sūnaus sie
la suęavo brangenybe. Jis saugo tą brangenybe, kaip vaikas savo žaislą.. ' 
ir,į M žiūrėdamas, viską užmiršt? ’’.iiė-s kovoja e ir kuriame, kad jei 
ne mes-patys, tai bent ateities ži ogus butu apsaugotas nuo skerdynių., 

. neapykantos ir b?im°s ir k?d galėtą tiskąužmiršti, žiūrėdamas į savo 
sielos brangenybe. Tegul žmogus vėl t'mpf aukščiausia vertybe ir tar- 

.. . nauja jam visa, kas gyva ir visos institucijos »enėje* kad jįsaį turė
tų laiko save atrasti ir išvysti, kokios gražios ir vertingos sie
los po visu jos apskrotimu esama. Tai yra galutinoje išvadoje kūrybos” 
prasmė ir didysis musu siekimas
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ATSI1-iT-t?3a‘E DIDĮ JT VARPININKĄ' 

Sc m. V.Kudirkos mirties sukakčiai paminėtiė

šiemet lapkričio mėn.li> d. sukaki®. lygiai 50 metu., kaip lietuviu tau
ta yra netekusi didžiojo laisvės kovotojo ir nepriklausomybės pranašo, svar-' 

i blausiojo varpininko ir mūsų Tautos Himno autoriaus Vinco Kudirkos. Tačiau 
vargu ar mes čia trintyje, kai vis labiau skirstomas Į visus p?šaulio kampus, 
sugebėsime tinkamai ir plačiai paminėti šia reikšmingą sukakti . iš tikrųjų, 
laikui bėgant, V.Kudirkos darbai ir visas tas nepaprastas jo asmenybės didu
mas ir taurumas istorinėje perspektyvoje vis ryškiau ir vaizdžiau iškyla prieš 
mūsų akis. Šiuo metu mums kaip tik ypatingai reikia tokio dydžio, tokio pasi
ryžimo ir pasiaukojimo asmenybių koks buvo v.Kudirka, nes gyvename, galima sa
kyti, dar sunkesnėmis sąlygomis. Tad šiais laikais ypač reikta. sukoncentruoti 
savo dėmesį i V. Kudirką, jo darbus, jo mintis, nes tai stiprybės šaltinis, 
Kudirka ypač tinkamas pavyzdys■mūsų jaunimui, kaip dirbti, ir visas jėgas skir
ti tautos gerovei. Tad šiais metais pasistenkite pažinti V. Kudirkos gyvenimą, 
jo darbus ir raštus ir vadovaukimės jo mintimis ir nurodymais.

•jO metų palyginti nedidelis laiko tarpas teitos gyvenime, tačiau sis lai
kotarpis lietuvių tautai ypač reikšmingas. Kiek per jĮ įvyko didelių mūsų tau
tos gyvenime įvykių. Vie i ju mus beige lo džiugino, kiti gi. nepaprastai mus su- 
krėto ir nuliudino. Ir koks dičelie musu tarti nuostolis, kad visą šią puse 
amžiaus V. Kudirkos nebebuvo gyvųjų tarpe, k->d jis taip anksti nuėjo ■? amži

nybe.
Galima prileisti, kad musu tautos gyvenimas, visa musų'politinė ir kul

tūrinė raida būtų nu°jvsi_kitais keliais, platesniais, gilesniais ir našes
niais, jei V. Kudirka nebūtu mūsų taip anksti palikes. Juk nuo pat jo paties 
tautinio atgimimo, perskaičius pirmąjį "Aušros" numerį, kaip jis pats sako, 
nuo antrojo jo užgimimo, V. Kudirka tapo pačiu centriniu musų tautos atgimimo 
veikėju, tautinas ir politines lietuvių sąmones žadintoju. Vargiai kuris ki
tas mūsų arų. laikų žymiųjų veikėjų juto taip aiškiai atgimstančios lietuvių 
tautos pulsą ir turėjo toki, tvirtą tikėjimą jos prisikėlimu, šviesesne jos 
ateitimi, kaip Vincas Kudirka. Jo "Tėvynės Varpai" tai aiškiausiai rodo.Taip 
pat niekas kitas iš anų laikų veikėjų neturėjo tokio aiškaus programinio pla
no, ką reikia daryti, nuo ko praduti ir kaip toliau plasti tautinę veiklą, 
kaip V. Kudirka . Užtenka tik paimti j rankas jo dar 1888 m. pradžioje VarŠuvo- 
jeįsteigtosios "lietuvos'.' draugijos įstatus ir planus, kad įsitikintum, jog 
V. Kudirka jau tuomet labai aiškiai numatė tolesnį mūsų tautos atgimimo kelią 
ir konkrečiai rengusi ateities darbams. Net* ir pats J. Basanavičius,, pers kai- . 
tęs jam tuomet V. Kudirkos nusiųstuosius "Lietuvos" draugijos programinius ’ 
dėsnius, pareiškė, jog jie esą per platūs, ne^atitinką šių dienų gyvenimo są- ‘ 
lygoms ir neįvykdomi. į tai jam V. Kudirka 1888 m. gegužes mėn. laišku atsakė: 
"Draugiją mes įsteigėme ne_t.ik šiai dienai, bet norėtume, kad prie jos ai-tėtų 
visi lietuviai, idant ji būtu, "amžina", todėl labai ir nežiūra jom į šių dienų, 
padėtį... Nors ir platūs draugijos uždaviniai, bet visi jie lietuviams reika
lingi." Taigi, kai kiti mūsų anų laikų veikėjai, galima sakyti, dar tik krapš
tėsi akis, nubudę iš tautinio snaudulio, V. Kudirka jau konkrečiai planavo ir 
dirbo, turėdamas aiškų tildą. V. Kudirka buvo spiritus movens varpininkų judė
jimo, kuri- anuo metu buvo vienintelis aiškiai sąmoningas tautinis - politinis 
ir kultūrinis - socialinis lietuviu judėjimas. Tik vėliau pradėjo formuotis ki
ti platesnio mąsto lietuvių judėjimai: socialdemokratinis ir krikščionių dsno- 
kratints. Netenka abejoti, kad to tautinio lietuvių atgimto.--, pulso ir jo vado
vybės V. Kudirka nebūtų islstįdęs iš savu rankų ir toliau, jei jam dar būtų bu- 

lemta. pagyventi kelxi‘tą dešimtmečių, Jis turėjb visas reikiamas kvalifikaci
jas vadovauti tautai, sujungtas su dideliu tikėjimu, dideliu idealizmu, blaivi 
aštraus jo proto realizmu. Jo autoritetas, jo žodis visur kur- tortų. daug svėres, 
ypač atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę.
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Taigi, jeigu ta“ nelyta'džiova, pakirtusi visą eilę ir kito, unis’ * tau
tai tokią brangią asmen? pačiame ją kūrybingume, lain pranas Vaičaitis,Jo
nas Biliūnas, pov. Višinskis ir kiti, visai galimas dalykas, kad v. Kudirka 
būtą galėjęs sulaukti neprikž v.somos Lietuvos. Kiek daug dar mes būtumėm 
galėję sulaukti is -Kudirkos, jei jam dar būtą buvę lemta vieną kitą de
šimtmeti pagyventi. JisTsĮrė, neturėdamas nė Ui metu, amžiaus, ir visus tuos- 
didelius darbus, kuriuos jis nuros palikt;, nudirbo-tik per. trumpą vieną d e- ■ 
širz.teetį '18 B- 1899/. Ir.isi jam teko birbti jau džiovos fenki.na.uam, o po
ra paskutiniu ją me*U beveik nesikSliabt is’ lovos. Ttek dattgrdžrbti ’ tultiL o- 
mis sąlygomis, dar gresiant nuolatiniam žandaru pavojui, tegalėjo tik tik
ras dvasios milžinas.dvasios milžinas.

Retai viename žmoguje susitelkia tiek pažymėtiną gabum, kokius turAjo. 
V.* Kudirka. Jis ir poetas, ir muzifes, ir beletristas - satyrikas, ir vie

nas iki šiolei mūsą nepralenkti publicistą, neblogas piešėjas, visuomenin- 
kas organizatorius ir pagaliau gvdvtojas, gamtininkas. Leja, tos nelemtai 
primityvios tą' laiką mūsą kultūrines sąlygos ir visa aplinka neleido jam 
savo talenti plačiai išugdyti. nes reikAjo visur kur skubėti, dirbti visus 
darbus , įskaitant ir "Varpo" korektūrų siaitymą, nes darbininką .buvo maža 
ir tie patys pasklidę no milžiniškus Europos pietus. Per tą ištisą dešimt
metį V. Kudirkai teko nę kartą rūpintis ir pačiais technikiniais "VarpoV 

leidimo reikalais bei įieš kot.i lAsą apmokėti Tilžės vokiečiu snaustuvi.in
kams sąskaitas. we tik ’ negaudamas jefe o atlyginimo už savo daraus, V. Ku
dirka dar turėjo nuolatos aukoti iš savo .kišenės, fed "Varpas" galėtą re

guliariai pasirodyti. Todėl jo material* padėtis visuomet buvo bloga ir 
tai kaip tik grl pagreitino mirt j . Nuolatinis prisirišimas prie "Varpo" ir 
lAšą trūkumas .išleido jam dažniau ir ilgesniam laikui išvažiuoti į šiltes
ni us, sveikesnius pietą kraštus, kad sustiprintą savo sveikatą. V. Kudirka 
tebuvo tik vieną fertą, ir tai daugiausia bičiuliu varpininką materialiai 
paremtas, išvyfes pailsėti ir save silpnus plaučius sutiprinti Kryman ir 
iš ten Abazįon prie Adrijos jūros krantą. Tačiau ir ten negalėjo ilgiau pa
silikti - parūgos Tėvynei ir "Varpas" traukte traukė jį kuo greičiau grįs

ti j namus , nors tie "namai'' tebuvo tik mažas ir &•Itas 'kambf rys. iš pradžią 
faktuose, o vėliau Naumiestyje. - - ' y J

.-Jjs visu. V. Kudirkos darbo sričių ryškiausiai ir gabiausiai jis._špy>j.; 
pasireikšti publicistikoje. Jo "TėvynAs Varpu" skyrius kiekviename "VSrob"' 
numeryje aiškiausiai tai rodo. Alb. Rimka neveltui sako, fed 'dvynės/ar
pai"* - tri ištiso dešim-bm čio lietuvių gyvenimo kronilra, nupiešta publicis
to — dailininko plunksna. Būdamas poetas ir fe rtu turėdamas didelį išsimoks
linimą, Kudirka-išturėjo tas svarbiausias dvi ypatybes, kurios jį padarė " 

gabiu ir galingu publięistu. Dar ir šiandien,skaitant jo "TAvynės Varpus", 
negali atsigėrėti, fe.ip’vyhisiri ją autorius sugebėjo pr justi visur kur 
gyvenimo pulsą ir įvykiu esme, koks platus ir gilus buvo jo išsimokslinimo 
lygis ir feip jis mokėjo kiekvieną įvykį vykusis!. kero entuptį_ bei vesti ?.»~ 
tinkamas išvadas. "Tėvynės Varpai" pasižymėjo stipriu realybės pajutimu? 
viso tuometinio lietuvių tū tos gyvenimo ir t'ip visą Lietuvos priešą 
tikslą pažinimu, kuriuos kelti į vi ęš urną Kudirka visai nesivaržė. Todėl 
nuo jo aštrios plunksnos tekdavo ferčiu pipirą visiems s ir savo tautie
čiams, ir d.-r daugį; u sve+imiesie: s okupantams bei ,ą visokieus pakali— 
ferns. Nudirtos plunksnos aštruma pajuto ne tik visokie maskoliškieji 
viršininkai,*Kruglodurcvai, popai ir kitokie Lietuvos rusintojai* bet 
ir mūsą kinfedrebiai lietuviai "inteligentai", užmiršę savo tautos var
gus, ir kunigai - lenkintojai bei obskurantai,ilgaliežuvis davatkos, 
savanaudžiaii Lietuvos liaudies Išnaudotojai .žydai ir visi kiti, ku- 
riems nerūpėjo Lietuvos reikalai, bet asmeniniai. Todėl nenuostabu, 
k d "Tėvynės Varpai" buvo m*giusias sfeitytoją skyrius. <ie juos 
pritraukdavo ne vien savo aktualumu ir gražiu? lengvu stiliumi? bet 
gal dar daugiau savo dvasia, iš viso^ jeigu Kudirka ką dirbo, tai į 
tą darbą dėdavo visą savo sielą ir kūną. Ir tai ypač ryšku "Tėvynės

