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ŽMOGAUS ASMENYBE
Kiekvienas mūsų slepiame savyje 

didžią misteriją — žmogiškąją as
menybę. Žmogaus orumo pajautimas 
ir jo asmenybės gerbimas yra žymė 
kiekvienos kultūros, kuri šio vardo 
verta. Žmogaus asmenybės teises, 
kaip ir laisvę, galima tik ginti ir 
už ją, reikalui esant, gyvenimą au
koti.

Kame gi gludi žmoguje slypinčios 
asmenybės vertė, kuri tokias aukas 
pateisina?

Kai mes sakome, kad žmogus yra 
asmuo, tai reiškia, kad jis nėra tik 
gabalas medžiagos, tik individuali 
gamtos pasaulio dalelė, kaip atomas, 
žolės kuokštas, uodas ar dramblys 
kad yra. Kur yra laisvė, orumas ir 
teisės medžiagos dalelės? Beprasmiš
ka kalbėti, kad uodas arba dramblys 
savo gyvenimą aukoja už uodo ar 
dramblio laisvę, orumą ir teises. 
Žmogus yra ir gyvulys ir individas, 
bet ne toks, kaip kiti. Žmogus yra 
vienintėlis, kuris protu ir valia ap
sisprendžia. Jisai egzistuoja ne tik 
kaip kūnas, bet jame yra ir turtin
gesnė bei oresnė būtis. Jis yra uni
versumas savyje, yra mikrokosmas, 
ir jis gali visą universumą pažinti 
bei apimti ir iš meilės laisvai auko
tis kitiems, kuriuose jis mato savęs 
paties atspindį. Tai yra kažkas, ko 
veltui ieškotume fiziniame pasaulyje. 
O tai reiškia, filosofijos terminu ta
riant, kad žmogaus kūne gyvena sie
la, kuri yra dvasinė ir vertingesnė 
už visą medžiaginį pasaulį.

Žmogaus — nors ir kažin kaip jis 
priklauso net nuo mažiausių medžia
ginio pasaulio įvykių — egzistencija 
remiasi egzistavimu jo sielos, kuri 
apvaldo laiką ir mirtį. Ši dvasinė bū
tis ir sudaro asmenybės esmę.

Pilnatvė ir nepriklausomybė gludi 
asmenybės sąvokoje. Nors ir kaip 
prislėgta bei varginga ji būtų, asme
nybė yra visuma ir, kiek ji yra as
menybė, yra nepriklausoma. Kai sa
koma, kad žmogus yra asmuo, tu
rima galvoje, kad jis yra daugiau 
visuma, kaip dalis, daugiau yra lais
vas, kaip pavergtas.

Šią mūsų būties misteriją tikintieji 
išreiškia, sakydami, kad žmogus yra 
Dievo paveikslas. Asmenybės vertė, 
laisvė ir teisės kyla iš šventųjų da

lykų kilmės tvarkos, kuri išreiškia 
visų daiktų Tėvo žymę ir Jame ran
da savo prasmę bei tikslą. Asmeny
bė turi absoliutinę vertę, nes ji tie
sioginiu būdu santykiuoja su Ab
soliutu, kuriame viename ji randa 
savo prasmę. Jos dvasinė tėvynė yra 
absoliutinės vertės dalykų pasaulis, 
kuris yra aukščiau už visa žemiška 
ir atitinkamu būdu išreiškia Abso
liutą bei veda į jį.

Aš nepamirštu, kad žmonės, kurie 
nieko apie krikščionių filosofiją ne-

A. Baužinskaltė

PAMENU
Ak, pamenu: laukuos ramunės baltos 
Siūbavo vėjuje ir lenkėsi žemai, 
Darželiuos rūtos, o žibutės šlaituos, 
Ir žieduose — rasos lašai.

Už vieną rytmetį gimtajam sodžiuj, 
Už vieną žvilgsnį į gimtus namus. 
Už žemės kvapą viską atiduočiau 
Ten dvelkusį per tėviškės laukus.

Tiktai rasos lašu ten ant ramunės 
Dar suspindėt, kai rytą vyturėliai gros 
Ir susigert Į žemę juodą, purią, 
Į gimtą žemę tėviškės laukuos.

žino, gali turėti betarpišką ir gilų 
žmogaus asmenybės bei jos orumo 
pajautimą ir gali kartais savo laiky
sena jai parodyti nepralenkiamos 
pagarbos. Bet asmenybės aptartis, 
kurią čia teikiu, yra, tikiu, vienin
telė, kuri — jiems patiems to neži
nant — yra jų praktikoj reiškiamo 
įsitikinimo vienintėlis protingas pa
teisinimas. Iš antros pusės ši aptartis 
nėra krikščionių filosofijos monopo
lis (nors ligi didžiausios aukštumos 
ją iškėlė krikščionių filosofija). Ji 
yra bendra kiekvienai filosofijai, ku
ri vienu ar kitu būdu pripažįsta ab
soliutinę, nuo pasaulio tvarkos ir 
laiko nepriklausančią, žmogaus sie- 
los vertę.
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Bendrojigerovė
Nesakykite, kad visuomenės tiks

las yra paskiro asmens gerovė arba 
paprasta suma gerovės ir vargo pas
kirų ją sudarančių asmenų. Šitokia . 
mintis būtų paneigimas visuomenės 
visumos josios paskirų sudedamųjų 
dalių naudai ir vestų j „atomų anar
chiją“. Tuo būdu būtų nuklysta atgal 
į tikrąją anarchistinę pažiūrą arba į 
seną anarchistinę buržuaziniu ma
terializmu maskuotą, pažiūrą, pagal 
kurią valstybinės bendruomenės už
davinys tesąs saugoti kiekvieno pas
kiro asmens laisvę, kuria pasinaudo
dami stipresnieji gali spausti silp
nuosius.

Visuomenės tikslas yra jos pačios 
gerovė — socialinio junginio gerovė. 
Bet jeigu nėra aišku, kad ši sociali
nio junginio gerovė yra bendroji ge
rovė žmoniškųjų asmenybių — nes 
visuomenė yra žmoniškųjų asmeny
bių visuma — tai ši aptartis veda į 
naujas valstybinio socializmo ir ko
lektyvizmo'klaidas. Valstybinės ben
druomenės (Polis) gerovė nėra pa
prasta suma paskirų asmenų gerovės. 
Taip pat tai nėra ir tik visumai pri
klausanti gerovė, kaip, pav., rūšies 
gerovė individo atžvilgiu arba spie
čiaus paskiros