. - . ;\ ■ — -.
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Varpuose". Juose Vincas Kudirka pasirodo iš^ikrųju toks, koks jis yra: su 
savo galinu dvasia ir karšta, pilna meiles širdimi. 5ia jis patiekia 
skaitytojams daugybę žinių, Šia jis džiaugiasi, kitus ra ina, tai, žiūrėk, 
v4*! b^ra arba juokiasi pro ašaras, ^et visur žymu didžiausias optimizmas ir 
tikėjimas į šviesiu ateiti. 0 ten, kur jis šaukia Perkūną, kad nuba stu 
neturtingu, žmonių skriaudikus ar tautos išdavikus, arba kur jis su ašaromis, 
bet skandžiai pajuokia, tyčiojasi ir bara lietuvius "inteligentus" d*l jų 
apsileidimo, žodžio nelaikymo ir t.t., arba kur jis kritikuoja savo idėji
nius priešus - ten Kudirka yra savo stichijoj, tiesiog nepasiekiamas.

Taigi, ištisą dešimtmetį "Tėvynės Varpai" buvo didelė mūsų visuomenės 
mokykla, naujų idėjų, naujo gyvenimo stiliaus formuotojai, kultūros ir 
švietimo kėlėjai. "Tėvynes Varpai'1 ne vieną nuklyd°lį lietuvį, grąžino į 
savo tautos eiles, o mokslus einančiai jaunuomenei b’vo aiškus švyturys, 
rodės demokratinį tautinį kelią.

Vietos stoka neleidžia plačiau apžvelgti kitų V. Kudirkos darbo sri
čių. Tenka tačiau pastebėti, kad.visur, kur tik V. Kudirk” pridėjo savo 
ranką. visur paliko savo dideli.© intelekto ir tėvynės meilės žymes. Bū
damas realistas pozityvistas. Kudirka aeskraidžiojo padangėmis, bet rūpinosi 
ir sprendė daugiau pilkuosius kasdieninius kl'usimus. Todėl ir jo eilėraš
čiai, kuriu, deja ,-jis ne per daug paliko/ turi daugiau didaktinį pobūdį. 
Tuo pačiu tikslu jis gražiai išvertė ir visą eile Krilovo ir kitų autorių. 
p-sakėČių. uo beletristinė kūryba - satyros ir užsienio klasikų - Šilerio, 
Bairono, Rickevičiaus- vertimai taip pat atlikti su aiškiu tikslu, tegu 
lietuviai pasimoko iš jų patriotlz.no, tegu susipažįsta su didžiaisiais me
no kūriniais. Arba ir mūsų Tautos Himnas. A+idžiau jį panagrinėjus, ten
ka stebėtis nepaprastu jo turiningumu, dideliu kiekvieno žodžio prasmin
gumu. Retai kuri +ę; to turi tokį gražu, tokį turiningą himną, kaip mes. 
Tai d*l to, kad ;is Kudirkos sąmoningai kurtas, kai kitų tautų himrvi dau
giau susidarę pripuolamai.

Mūsų dar laukia sunki ir gali būti ilga kova už tautos laisvę, už 
valstybės nepriklausomybę, už gražų kultūringą ir tolerantingą visų lietu
vių tarpusavio sugyvenimą ir demokratizmo principų įgyvendinimą ne vien 
tik atkursimos mūsų valstybės pa grindų ode, bet ir pačiame visuomeniniame 
gyvenine. Savo dvasios vadovu turėdami V. Kudirkos testamentą, paliktą jo 
kūriniuose ir ypač ^i etų vos Himne, mes tikinės iškovosią dar grasesne, to
bulesnę ir socialiai teisingesne Lietuvą, negu ji buvo praeity.

Alg. V i g r y s

DAINA

Nutilo daina beskambėjus, 
Nualpo simfonija ta;
Beūžia už lango tik vėjas - 
Liūliuoja ir migdo kažką.

Nutilo styga paskutinėj 
Apsvaigo jos garsas brangus; 
Pakilus tik ką vakarinė 
Palydi klaikius jos aidus.

t M
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^.__Tiesos^ r*'®?® įr jų tarpusavio santykiai.

• T1"41 esmini, gyvybinė, praktin* /gyvenamo7, mokslini 'pažini o-',
pasaul živrinė. religin* .^Esmin^ tiesa sudaro vis-tos esmė, jos’egzista
vimas. Ji yra konkreti. JlyvybTrą tiesą iš vienos pusAs 'konkrečiosios ■'su
daro esminis tieses, su Trr. ičios gyvybes rplSnle-, gyvybines sąlygas /tie
sos,.- kurias gyvybę grirun? , ją. > a loja, n*re gyvybinės tiesos. Tuo būdu 
esminė ,»es? didžia savo dalimi yra kpHai ir gyvybin* tiesa./ i’r iš kitos 
pus^s iš apstra krioši-, s/ - a^og'- us p' žini.o dalis, liečirnti gyvybės iš— 
laik-rą sk- tinirą. Tuo bildu gyvybinė tiesa yr- junginys esminga tiesos 
ir- jos pažinimo is. žmogaus pūsis/. p*l to pusiau konkreti, pusiau abstr'k- 
ti« nes n zinir-as - vr? abstraktus rpstraktus dar nereiškia ne-medžiagi
nį, ° sąlygos konkrečios ._Es-:dn® tiesa kartu su gyvybine veikia žmogų ir 
sudaro jam tam tikrus įsp’-^ius, iš kuriu jis veda feti tinkama s iŠvnd-š.Tai 

LPyŽiai o tiesa-.j-’i šiandien d*l pažinimo ribotumo suskaidyt? j įvairiau
sias sritis; svarbiausi--s jų.: praktini, mokslinė, pasaulėžiūrinė. ? r'k- 
tinš_tiesalsavo istorine kilmr; yra pirmiausia ir didžia savo dalimi-prT-, 

•< klauso gyvybinės tiesos -rupei, nes, kildama iš kasdieninių sąlygų ir 
gyvybių bendravimo santykiavimo/ sumos, pirmiausia paliečia gyvybinį 
egzistencijos klausimą - kasdienines duonos klausimą. Jis ėpi»j daugelį 
gyvenimo momentų ir juos visus vertinai vienus priima, kaip tiesas, ki
tus-tačiau atmeta j dėl to tanc-r dalimi viso gyvenimo, apimančia arti
miausią gyvybines aplinkos problematiką /mokslinė tiesa taip pat nagri
nėja gyvybine problematic,bet tolimesnes jos sferas7.

Eraktinė tiesa ^vertindami? gyvenimo - or.en.tus, ir taip pat d°l žmo
gaus, siekiančio'savo asmeninio gėrio, egoizmo, atmeta kilnesnius, aukštes
ni-^ jausmus. Bet pažinimas dažni įžv -Igi r ir į tolimesnius pagrindi

nės probleiątikos splyg-s, ir ką praktinė ties? išmeta iš savo apimties, 
tai paima, nagrinėti gilesnis pažinimas. 5ia kyla, protavimas aukščiausio 
laipsnio, susidarojaofcslinė tiesa , iairi veikia toje pačioje plota*je , 
kaip prdtinė ti sr , TaT gilinu, o> Tykus stengd?..asi pažinti visa jn es
me. Te pr? ktinės ir moks3inAs tiesos įspūdžių -'kadangi praktika minti 
tik p a g t i n d i n i a i s mokslo'laimėjimais/ kyla pasaulėžiūra. 
.Ji paprastam individui prieinama forma sujungia abi sriTiš'J vieną "bendrą 
individuallinj pr žini- ą, dažninusiai tik nudažydama -jo-individualų, au
sis ta tyrą atitinkamom spalvom, įdėdama kai kuriuos bruožus. Tai irriivi- 
dualino pasaulėžiūra. Atstojamoji daugumos individualiniu pasaulėžiūra 
/dažniausiai vadovaujančiu jų asmenų; dėl to su naujausiom sensa.cijor,/ 
Sudaro pasaulėžiūrą plači-aja'prašot, kaip mes gyvenime ją matom; Tuo' 
bodu galima išskirti dvi ryškins pasaulėžiūrines plot eS: individuali- - 

ų ną /asmenine/ ir daugumos pasaulėžiūrą. Praktinė, mokslinė ir dvi pa
saulėžiūrinės tiesos sudaro be.ndrą_pa$i,irą /nes pa.giniras taip pat 
yr? asmeninis ir bendras/. Pr?Tčti;ie Tiesą s či-rc individualinė ir dau
gumoj pasaulėžiūra, d*l to praktinė tiesa atitinkamai kint'. k-rtu su žmo
nių. charakteriais, šokslinĄ tiesa kinta atitinkamai pagrl naujus laimė
jimus, a tradimus. Tuo tarpu gyvybinė tiesa kinta tik 'n a .n o m a i pa
gal rūsų pasaulėžiūrą /pažinimĘ/ tuo tarpu iš esrės jį kištų tik dėl esu 
minės tiesos -pakitėjimo. hjųgu pažinimas^ją iš dalies veiki?','bet kurion 

xkryptin - tai buj'S dar neaišku / per mažas patyrimas/. /.
■ " ■ Fr.hieliulis
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ll. Asmeninas tiesos vertinio? s

Turime sutikti, k?d tik viena tiesa g-Įima; jeigu batų daug 
tiesu, visai nebūta tiesos. Toji viena tiesa yra nedaloma, visuotinė, 

begalini, absoliuti. Nieko nėr? šalia jos.
Tiktai jinai tokia begalinė, jog nei žmogaus pro+as, nei jausmas, 

nei vaizduotė nqy'jigia jos apčiuopti, sugriebti ir, paėmus į delną, ją v 
atskleisti: Lapas po lapo, kaip išminties knygą. Tiesa yra savy išbaig-_ 
ta ir užbaigta: kosmas. Kaip nei vienas žmogus negeba peržvelgti viso mu
sų materialiojo, konkrečioje kosi? o, taip ir abstraktusis esmės pasai lis 
jam per platus ir Šakotas, šnogaus akis mato siaurą ruožą savo gyvenamo 
pasaulio 'būtent, tą. kurin ji labiausiai nukreipta/, jo dvasios akis 
taip p; t aprėžta tiesai. Ji mato tik dalį, išpjovą tiesos. Žmogaus žvilgs-’ 
nis nic.kuo.uet objektyvus, visuomet dalinis£= partinis/. Iš to partijos, 
sambūriai žmonių, kerių žvilgsnis į tiesa išeina iš maždaug tos pačios 
stebėjimo pozicijos ir dėl to atidengia maždaug tą pačią stebimojo objek
to - tiesos - dal?. Kita tiesos dalis matoma kite m žmogui, kitai partijai. 
Tės pats su religijom. Tiesa būtu visų mūsų tiesų suma, tačiau jų suderi
nimas mūsų_akimis atrodo neįmanomus: nes šalia absoliučios tiesos dalinių 
elementų musų asmeninėse tiesose yra absoliutaus melo eLmentų, kurie’jun
giasi į vienumą’ir p?siekia, kad 1. nei viena mūsų tiesa nėra absoliuti> 
2. jos tarpusavy, nors ir siekiamos absoliučios tiesos, t.y.^to paties 
tųkslo, nesutinka, pjaunasi.

Tiesa mums yra suskaldyta:* į eile "mūsų tiesų. Aš ne
pažįstu tiesos, aš tik pažįstu savo tiesą, kuri tiek pat teisinga ir tei
si, kip ir kitos žmogaus tiesa. Nėra "teisingos" ar "neteisingos" tiesos 
žen^je: visos jos yra dalinės;/ir tiktai dalinės/tiesos. Gal galime sutik
ti, kad vienose tiesose mūsų akinis daugiau pozityviojo, kitose negatyvio
jo elemento; tačiau riękada nesusit"rs žemės gyventoajai , kuriose, būtent, 
tas pozityvusis ar negatyvusis elmentas vyrauja. Iš to išplaukia toleran
cijos reikalavimas kitų tiesoms-, kurios, kaip tiesos, tiek pat teisingos, 
kaip ir mano tiesa. Nes kas yra asmeninės tiesos etinis kriterijus, jei 
ne tikėjimas ja? "ei žmogus savo tiesa tiki ir jos principais savo vers
muose ir gyvenine konsekventi* kai vadovaujasi, jis - subjektyvia prasme- 
teisus ir pri\š save, ir prieš aukštesnį jo datbų Vertintoją. Šitaip sa- 
koma ir Šv.Raste:"Visa, kas nesutinka su įsitikinimu, yra nuodėmė"/ Rom. 
lU,??. O objektyvia prasme žmogaus teisingumu būtų galima reikalaut! tik 
tada, jeigu jam batų pažįstama- objektyvi tiesa, tuo fcaipu taip nėra. Ob
jektyvios absoliučios tiesos nepažinimą pripažįsta net ir Krikščionija, 
kurios kai kurios šakos smarlfeusiai kovoja už vieną tiesą i r žemėje , 
šiais .žodžiais:"^.o mintys nėra jųsu mintys, ir jūsų keliai nėra mano 
keliai, kalba Viešpats" 'jez.>->,8.

Iš viso, k s pasakyta, išplaukia, kad visos_žraiškos tiesos, jei 
paremtos yei_ksmingu_tikė jinru, veifemaiis_konsekven^skaT seTčančTujprinci- 
duSj yra lygiai_etd£kai teisingos ir geros 7plg. dar mūšų str.-"Nusi- — 
kals tarar; id ealizmp s " į. VI- X-c '• <

■ \ *. . ' ■ • '■ .? t-J?LT 4 t

' 'V* lt. •! *1? t. " I fjre - -!•$

9



-.9

T£VO£&-YAlZbAI

Niekui- neišeisi, niekur iš lauką tų, 
Kur dengus tc-cs melsvas, kaip melsvi linai 
Nors svetur ir auksu gristi miestai butu, 
Re tėvynės dfšaą trokši tu tenai. _■

K. Inčiūra

s, ? ^W^TOSIQS PAKOtfSE ■

Žiemą vėlai švinta vėlai pabustu miestelis, ir žmonės pay*luotu 
mišioms, jei sekmadienio rytą nebūtą varpų skambesio, kario "giri tie'ji'Tu-' 

• _ s*tai dar mi--ga, tik kartas nuo karto, šalčio suspaustas, subraška ku
ris nors tvoros statinys, ir paryčiui girgžda šventoriuje sušalęs snie
gas, Varpinėje sugirgždą ąžuolin* sija. - didžiulis senis varpas, pabu
dęs iš miesgo, sujuda ir mieguitu balsu prataria pirmąjį "bam". Sekan- 
tis "bam” jau drąsesnis» i’ ne+rukūs irisas miestelis prisipildo vrrąo

' " halso: "bam, bam, ban, bam...'- Ir anapus Sartą ežero išsitiesė aukš
taičių fyeicarijos kalnai tuoj pat atsako, p-leisdami aidais varpo skam
bėsi po šventosios krantuose išsimėčiusias kaimus.

Dar kartą sugirgžda ąž.uolin* sija, dar porą kartą suskamba varpas 
ir nutyla, klausydamasis,'kuriuoj ežero pus*j, kuriam kaime pirmiau

& pabus jo balso ankstyvosioms mišioms pažadinti žmonės.
V*1 visur tylu, tik f v- ntoji barasi, šokdama per apledijusius ak-

* mails, pykdama, fed net žienos šaltis nepajėgia miegui ledu apkloti 
jos nuolat beskubančios srovėsi tik kurnekur, .netoli nuo apsamanojusios 
malino užtvankos , ji sustoja atsipūsti tvenkinyje, snūstelėti., išlėto 
praslinkdama ledu qp klotą ežer_. Dėt, dar nei pusv-kandžiui nuo pąs- 

*■ kutiniojo "b-i-i'nępraėjus,‘senis varpas užgirsta tarp p-krenčių pušniu 
vieškeliu atskambantį rogių varpelio "din1 . 1radžioj vienas nedrąsiai,, 

5 valiau keli, o dar po v land*l*s visas varpeliu legionas skamba, dindi 
apsnigtose ? ventosios pakrantėse.

Kiekvienas, kad ir skurdžiausias, mūsą krašto ūkininkas didži o- 
jssi savo "risoku". lengvomis, vos kelio sniegą beliačia.nčiomis, rp- 

-6? gutėmis ir "risoko" pakaklėje sfe-mb'nčiu varpeliu. Bepigu, turtingam Su- 
vilkijos ūkininkui iššerti ir graži'i užlsik-ti nutukusius ir žvilgan
čius ardenus. kai jo klojimas pilnas sodriu panemunės pievą šieno.

• - Ne taip paprasta iššerti smiltingą Aukštaitijos kalvą savininkui grąžą 
arklį. Tačiau kas begali būti gražesnio už jo juodo ar bėro plauko žvil
gės-;, už rogių varpelio "din-din" ir už pralenki mo Isaimyno pavydo, o 
gal ir pasigerėjimo Žvilgsnį. Todėl graibo aukštaitis paskutinę saules 
nukepinto pušyno pakraštyje augančią smilgąy traukia iš vandens aštria.

ę paežerės švendrę , . - - •
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Bet ne vien sekmadienio ryta gražu rogutėse "mandravoti", gražiausia 
metu šventė, žymiausias metu įvykis -visoje Lietuvoje garsios Dus*tų lenk
tynes. Kai ežero veidas pasislepia ne netrintu, o kartais ir dar storesniu 
lodo šarvu, iš visos apyl- nk=s suvažiuoja žmonas pasigėrėti eikliais aukš
taičių žirais. Visa virtinė rogučių išsirikiuoja vidury e^er o ir, p asi gir- . 
dus lenktynių pradžios sign-lui, šaute šayna lygtu ežero ib-du. fasakiškni 
atrrdo ant bal4o sniego šie daugiausia juodbėri, žirgai." Bebėgan' net'kojų 
nonatyti - taip raina jie greitoj? risčioje sniegą. Vts, vieną kitą karta ku
ris nors įsikarščiavęs pradeda pereiti į šuolį, Let, oŲSiriąįnps savininkes., 
jį tuoj pat grąžin' į risčią - ne todėl, kad bijotų, jog Šuoliuojąs arklys/ _ 
nesudaužytų len-vų rogučių ~ tam jos per tvirtos, bet tik, nenbrėdroas dėl-.

, taisyklių nesilaikymo, pirmas į tikslą atvažiavęs, pralaimėti lenktynių. ^'’ 
Ne tiek dovanos brangumas., kiek Iminėtojo garbė žavi rogutėse sėdintį 

"risoko" savininką. Ar tai -mažas daiktas būti eikliausio apylinkės žirge___ f_-
savininku? Ir ne vien laimėtojas džiaugiasi, visas kaimas, net visas vals
čius gėrisi ir didžiuojasi s?/ o didvyriu - žvaliu lektynių laimėtoju.

Taip džiaugėmės kadaise vargingai išaugintu žirgu, didžiavomės jo eik
lumu, važiuodami apsnigtu vieškeliu bažnyčion.

nUCIMBLGTOMRSIS
-------- — IDARLIŽMRG ’

/ Idealizmas ir žmogžudystė piwu žvilgsniu atrodo priešingi, visiškai 
nesideriną dalykai. Tnčiąu -istorija mus užpila pavyzdžiais, kada šips ypa-" 
tylės talija ryškiausiais atskiro ašmens arba visuomeninės grupės charnkte- 
ric bruožais. Ir kas keisčiausia, jos tarpusavy visai nesipjaun-- iy retais * 
atvejais tesukelia sąžines konfliktus. v

"Sakykite, ką norite: aš nebuvau nusikaltėlis, o idealistas" - kalba 
ir rašo buvę nacionalsocialistai ,_kurie Hitlerio judėjime matę "vien ideal 
liąją pusę".’ Ntimbergo teisme nebūta kaltinamojo, kuris savo veiksmų ne- 
giųstų "pareigos supratimu", "tėvynės meile", "idealizmu", ū tie verksmai 
kainavo milijonus žmonių gyvybių, ne vien ne-arijų, bet ir savo tautiečių, 
ne tik.kovos lauke, bet ir koncentracijos stovyklojeį •
Isparų didysis inkvizitorius Torkvomnda - kiniškasis pavyzdys mūsa tanai 
pailiustruoti - buvo fanatiškas idealistas, ČeltaMan? s žmogaus sielą, ku
ri jo ordeno brolio Tomo Akviniečio mokslu esanti "dalelė Dievo"Zdliquid 
a Deo/ ir turinti Jin grįžti, didysis inkvizitorius šimtais ir taikstančiais 
degindavo miestų aikštėse tuos, kurie būdavo šiam aukščiausiam tt kalni pa
vojingi. Nieko nėra baisesnio,Isaip šį tikslą pražiopsoti, ir jei Torkvenada 
patsai būtų heretiškojis tezėmis peržengęs "pavojais zoną", jis nedvejota 

■lipti ant laužo - iš meilės žmonių sielos išganymui. Here tiku deginimu jis 
todėl visai nelaikė Kristaus įsakymų raidės ir dvasios peržengimu, ,bet net
gi jų išpildymu. • ‘ • •

Hitlerio pasekėjai ilgai nedvejotų anuometinį inkvizicijos teisrą’pri
lyginti p-tamsio nusikaltėlių gaujai.

Užverskime istorijos nuslanįus ir pažvelkime tiesiog į gyvenimą. Ar 
n*ra kai kurie vadovaujan t bolševikai /o šiapus geležinėj uždangos ir tū
las naivesnis komunistėlis/ savo reikalo teisėtumu ir šventumu mažiausiai 
tiek pat įsitikinę, kiek kadaise Amerikos pietinių valstybių plantatoriai.

11



r ■

;kuriens yprgi ja buvo šventa santvarkai Kiuriu nuliijčiuoti negrai kybo
davo šakosey toip "rasinio idealizmo" ženkli’'

vf '"Nusitolstamu idealistu labai lengva būti. Visuotinė istorija pra
eityje ir.šiandien pilna;’jų",,/Eugen Kogon ?Das verbrecherische ^dėslioms“/,

Nę,.ViSr» yra. .idcajk-.S,'kas taip - vadinam?. Tūl*s idealas, visumos 
.' \ xteais, tanpa h«rbaxiaąu'y_ jeigu jis išplėšiamas iš žmogiškųjų vertybių 
,r -sąryšio,'izoliuojpi^.,: be! sferupulu siėkįęmas. Tiesa žeogaus dainai is- 
rV o naudodama savo 'interesams juo žmogus id eališ tiekiau nusistatė s, juo 
. mažiau jis tai rpastebi. - .'į- •• . -•■-■ , ~ - '

Prancųzljoš jaunimas - skaitėme mūsų periodikoje.- jieško pranašo
. ię'tikė jimą. A^'-rięų tr»ncūzijos'tjannirz's? Nė. Milijonai šiandien klai
džioja Sugriautu sistemų 'griuvėsiuose.".milijonai vjzįasi i nauju 
-šištenu. lauką,- kur juos viliojaįjį-tdelio stiprume prožektoriai., kur stu-

iniP-jg tikas reikalingumas ir baimė - tūkstančiai baimės rūšių. Kaip jie 
r‘tupi pažinti tifaą^ti'slin.umą’ - r’" . •

Protas gali būti eis kredituota s, tačiau praktinis' sunratimas, com- 
mcrteentfe,- vis dar .p?- jėgas išisių patyrĮmų vesti išvadas ir skirti ide- 

v ali’zmą _iuo "ideailaąą'k iįes dar turine 'tiek n'es'ugadinto jausmo, kad maty- 
’ tune . kitame žmog$ ■- no^s'*re+ k? rčiais.-^a4yriiašir moralinis jausmas su- 
’’.gebės vt-dowautl kiekvienoj situaęijOj',' net.-jei"jau ą^ctssental neveiki?

ar.graso suvedžioti. * ' ” - - - “
'"•■•v čmeniškiinas - kelirss.j. ti'arąją būties tvarką. Iš jo kyla kito tei

sią gerbimas, .jo teisiu - gybenti, būti, laisvam, saugiam, laimingam ir 
vystyti savo sugebėjimus. i<ef nriš^engia-ą kovų ir interesu susikirti
mo metu ši pagarba žmogaus teisėms negali būti prarasta.

. ^aoniš kuinas yra mastas. Kas jam. prie ta ra uja, niekada negali būti 
idealas, -yra visada ir prie visų aplinkybių apgaulė. Kadangi jis 'žmo
niškumas/ yra bendras dydis visoms tautoms, kultūrois ir sąlygoms -juo 
turi būti matuojam-'s kiekvienas?ideal~š. Jei idealas tikras - negali 
prieštarauti žmoniškumui. * -

Kas žmoniškumą, kaip mąstą užslepia, iškraipo arba, visad, pašalina,, j. 
kur ir kada tai beatsitiktų, yra nusikalstfE-r ir neneša gerų vaisiu < T 
/prisimintinas inkvizicijos pavyzdys, kuri jaugiau žmonių nuo religijos 
atstūrnė, negu jėg- dangun nuvedėz. ■ , , _ ..

Yra saves apgaudinėjimas tikėti, kžsl tik^lps pateisinantis^jei'giil — - 
veikimo pa grindai daugiav'ar mažiau idelistišid.. Nedaugi-’u >pateisina . 
-idealus tikslas šiaip jai* atmestinas priemoi- s. Kaip "švarios" .priemo
nės nepadaro blogo tikslė geru, b< t, jeigu prie Jų pasiliekprsa, at^ 
skleidžia visą tikslo blogumų, taip geras reikalas būna blagų priemo
nių sugadinamas. ■

Tikrais idealistais esame tik tqjla, jeigu tiek savo-tikslais,
■ tiek priemonėmis'lygiai garbingi, lygi dori, lygi?.! teisingi esame. 

Tai reiškia: žmoniški esame. * • . ■ . <

Po laiko teisinti sa -o blogus darbus idealizmu /idealo šviesa, 
apakinančia • priemonėms, kuriu griebi'masi'/ , toįp 'tai ne "vien Ntiroberge r 

... daryta, yra lygū’teigimui', ,jog idealizmas-’ir1nenrityrimas, kvailumas 
yra-tas pats, •‘‘naiptol. Idealistiškas nusistatymas nedaro žmogaus 
aklu. Tik nieku birių nesikonceitruotine iš rnksto tame,, tos, žnoniš- 
kumo rastu matuojant, griežčiausiai atmestina: bet kuri fanatizmo rū
šis, netolerancija, totali trinas beprotybes, /pagal Eugen Kogon 
"Das verbrechex-ische Idealigmus/.. . ■ . . . ’
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SMŪGIG į VRRUTS
. Vokie^iu rašytojas- pragietis Franz Kafka, kuris 

1;2 i m.,.budamas ui metu. mir* džiova, paliko vienkar
tinį palikimą iš romanu, ir kt. prozos darbu, Kafka sa
vo "stebėjimuose"/teip jis pats juos vadina/ klausia, 
■aiškinasi laiką bei prasmę, bet jokiu atveju neduoda 
musų nesąmoningai laukiamos užbaigos, išrisime. Gaus
mas, kad kartais jis esti labai netoli .atsakymo, mums 
užima kvapą. Visi šie kūriniai, išmintingi, kaip senos 
legendos.ir slopus kaip slogutis, patys vystosi mumyse, 
ir mes juos perimam į savo sapnus.

Naciu Vokietijoj Kafkos kūryba buvo uždrausta,juo 
populiaresnė ji dabar. Kafka pažįstamas visam pasauly, 
ypač populiarus Prancūzijoj, Anglijoje. Tai vienas didžių
jų malinių šią dieių pranašų ir kelrodžių.

Buvo i^sara, karšta diena. Eidamas su savo seserim namo, aš praėjau pro 
dvaro vartus. Nežinau, ar ji išdykaudama sudav* į vartus, ar iš išsiblaškymo, 
ar tik pagrąs* kumščiu ir visai nesudavė. Šimtu žingsnių toliau, ties kairėn 
pasisukančiu keliu, prasidėjo kaimas. Mums jis buvo .nepažįstamas, tačiau tuoj 
už pirmojo namo išėjo žmonas ir mums mojo, draugiškai arba įspėjančiai, patys 
išsigandę, susigūžė iš baimes. Jie rodA j dvarą, pro kur-; mes buvom praėję,ir 
primin* mums smūgį į vartus. Dvaro savininkai mus aps kilsią, ir tuojau prasi
dėsiąs tardymas.

AŠ buvau labai ’■’mus ir raminau taip pat savo seserį. Ji greičiausia 
smūgio visai nebus davusi, o jeigu ir būbt tai padariusi, tai niekas pasau
ly negalėsiąs to įrodyti. AŠ bandžiau aplink mus susirinkusiems žmorrms tai 
naaiškinti. Jie manes klapsėsi, tačiau susilaikė nuo sprendimo. Valiau jie 
sak*, kad ne tik mano sesuo, bet ir aš, kaip brolis, busiąs apskistas. AŠ 
Linkterėjau šypsodamas galva. Visi mes žiūrėjome į dvaro vartus, kaip kad 
stebima tolimas dimų debesys ir laukiama' Jiepsnos. Ir iš tikrųjų netrukus 
pamatAme raitelius įjojant į plačiai atkeltus vartus. Dulkas pakilę, viską 
uždengė, ti£ žibAjo aukštų. jiečiu viršūnės. Vos tik pulkelis_spAjo prading
ti kįeme, atrvdė, Kad jie tuojau apgręš* arkliu* ir pasuko musu linkui. AŠ 
prašiau savo seserį pasisalinti, žadėdamas pats viską sutvarkyti. Ji atsisa
kė njane palikti. Tuomet patariau jai bent persirengti, kad geresniame dra- 
bjr^y galėtų pasirodyti ponams. Pagaliau ji nusileido ir įsiruoš* ilgan ke
liu j namus. Raiteliai jau buvo prie mūsų, ir tiesiog nuo arkliu klaus* jie 
mapo sesers. Šiuo momentu jos čia n*ra, buvo baimingai atsakyta, bet vėliau 
ji ateisianti. Atsakymas buvo priimtas beveik abejingai, jiems atrod* visų 
pirma svarbu, kad surado mane.

lai buvo svarbiausi du nonai; teisėjas, jaunas, gyvas vyras, ir tylus 
jo padėjėjas vardu Asmanas. Aš buvau paprašytas įeiti trobon. Pamažu,galvą 
siūbuodamas, petnešomis traukdamas pajudėjau po aštriais +eis*jo žvilgsniais. 
Dar beveik tikėjau, kad vieno žodžio pakaksią, idant mane, miestietį, iŠ 
šios kaimo .liaudies .išlaisvinti, dargi su garbe. Bet,'man tik peržengus tro- 
oos slenkstį, teisėjas,kuris, buvo paskubėjęs ir manęs jau l?ulr>, sak*: man 
gaila šio vyre. Nebuvo jokios abejonės, kad tuo jis tur*jo galvoj ne mano 
dabartinę padAtį, bet tai, basu manim turėsią at-
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. ' /Trurę> sn*s ištraukos iš ilgesnio ’dalyko' ■ -.£.'■ -r.

Pijaus. Susitverk* staliuką, Su knygomis, -“kellšs ir mirties 
gondolą" padėjo .taip kad viršelis būtų md-tomas 'gal ir jis tą knygą skaitė/, 
iš lygino _ keJĮtetą- raukšlių ant lovos, šalia kurios jį pasodins," kai ateis ,dirs 
tel*'jo į panages, į yeidrodt , pasitaisė Suknele, perbraukė rankomis per koji
nės’., . Viskris tvarkoj. • > ’ ’ j- ■

r; Iššluotom kambarį, - tap=> mama? ' ’ •
. ..ė;. .Įj^ualonus buvo Šis mamos įsakymas, bet... paklaus*. Suslavos sąšlavas 
ant. sišpelaitės, magino jas paslįti po lova, "Nepatogu“ eiti stipąšlavom p<r 
kiemą.' ,,7’

'"-..Tvi ką gi tu čia’ Išnešk. .
. -'y'ąmyte, nėr? kada.
- x4egi išsikalbinėsi dar’ Nelauk, kol pradėsiu bartis.
^^'bfAdama susibarti prieš Pijui ateinant, pagriebusi šiūpelaite, iš-

- bėgą į -koridorių, tikėdamasi supilti sąšlavas į kurio nors kaimyno atmatoms 
skfr+ą ’d*že. Bet feip tyčia visos buvo perpildytos, Sukandus dantukus,lyg 
■ką'.kartaus krimsdama, pasil’įdo'laiptais žemyn į kiemą. *i

■ ' - J<ad tik nesutikčiau ko, į ,
•p£k pro duris išėjusi, nuraudo, lyg per veidą gavusi. Rodos, visą 

stovykla sužiuro į ją. '
‘v'ežinia, koki čir veidą^padąryiį’ Ar rimtą,nieko nežinantį, ar juok

tis’.^, Bet ... ta Šiūpf lait*... visai netinka prie krizines sukneJAs'1.
5ia tuoj ir klrsns auklėtojas praįjo nrb šąli, Besveikinant kryktelėjo 

ŠiįįęlaitA, ir sardinių dėžutė barškėdama nukritę“ant grindinio. Įažkoks 
pitea.^kyris sp.-rdvd'/as nusivijo j.ą;. d tų žmonių šiandi ną... tokia daugybė( 
ir ra’dėžutė, to pirmaSkvriaus sr-hrdoce, taip barška

Norėdama greičiau nesiekti SĘŠlpv^ns skirtas statines, pagreitino 
žingsnius, bet gi- kelią pastojo viekus s iš jaijneš nų Mas-s ko leg:. e

- Syc-ikn. ąip einasi’,,, - pradėjo klausinėti apie egzaminus,ką 
vęįkĮa'itį ir visa, kita, ką jau daug kartų, buvo kla.uses d-r gimnazijoj.

' >T7.s mulkis vaizduoja kava liepiu ir visai nesupranta, kad aš’, jt- 
nenoriu", -aąst* nekantrauda-■•? Stas*.

■. pagilinu, pritrūkus -temų. įsižiūrėjo- į šiūp eini tės turinį: tuščias 
konservu dėžutes-. -

. ; '’ “Asilasi Įsispoksojo i anglišką konservų dėžutės užrašą. Pradėjo 
net pusbalsių skaityti". . • /

si tikti. Troba s trod* panašesnė j kalėjimo cela, 'negu Į feimo. ’pirkią. 
Didelės akmens plytelės, tdmsa, višni plika siena., kažkur įmūrytas gele
žinis žiedas, vidury kažkas, lyg tai pusiau natrį, pusiau cpejacinis stalas

Ar aš car gain • įau pa gurant kitokio oro, negu kalėjimo? ai yra di- 
dvsis klausimas, arba tikriau-jis būtu, jeigu turėčiau vilties būti pa
leistas . . . ..

Vert* l.V, ,
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-Atsiprašau, - tar*.netekusi kantrybės, ir nubėgo, dabar jau tvirtai 
rankoje laikydama- šįupelaite.

XXX

Pavalgius pasodino j| Stag* kitur, nes mama turėjo nuvejjti staliuką, 
c ji tuo lniku stengėsi jį "užimti", rodydama savo spintele su knygomis.

Stas^, kaip ir visos aštuoniolikmetės mergaitės, bu<o gera, įšaukia
te ir /o tai itin brangintina/ dar naivi.Ji puikiai žinojo visa s -pad orios 
mergaitės pareigas ir prievoles /klausyti tėvą, mokytis./,’ etiketą, apie 
ką kalbėti stįdraug^mis, su mamos pažįstamais, su'giminėmis ■/kiekviena ka
tegorija turi atskiras kalbos temas/, žinojo /ar gal jautį/, kaip elgtis 
su berniukais, kas jiems leistina viešoj vietoj ir ne^viešoj 'ten daugiau, 
bet nejperdaug/, interesavosi ir truputį išmaiė apie viplmą .ir kitus moteriš
kus darbus. f j tą buvo ir gimnazijoj išmokusi: kad žmogus turi n.mirtingą sie
lą, porą lotynišką .eilėrasotą,# kurią, deja, nei bažnyčioje panaudoti negalė-- 
jo, žinojo atstumą ligi saul's ir ligi mėnulio, keletą žvaigždžių vardų /su
žinojo, kad Venera ne tik grožio deivė, bet fed ir žvaigždė tokiu vardų esanti 
išmoko d-ug j vairių fokusų su x ir y, per psichologijos pamokas"išmoko", kad 
moteris nori mylėdama vieSpatf-uti. I’ors ir nepraktif kos tos žinios buvo, ir 
ji nežinojo, kur jas panaudoti galės 'to ji neklausė, nes neklausė n* Kiti 
2>i jos klasės draugai, kurie taip pat viską išmoko7, bet buvo zprtenkinta, 
fed visa"tai /pagal direktoriaus godžius: "Užsibrėžtą tikslą’1/ atsiekė. .

Viso to jei užteko, bendraujant su-waoa pažįstamais, sųtetomis, bo
bulėmis, giminėmis, bet su berniukais /]£ metą/ ne visuomet. Šie dažnai no
rėdavo, kad jų būsimoji gyvenimo draugė daugiau išmanytą apie sielą /ne 
vien tiktai, kad ji nemirtinga/, apie Ueandertalio žmogų ir apie kitus daly
kus, kurią gimnazijoje ned-jsto. Ižilonu būdavo jiems, jei "ji" išmanydavo 
apie sportą, ag i e krepšinį ir"peršokdavo bent 1,30 rn.tr/į aukštį/.

Pijus aukščiau minėtą normą jai nestatė /tai ji numanė/; d®l to jis jai 
buvo daug vertingesnis ug kitus, nes ji šią dalyką nemėgo, kiekvieną, kuris 
jai apie tuos dalykus kalbėdavo, laikydavo ji arba komunistu arba-laisvama
niu.

Peržiūrėjus "biblioteiįėlą" /"Raupsuotąją"., "Viktutę", "Meilės ir mir
ties gondolą" ir kelią Įeitų knygą paveiksliukus/, ji parodė jam savo albu
mu /galiu kaspinėliu papuoštą.'. Ten buvo daug^ gražią dalyką prirašyta:kad 
pilnos ir tikros meilės idealas glwįs ne aukščiausiame jos iškilimo,mo
mente, bet pilname ir tikrame žmoguje, kad tik ■'•’■arge išryšfejąs didžiąją 
sielą kilnumas, kad širdis visuomet gyva, bet ne visuomet atvira. Dar bu- * 
vo parašyta, fed su žiedais alyvą greit prabėgsianti jaunystė ir apgailes
tauta, kad žiedai negali rudenį pražįsti. Kasfes buvo parašęs, kad tą,ku
rie meilės turi, sielos esančios tvirtos. Baigiant albumą žiūrėti, ji at
skleidė vieną citatą, kuri jai labai patiko. Ji persfeitė ją balsu:

’7 r tu atsimeni tą vnferą svajingą.
Kai geso vakaruos skaisčiai rausys žara, 
Kai tavo mielas veidas tolumoj pradingo, 
0 aš likau su siela atvira?.."

Pabaigus ji nutilo /rodos, ir alsuoti nustojo/, primerktomis akimis 
žvelgė tolumon /ten, kur rausva žara geso/. Žinoma, tariamojon tolumon , 
nes ir pats tolįmiaųsias fembari: daiktas nebuvo toliau, kaip 5 mtr. Ji 
buvo ekstazėj, •‘■ai paste'^ėjusi, nustojo ir mama, lėkštes skambinusi, tylu 
buvo keletą minusią fembary /tylėjo ir Pijus, nes nežilojo, ką galėta šią 
proga pasakyti/. Tik laikrodis taksėjo ant sienos, nes jis buvo visiškai 
įsitikinės, fed laiką reikia rodyti ir šiuo iškilmingu momentu.

-StaseiJau šešta va landa‘-Tylą nutraukė mama.
mamos paraginti , subruzdo r< ngėis 7 Stasė nėspintelės su Knygomis ne

spėjo sutvarkyti/ Albumas, deda it į spintelę> įsipainiojo į kažkokio ^žur
nalo lapus.-----

. “ ėMPy
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Kiek sutrumpinę, patiekiame s kaityta* 
jams 7!'.Nissen laikraštyje "Die TJėue Zeituhg* 
tilpusius samprotavimus:

Nub to Įniko j. tai . elektriškos radio bangos nenutrūkstamai si- nžiamos 
pasaulin, oras jomis prisotintas, gal būt net ir persotintas, kūsn laimei, 
kad jos /bangos/ paprastai tik tada tampa triukšmo šaltiniais, kai susidu
ria su tinkamais priimtuvais - kuriuos mes pagal norą grlime įjungti arba 
išjungti. Bet atrodo /galvoja n#š lietis/, jog tokia jau radio bangi pri
gimtis, kad jos visomis Aplinkybėmis nori garsėti, net tada, tai susiduri?

. vien su išjungtais priimtuvais, ^es kaip gi kitaip, nebūtant žinovu, ga
lima išsiaiškinti atsitikimus, kurie patikinu asmenų praneša i ii- Ameri
kos, krašto,'kuriame net gamtos jėgos naudojasi didesnę laisvę, .negu kur 
kitur. Štai keletas atsitiktoji: -

viena šeimininkė Santa Barbaroje /galifornijoj' artinosi prie savo 
elektrinės krosnies kepti bifštekso. Iri krosnis ją. džiugiai pasveikino 
melodijomis iš Offenbacho "Paryžiaus gyvenimo”. di tuojau sušauk* savo 
kaimynus: kai tie sueirinko, krosnis giliu rimtumu reklamavo vieną mui
lo rfSj. V*Iiru toji šeimiiiak* sužinojo, kad esama muzikališkt' židinių, 
kalbančių spyruokliniu matracu, dainuojančiu vonių ir pan. Net geleži
niai tvorų stulpai,, vandens kranai ir centvelinio šildymo įrengto'i nau
jaisiais laikais išsivysto į įdomius linksmintojus.

Goshinge /Oklahomaj/ geležinis tvoros stulpais skleidė radio sto
ties programas, lir .Henry Phillips Ne-v Yorke turi savo bute geležinę 
krosnį, kuri be jokiu priėmimo įrenginų perduoda radio stoties pro
gramas. Kaištis /h justa"/ Veikia, taip garso reguliatorius.taip garso reguliatorius.

Trumpai po radio stoties V’BPli Glenview mieste /Illinois/ įrengi 
čikagietis advokatas praneš* apie savo dainuojančią lovą., kuri jam ne
duoda miegoti. Fenomeno priežastis buvo surūdijusios spyruokles.

Vienas žmogus Mewarke /New jersey/ gatve eidam s, staiga imdavo 
girdyti balsus, nors artumoj nebūdavo jokio radio prįimtuvo. Tai pa— 
sikartodavo įvairiose vietose ir įvairiais laikais. Žmogus jau norė
jo vykti į nervų ligonine, kai p; stebėjo, kad visa istorija tada p.-si- 
kartodavo, kai jis būdavo arti radio stoties VOK. Ištyrus pasirod*, . 
tad šis žmogus dirbo dirbtuvėj-, kurio j e oras buvo pripildytas švito© 
/"šmirgelio’ / dulkėmis. nažyt*s daleles švitro pakliūdavo burnon ir 
sueidavo kontaktan su dantų n lombanis; tokiu būdu burne veik®, kaip 
senoviškas kristalo detektorius.

Profesorius Smith Stevens iš Harvardo universiteto psichologi
jos laboratorijas/išeidamas isfakto,. jog žmogaus Kūnas yra ejrktro- 
cherinis mechanizmas, išvedi, ic'd turėtų būti galina iš s-.vo kūno pa
daryti radio priimtuvą. Po begalinių bandymų, jam pasisek* priimti mu
zikines programas, pripildžius vieną ausį druskos vande-iu, į jį įlei
dus vielą, ir antrą vielą apvyniojus apie kojos sąna.is . Kitu pranešimu

16



- 16 -

du jauni fabriko darbininkai sugebėjo save paversti žmogiškais radio apa
ratais, po to, kai jie atlikdavo stiprius kvėpavimo pratimus ir paimdavo 
abi garsintuvo vielas j rankas. . ,

Radio nėg^jų laikraštis išvedžiojo, kad dėl šitokiu pokštui iš eterio 
atsakingi trumpųjų bangų sitis tu v? i.

Dar radio jaunystėje biria telefonų, kurie neprašyti perduodavo radio 
programas, ir radio aparati , kurie bodavo tokie nediskretiški, jog repro

dukuodavo privačius teleforų pasikalbėjimus. Technikai šiuos suklydimus 
j^u pašalino. Taigi, galima tikėtis, kad jie ir su krosnių savotiška ypaty
be duoti koncertus sušitvarkys. šeimininkė iš Aylmer /Ontario/ buvo teisi, 
iššaukdama policiją, kadangi jos krosnis nuolat duodavo žinias, kai ji no
rėdavo ktpti. Krosnis buvo net daugelio specialistų pastangomis nenutildo- 
ma. ' ■

Gyvybė skirstosi į žmogų ir jautį. Nuo jaučio žmogus- skiriasi tuo, kad 
jisai iš jaučio juokiasi dėlei jo dvasinio bukumo, o jautis žmogų niekina 
d^l jo fizinio silpnumo. • • •

- Knygose, kurios' dabar jaupelin sugraužtos, skaitome šitokią istoriją 
apie žmogų vardu Adona: . 7 ' *.

nai jisai buvo išvarytas iš savo namų ir krašto, kuris buvo gražiausias 
abięjuose kosmo hemisferose, jis, klaidžiojo po žeme ir jieškojo vietos pri
glausti savo plikai gyvybei .Ir pasirodė, fed jis klaidžiojo dykumoje, nes 
akys matė vien dygius krumus, ir pirštai lietė sausą., kietą snėlį, ir kojos 
suskilo nuo uolų atlaužti, kurių buvo daug jo k-lyje.

Jis ramino savo verkiančius kūdikius, vėliau jie nebeverkdavo, nes iš
džiūdavo ašaros nuo karščio ir nuilsimo, ir ramino savo moterj , bet pats jau 
vos betikėjo žodžiais, kuriuos, fe->p vienintelį turtą, buvo išsinešęs-iš 
prarasto rojaus. . ' j- •;/ '

•karščiausią dieną, kuomet ir .paskutinė viltis regimai džiūvo ir seko, 
kaip šaltinis. Skirtus užuovėją-feikiantį miškelį,- jisai akiraty išvydo 
kažką, fe s nebuvo visai nepanašu į žmogišką trobą.

Vilčiai paspartinus žingsnius, netrukus reginys išsities® prieš akis. 
Tiesą pasakius, tai nebuvo troba, ir net ne daržinė, - o_pąpyasčiausias 
tvartas. Tačiau jokia pi^nenė, vykdama išsapnuoto karaliūne jieškoti, ne
pajusdavo, pamačiusi apkerpėjusią pilį, torio džiaugsmo krūtinės narelius 
vaftant, krip Adomas Šin regihin.

Iš tvarto sklido nežmoniškas /neš'kiaulių/ kvykturs, buvo girdėti di
dingai baubiant jaučius, ir nepaprastai ■ geros apie save nuomonės gaidys- 
škleidė nuo stogo eterio' bangomis pasitenkinimą savo .gyvenimu.

Prašvito net mažojo Abelio melancholiškos akys.
Išsigelbėjimas nuo. prakeikimo, slegiančio šeįpą,-ir nuo neįmanomos 

dykumos atrodė netolų. v >.
Tariau pasirodė, kad tvar ta n pakliuvimas buvo surištas su tam tikrais 

neprilygstamais sunkumais, nes tvartą valdė jautis.— . ,
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. ..- Gerbiamieji skaitytojai bus jau neabejotinai pastebėję, jog tikriau- 
slži visi visų laikų., p taip pat ir nūdienio chroniškai sergančio pasau- 

. .Hb. sutrikimai kildintini is_viėnintelio šaltinio, būtent, jautizmo įsi- 
Mokslinėje literature je /kuri netrukus pasirodys/ šis terminas 

reiškia tą stingdantį, žudantį abejingumą kitam žmogui.ir.išviso “bet kam, 
išskyrus asmeninius reikalus, kuris pirmininkauja ne vien jaučię tarpu
savio sąntykiavinui. - , ’

Jautisį'kuris dabar valdė tvartą ir neišsenkamai tuo didžiavosi, buvo 
kadaise pabėgęs nuo^žmogaus. Kadangi tai buvo vienintelis jo gyvenimo sa
varankiškas, pasireiškimas, o tolimesniems darbams nesijautė turįs dau-

■ . giau energijos, jautis, išvydęs Ateinantį žntogį, pat pradžioje išsigando i 
jis bijojo negalėsiąs atsilaikyclprieš žmogaus gudrumą ir vėl pakuo
siąs jo vergovėn t Tod°l tokiu griežtu baubimu atsisakė prisiartinan- 

...... S Sius priimti, jog Adomaįiuleido rankas, o Kainas sugniauge mažus. kwnšta
kus ir su / žinoma-, vaikiška / neapykanta sužėrėjo akimis.

■ Tačiau jautis buvo savo planus sudaręs be Jievos /ir tai tik jautis 
galėjo padaryt ./. Toji buvo gimus advokatė, ir taip ėmė jaudinančiai 

‘ ■ į. kenčiančiai kalbėti. taip graudulingai pasakoti,'jog net sentimentalesni 
„ tvarto akmens apsiašarojo, o vištos, nežadėjusios kiaušiniu, ėmA 

__ kušti. ' .

"pora kalkakmenių iš graudumo ir ašarų, pertekliaus--višai išsileido.,-.- 
nebodami, jog šitai pagal mokslo .pptvirtinjtus-^mtos dėsnius neįmanoma,

Y* ir,varvėjo-sienomis žemyn, gadindami jaučiui kepenis.
•t- tvartas gali suirt, jei taip toliau akmenys sięlą_rodys, mąstė
.si- • giliai susiriįinęs-jautis ir, kiek sušvelnina baubimą, pradėjo rodyti 

savo prigimties geresniąją-pusė, v . r r . ' -
■ .Prigirimties geresnioji nūs©--jaučių rodoma tada, kai priešas stovi

p.dfit nuospaudos, bet vis da-d nesiryžta jos ištakiųjų priminti, ’
- 1^ /. Jei Adomo šeima butų bent juodukai arba papuasai, palyginti sklan-
. džial vystė savo idėjas jautis, tisai įleistų.. Duotų vietą pric:pąršų

*. lovio ir valgyti,, kas atliks. irčiau baltaveidžiai yra ną>atiMmi. Jie , .. 
visuomet galvo ja ir ką nors dar gali išgalvoti, Bala žino, ką jie gali 
išgalvoti. - Galvojančių jautis bijodavo labiausiai. Dėl tos- priežas
ties jis jau seniau iš tvarto buvo išgyvendinęs kiekvieną bent kiek gal
vojimu užsiiminėti mėgstantį-eiųnentą: iki avino imtinai. Buvo.palikes 
tik ožys, kuris, atrodė visuomet galvodavo lygiai taip, kaip■jautis.
IšSikrųjų, tačiau, jautis vishdos galvodavo, kaip- ožys, to, žinoma/, ne
jusdamas, Ir viskas buvo labai gerai. .,/• = .

It reikėjo čia tų baltųjų dvikojų, -mąstė nelęįimingns jautis.’ Ne,' 
nelaimingas jis nebuvo, tik jautė kartu susigraužimą, kad dėl Šio ne- 
įprasto sukrėtimo /- mes gi žinome, kad galvoti jis nemėgo / galės būti 
juntamai paliestas ir jo iki tol be priekaištų funkcionavęs virškinimo b .- 
aparatas, ■ -... ' ..- ' . - - . ’ . -j’

.*/.'Žtaųdaijas ^neigiamą, jausmų įtaka viduriams, jautis pabatidė nųc jaus-- 
nųįsiga.'ėjimo susilaikyti. Tai'jam, kaip ir visada, tobulai pavyko 4 ■' .

Jautis klausė ožio, ir ožys j;m patarė įleisti " valkatas. ta-- 
čiajž dalimis, pradedant nuo' jauniausių^ Kai pėdės bus jau juos sugrau- 
žusios ir-jie-bus, taip sakant, organiškai įjungti į tvartinę bendruo- . 
menę, tada bus galima įleisti kitus. Gražiai eilute. Visus leisti kartu, 
pavo jinga; gali pelAms nepasiduoti, o dar ir. patį^ jautįtuž Tągų gciebf - 
ir ąnt:saito pamišus... # ‘ ‘ '

,Gudriai-nutaikytas suvis tikslą kuo preęįzįškiaušiai pasiekė; susi
jaudinęs-jautis subliuvo tokiu švSftu/pasiprktLmmu, kad pastogėj snaudę 

___ karveliai, kaip dangiška mana.,, visu- bariu nukrito žemyn. • •
JZ .. Kiek ^siraraįnęs, jautis perdavė savo, šias sąlygas susibėgusiai Ado

mo šctmaf: jie turį palaukti truitpą laiką, vieną upes p-Įmsimę, o kitiems 
netrukus ateis eilė, tik kantrybės, sakĄ -raminančiu gerojo d*dAS balsu.
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Bet mes mirsime badu, band° į savo gyvybinę tiesą a tkrip-ti domėsi 
Adenas su Jieva, tačiau jie buvo nuraminti patikimais pažadais juos fe 
už durų visiškai aprūpinti. Čia jautis staiga pakeitė frontą: tapo, žl- 
neina, kiek jautis gali, meilus ir žmoniškas į be galo
sielojosi nelakMngijų klajūaj reikalais ir negalė jow surasti pakankamai 
žodžių, jų vargui atjausti ir ašeazęatjautimui išreikpti. Kadangi netru— 
kils pasirodė, kad nieko, bent kiek iš bėdos panašaus į ašaią . jaučiui 
iŠ akių’išspausti nieku gyvu nepavyks, šoko situacijos gelbėti ožys ir 
ėihė už sienos bliauti, it pjūklu p jaunamas.

0 į tvartą įleisti tai jautis jų visų negalįs, čia ir taip nesą 
vietos; jautukai : nebeturi kur Maratone-bėgimo bėgti bei rlstynių 
ristis.

gimtas penkiasdešimt sotintoji laukimo prieš tvartą diena buvo at- 
ŽymAta neužmirštamu įvykiu, kurį ateities isterikai, jei tik nebus ap
sileidę, neabejotinai šviečiančiomis fosforo raidėmis įrašys į kantiš
kas, ir tai tokiomis didelėmis, kad ir žlibinusia davatka bobinčiuje aiš
kiai išskaitytų: belaukianti eras už durų buvo patiektas žadėtas aprūpi
nimas, ir susidėjo jis iš labai Inetai virtų kručkų, dėl kurių kilmės 
Kainaskuris visada buvo nenuorama ir vyresniųjų neklausydavo, išreiš
kė, aišku nepamatuotą teigimą, ar nebus tie kručkai kilę iš jaučių ėdžių, 
dėCL kurių nors priežasčių nesudoroti. „ ’ ’

Netrukus vidaus politinė padėtis vėl paaštrėjo, ir tai jaučiui:' nes 
paaiškėjo, kad pelės neap suimančio s savo dantinis ir skilviais įvesti žmo
nių vaikus į tvartinę bendruomenę. Jos nepasitikinčios savo jėgomis, sa
kė jos.

O^ys ir čia žinojo išeitį: patarė dėti svorį ant žmogaus garbingumo, 
įleisim tave, žmogau, patarė jisai jaučiui kalbėti, bet turi prižadėti 
man dirbįi ir klausyti; o tavo šeima bus ir už durų pasirvpimta. Kol jis 
savo darbą nudirbs, samprotavo ožys, šeima mirsianti badu už durų, na, 
ir jisai nebeturės jokio intereso ką nors šitokiai vietai nepriderančio 
daryti.^Ėsti gi gaus .

Tašiau ožys, šis visapusiškas gyvenimo praktikas, neužmiršo ir Čia 
jaučiui priminti jo pareigos; žmogus, prieš įleidžiamas, turi būti pag- 
ilndįnai apuostytas. Apuostymo esmė nėra patikrinti jo sielos kvąpėjimo 
niuansams, bet paprasčiausias jaučio, galybės- ir žmogaus menkystos pade
monstravimas. Sykį žmogui pagrindinai susukus galvą, sa~protam visai . 
teisingai ožys, busią su juo lengviau ir viduje susitvarkyti.

■Ožys buvo natūralistinė - realistinė žalčio variacija, ir todėl 
t?dp jo klausė jautis,kaip kadaise žalčio Jieva,

Apuostymas kažkodėl tačiau nesivystė pagal užsibrėžtą planą, jau
tis pavasario įtakos dėka turėjo slogą, nieko dora neužuodė, traukyda
mas nosį, prarado gerą pusę savo autoriteto, ir gajų gale užpuolė jį 
gaivalingi s čiaudulys. Tai siutinai sugriovė jaučio-dvasinę lygsvarą 
ir, išvestas iš kantrybės, jautiš užtrenkė galutinai duris, gyvulišku 
rimtumu burbteliamas:

— Tamstos, matyt, neskusta barzda. Ar neturėsi, vadinasi, dėmelės 
kairiajame plautyje ? .» .. .

C buvo atėjęs laikas, ir Adomas nusispjovė, trukus paskutiniams 
virvėmis suraizgytiems kantrybės nervams, ir kadangi buvo pailsėjęs ir 
iš gautų kručkų užauginto paršiuko kalorijomis pasistiprinęs, tai išžy
giavo ramia 'Iltimi vėl dykumon - pirmyn. ■ •

Ir taip jpu rašoma senose knygose,. jog;treSią' diena jie priėjo 
dykumos kraštą, kur auga vešli žolė ir čiurleno skaidinis šaltiniai, ir 
tenai jie išsistatė savo sodybas. Jie gyveno su džiaugsimi ir pasitenki
nimu, o palikuonys jų užvaldė dykumas; ir jaučių giminę pastatė jungan, 
kuriame jie eidavo, rodos, kur norėdavę), o vis viena vaga, Ir kur. juos
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^17 POETPĖ SITUACIJA IR EES, SKAITTTOJAI. Lietuvis turi kaž

kokį įgimtąjąetinį bruožą. Jo Liaudies liter?.turinė kūryba ribojasi be-, 
veik grynrrj poezija, jo litėrati'jooje daugiau išgyvento lyrinio, negu epi
nio ar dramatinio prado.

Tačiau moderniajam pasauly poetiniam pradui vis mažiau vietos. Poezi
ja traukiasi iš gyvenimo į atskirų individų, sielas arba į tokius žemės ru
tulio Užkampius, kuriuose nį.ekqda*ntra buvo traktoriaus,

Todėl moderniu ji poezija /kaip literatūros šaka/“ išreiškia nebe tiek 
estetinį, jausminį gėrėjimą-al; kiek intelektualinį žmogaus, blaškymosi ir 
jo sielos chaoso supratimą,

Sis poezijos persilaužimas lydimas dviprasmiškų visuomenės reakcijų, 
daugiausia, nesupratimo-irnerjoro-supras-ci, Naujbji poezija, reikalauja it - 

„ tik gilaus jautimo, bet ir aštraus supratimo. Ji svarstanti,-analizuojanti, 
filosofuojanti poezija. Poetas dažnai savo intelektualiniais, giliaprasmlas 
tyrimais nutolsta nuo visuomenės, užgriebia tokias aukštas raidas, kurios 
publikai jau nieko nebesako» Tuo budu tikroji, modernioji, Šios dienos 
/tačiau tiksliu šios dienos IšreiScLmu amžina/ poezija Lieka dvasinio eli
to privilegija* ~ - . *’ - ' ' ■

Atrodo neabejotina, kad laikas dabartinę, tariamai Vpersukštą1’, po
eziją ir apskritai modeirųjį meną priartins prie liaudies, kaip tik' laikas 
priartino ir pripratino žmones prie pvz, Rembrandto, neeiliuoto romano, 
dUnderio /kai kas skaičiuoja, kad liaudis prisiima naujuosius mokslo, 
meno, filosofijos laimėjimus jų esme po 8a meiqiz\

Kol dar modernioji poezija nĄra pasaulio galutinai užkariavusi, lieka 
vietos ir senajai, kai kieno vad. žvirbli! ir čiobrelių poezijai, t.y, to
kiai poezijai kuri ribojasi grynai jausminiu grožio jieškojimu gyvenime. 
Tačiau kas pasidaro? - IŠ gyvenimo poezija yra pabėgusi, "Senoviškieji'1 x 
ppetei jos visvien jieško / kur nebėra arba tik buvo /, per prievartą tem-' 

, pia į dailias eilutes / kurios ši -ndienir.ėmn gyvenimui taip atitinka, kaip 
pvz, viduramžių riterio šarvai/ ir gilų gale gauna kažką netikro, suža-

• loto,' iškraipyto. Šiandieninis tikrasis gyvenimas tarpa arba ignoruodamas, 
arba taip poetiniame grožLo^salone sufrizuojamas, kad virsta nebepažįstamu 
ir tik sentūmeitaliom •?! enišom mergaitėm traukia aš r ras / kuo kai kurie

■ profesiniai poetai aiškiai ir bazuojasi /. Tačiau šios ašaros nėra gyvo, 
« kenčiančio ir priLcšingyniu pilno XX &mž, žmogaus ašaros, o meluotos, ne

tikros, apgaulingos ašaros’, kurios nieko kito neišreiškia, kaip sieloji- 
masi dėl popierinio likimo, uįuot gyvenus tikrąjį gyvenimą.

Žvirblių ir čiobrelių poezija šiandien neišvengiamai prieina dviejų 
konsekvencįjų: viena, ji tarpa paviršutinišku žodžių žaidimu, nes nebe-

Žočgaus ranka pakreipdavo.
Kuo to laiko- vadinasi jaučio taku tas kelias, kuriuo eina, eina visi, 

negalvodami, nesvajodami, nejausdami.
...... — 0. žmogus tapo viešpats-netik jaučio, bet ir viso sutvėrimo, kaip tai 

numatyta buvo jau kūiybos kodekse, ir giedojo himną jo garbei-ženė, Kame 
ir baigiasi istorija, užrašyta pelių sugraužtose knygose, ir prasideda, 
dar nesu graužtos e užrašyto ji „

' ' Viližiis

20



prieina naujojo žmogaus sielos ir gyvenimo ritmo, antra-, tarpa melagjjiga, 
nes bando sufalsifikuoti Wow'S dvasią, ir, štai- skaitytojas, kuriam tik
rieji laiko reiškėjai - poetai dėl jų inteLiktualinių. anfertemų 'neprieinami, 
panato, kad jo mėgiami šios antrosios pakraipos poetai visiškai nieko jam 
neduoda, dar dc-~.gj.au<, savo kažkokiu žodžiu, žaidimu trukdo jo kasdieninius 
reikalus - ir taip jis, vienu nepasiekęs, antrus peraugęs, visiškai pasiša— 
na nuo poezijos, kuri jam nieko nebegalimi duoti. Dažniausiai žmogus visa 
.Šitai daro nesąmoningai, nesupresoamas, bev, jausdamas, f jų dienų žmogus in
stinktyviai šalinasi pasenusios žvirblių ir čiobrelių poezijos.^Žmogus per
daug žino ir perjaug yra matęs, kad džiaugtųsi debesėliu ar kregždute, ypač 
popieriuje / jeigu jis tuo džiaugtasi, tai Meilau tikru debesėliu, gyva_ 
kregždute, poeto uždavinys to žmogui duoti., ko jis pats^negali pasitiekti, 
bet ne aprašinėti tai, ką žmogus mato kiekviename savo žingsnyje./.

Aukščiau pabrėžta situacija galioja ir mūsų trėmėjai. Del tų pačių 
dviejų priežasčių yra prarastas kontaktas tarp poezijos ir. skaitytojo, kas 
skaudžiausia, tafp poezijos ir jaunojo skaitytojo. Mūų literatūra, kaip 
tiksliai pastebėjo A. Nyka - Miliūnas "Aiduose", yra skilusi į du frontus; 
senuosius ir naujuosius. Kalbant grynai apie lyriką, senieji s kaily tojui 
duoda per maža, todėl jie tarpa nebereikalingi. / beturėdami ką esmingo pa
sakyti, jie tampa rutinos vergais": "ji“ juos gelbsti, nes kitaip negalėtų.ra
šyti, bet ir žudo, nes padaro kūrybą negalinu./. 0 jaunieji / modernieji/ 
duoda per daug, kiekvienu atvėju, per daug naujo, ir todėl jie mums netam
pa y ei kali n gi^

Tai priežastis ,kodĄl mūsų pakankamai neįvertinami tokie_neniškai ver
tingi kūriniai, kaip " praradimo^simfonijos’- /A.Nykos — Miliūno /, "Lap
kričio naktys" /H.Nagio/ ir kt. Šiuodu kūriniai laikytini stipriausiais 
tremties poetiniais išsiveržimais, nes abejais ateina visuomenen visiškai 
subrandinta tikra, gyvenanti ir ryškiais vaizdais skaitytojui perduodama 
poetinė pasaulėžvalga. Bot kiek esam šiomis knygomis džiaugenčiujsi? -Jos 
per geros čiobrelių poezijos mėgėjams, ka viz aras liaudžiai, anot. Šekspyro.

Dėl įvykusio fakto - visuomenės ir poezijos kontakto nutrūkimo daugiau
sia nukenčia tie jaunieji poetai, kurie nAra premijuoti arba net neišleidę 
knygį. šia turiu galvoj visų pirma 11. Šlaitų ir J.Meką, kurie, kad ir nėra 
supratę laiko dvasios ir reikaldvino, skaitančiajai visuomenei daugiau ža
da, negu patgs domesio susilaukia. / abejingas tylėjimas del J .Meko knygos 
pasirodymo iSdalies iššauktas absurdiškų jos iliustracijų /.

Skirstantis emigracijon, norėtųs tikėti, kad ir užjūrio lietuvių laik
raščiuose susiras daugiau tikrosios poezijos nyl''tūjų0 Iki šiol, kaip teko 
pastebėti, kai kurie poezija užsiiminAjantys tremtiniai buvo linkę savo kūry
bos ~l i skanus primeti užjūrių lietuvių laikraščiams / Prisimbnu. nepralenkia— 
no banalumo eilėraštį, kurio šešių posmelių mintis buvo, ir panašiais žo
džiais išreikšta, ši? "Kaip aš tavo, Slyt, mylėjau, ir bombų naktimis, ir 
ežero pakrantėse". Ar interesuoja šių dienų žmogų 1Q2C metų tango motyvai? 
Kokia nauda iš šitokių tuščių faktų ir melagingų "eilučių, kurios neišreiš
kia net te, ką sako? / Vii.

10 METŲ sukako š/m. kovo antra dieną riuo prancūziškai rašiusio lietu-- 
via poeto Oskaro Milašiaus raL-Hos / ginęs 1877.VIII .18 Gėrėjoje, Mohilevo 
gub,, rytų’Tuietuvo je/.~l,iil?.šius niekada nėra užmiršęs Lietuvos /^buvęs net 
Lietuvos ministeriu Prancūzijai/. Jo kūryboje labai daug lietuviškos dvasios 
įtakos. Dažnai jis vadinamas meilės poetą? meilė - jo kūrybos variklis. Jo 
geriausia drama "Miguel Manara" vuidinaipa prancūzų, teatruose, deja, np lie
tuviu.. Milašius priklauso tai lietuviu avasmio elito grupei, kurią iŠ musų 
paėm° ir kuria džiaugiasi svetimieji. ■

PIBKOJO LIETV’TIŠKO LAIKPAŠOIO "T’usidrvinci Dievo karalystėje" /leisto 
1823 metais/ leidėjas Nątanielius pridiikj s Ostersk jeris yra gimęs 178^ m. 
Vilūnuose ir miręs 18h6 ra. Šis laikraštis buvo leistos anksčiau už ilgų 
laiką pirmuoju laikytus Fr^Kel-kio "Nusidavimus" /1P32 ra. /,

i
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AMERIKOS MOKYKLOS

pradžios mokykla /elementary school/ lankoma nuo 6 - lh metų.Religi
jos pamokos duodamos nė mokykloje, kur jų nesti, o sekmadi«iio-mokykloje. 
Jau pradžios mokykloje stengiamasi ne mokytoją, o mokinį padaryti centru 

/"Readers Digest"*pasakoja tokį atsitikimą,, jog, vienam 6 m. mokiniui pa - . 
reiškus, kad Vašingtonas buvęs asilas, mokytojas jo nesudraudes, c šį klau
sinę paėmęs diskusijų pagrindu klasAje/.Po pradžios mokyklos dalis mokinių 
eina į vidurinę mokykla/high school/, o kurie iš karto ruošiasi amatui- į 
amatų, mokyklą/continuation school/. Vid. mokyklą lankoma nuo 1h - 18 m..

--■^ Po vid. mokyklos eina "undergraduate division", dažnai vadinama "col
lege" /nuo 18 - 22®. J Koledžas prilygsta maždaug'dviem pastariesiems gim - 
nazijoš ir dviem pirmiesiems universiteto metam.Koledžai daugiausia valsty
binas įstaigos .Jie skiriasi daug, kuo nuo mūsiškų mokyklų .Teidamas į koledžą 
mokinys išeina iš tėvų namų į bendruomeninį gyveninę .Prasideda jo pilietines 
auklAjimas. Sukuriamos sąlygos, lygi oš būsimam gyvenimui ^Koledžas turi savi-* 
valdą, beveik mažą vyriausybę; be’ to įvairiu klubų/su kartais savotiškiau- 
siom cereraonijoią/, ir.kasdien pasirodo laikraštis.Koledže ypatingai pabrė
žiamas bendrasis lavįrijnasįs, .kaip paširųošįmhs’profesiniam lavinimuisi.Tik 
po antrųjų metų studentė įęįdži/;sa -sp^ęį^^^ĮtoiisįiJeturtingi studentai 

na stipend!jas arba paskolas. Atranka lala! griežti/ išrenkama tik maža da
lis kandidatų. Kandidatas profesoriąus pakviečiamą? pietų, ir tada stebini, 
jo sugebėjimai. Koledže nuolatos vykdomi egzaminai. Aukštai vertinami narų 
darbai, Neiankymas paskaitų ir.pra.tiiių tik virš vidurkio esantiems moki
niams leidžiamas. Geras kontaktas tarp mokytojų ir studentų, praktinės pa
mokos ir glaudus sąryšis su gyvenimu vaidina didesnį vaidmenį, negu musų 
ar voki ežių mokyklose. Daugiau kaip 3/U studentu po koledžo nusikreipia 
tiesiog į savo tolimesnęjorof esiją, Likusieji tęsia mokslą "graduate di
vision" /"university"/. Čia randant busimi medikai, juristai, mokytojai 
ir teologai. Studijų ilgumas įvairuoja nuo U iki 8 semestrų. Visiškai lais
vas stud aitų gyvenimas /kpip Vokietijoje / Amerikoj nepažįstamas,

Ameriko j kiekviena valstybė turi savo nukrypimų nuo šios pagrindines ’ 
mokyklų formos. Privalomas mokslas kai.kur iki 16-17 m., o kai kur net iki 
18 ml Tačiau šiandien J.A.V. yra h milijonai beraščių. Studentų - 2 su vir
šum milijonų. Studijavimas universitete su išlaikymu metams kainuoja apie 
1,300.- dolerių. Vien mokslo mokestis esąs 15x5.- į ketvirčiui. Buvusieji 
Dp dažnai nuo mokesčio atleidžiami ar net gauna stipendijas. Studijcs Ame
rikoj ne utopinis dalykas: skaitėme laikraščiuose, jog kaž kuris lietuvis 
/buv.DP/baigė net pirmuoju. Studiįo galimos šalę darbo, bet yra manančių, 
jog išmintingiau pirma susitaupyti ir paskui studijuoti netrukdomam. Pasi
likimas laisvas. - P aklius in ti aus į amerikiečių mokyklas mūsiškiams patar
tina kuo plačiausiai įsijungti į jų ji gyveninę, tačiau nepraleidžiant prog^ 
priminti savo lietuviškumo. Tuo bus sudaryti ryšiai tarp ateinančios lietu
vių ir amerikiečių kartos, jie supažindinti su mumis ir mūsų tautos kančia, 
o be to mūsiškiai išmoksią daug naujo bai pozityvaus, naudingo mūsų atkur- 
šimam kraštui, Tik būkime sau — žmonėmis ir, dėl Dievo mei Į ės , išvaikome 
bezdžioniavino / amerikiečiai turi puikių ypatybių, bet ir kritikuotinį / t
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r? Mjsg SPAUDOS:

• ■. Šalin pirštus nuo lietuvių tautos brangenybiii
;-t-- • ' /iš. "Mūsų Kelias;".Nr. 187/188^7

"Jau.-kuris laikas .tremtinių tarpe sklido gandai, kad viena.partija, 
“ savo "dvasios ir pėlit. vadovams" dav*. nurodymus pakeisti.Lietuvos Hist*-, 

no turinį: vieton Ptegul saulėti etų vos ...tamsumus prašalina"-? ’Jtegul'DieL' 
vas Lietuvos tamsumus prašalina" , Pasirodo .gandai turėjo rimto pagrirKio/ / ’’ 
ir 'jau matome. ' juoda ant balto'..." » . c •- . ; . <• .

. /, Toliau rašo "Mūsų Kelio" skaityto j as: "CSJedd jau pats mokykloje,' . ", 
mokiau kitus, giedojau.per vakarinius patikrinimus Lietuvos, kariuomenėje, 
giedojau suriktose aplinkybėse bolševikų froritė ir tik tą patį^M'ėtuvbs' '? ’v?į . 
Himną,-parašytą Vinco Kudirkas.;lš kur. gi atsirado šis ųaujas?,.Kris. davė/ 
teisę keisti Lietuvos Himno turinį?.. Jeigu jums nepatinka Vince Kudirkos •_ 
sukurtas-',’ Lietuvos /■ętybėg' Konstitucijos pripažintas ir. lietuvių-tau- p. 
tos jau pusę amžiaus'giedamas, Lietuvos' Himnas - begiedokite jet l■:* -7 A 

"... Šalin pirštus nuo mūsų tautos brangenybių, palikite ramybėje * 
musų tautos .perlus’",, užbaigia «SJQbu Kelio" skaitytojas.

' ’’* **" ’ . . ,• 'c e 7 - \

iš A.Maceinos str. įTolitika ir pasaul^giubri"
: - /"Aidai" Ny. 197'- 

..."Jokia tiesa, net nei dieviška,-negali būti priversta, priversta, . 
tiesa yra nebe, tiesa, nes-kiekviena tiesa yra netik tiesa savyje,-bet ir • 
tiesa.inan, kuriai aš_užangažuo ju savo asmenybę ir savo, gyveniirą.". ■' - ?

"pasaulėžiūra žūsta, iš politikas rankos, kai tik Šią ji palenkia sa- . 
vo tarnybai ir -pradeda naudotis-Jop priemonėm. Kristaus patarimas šv^’Pet
rui Getsėnani sode "kišk savo kalaviją į jo; vieta, nes visi, kurie ima ka-' 
lavi ją-,pražus nuo kalavijo "/Mat. -26,5?/ yra'amžinas įspėjimas vadina- 
npjai pasaulėžiūrinei politikai.'Juk kalavijas yra netik išaštrinta gėla-' 
Žis. ... Kiekviena politinė priemonė yra kalavijo apraiška, •’todėl--bet kiį- 
ri pasaulėžiūra;, jeigu --ji tokią priemonę ima, pražus, nuo jos-j. nes- bus. siL- 
naxtcinta. -jos laisve, o. nelaisva, religija nėra, verta' nei Dievo,nei- žmogaus.. 
Tai yra pagrdndinis.pačios-Krikščionybės:principas.'! ... r

"Savo pagrinde .pasaulėžiūrinė politika yra: prieštaravimas L todėl 'kiši- 
dingą savoje, ir pražųting® ttktpvėjs. -.jeigu -šiandien jf dar kai kieno , teo
retiškai yra giriama,.-tax taip pat.tam tįkrbs naudos /' nebūtinal.Tnėdži'agT^ 
nes /, bet he tibĄ?s-siekiantį 1 s.-•< <

I.;. ' 1 ”* * * .. / j ♦ > '* Ž *’’*•*■4

; REDAKCIJA dėkoja visiems pabojusiems bei pagelto*jusiems išleisti šį ' 
"Aukuro" numerį.

Atsisveikinant redakcijos štabui su Europa išreiškiame viltį ir ateity 
pasine tyti laisvai kritiško, t'utiniais - d enokr? tintais -humanistiniai,??' 
■pagrindais susiorganizavusio jaunimo laikraščio skiltyse.

i-.<*•
AUKURAS - neperiodinis mokslei
viu laikraštis. Leidžia lioltslei- 
viai KudirkieSiai.Redakcijos ir 
administracijos adrgsas: *Hanau, 
Ii th. 1. P. Gamp , 6rt - 1U.

®iaina Dm.o ,50
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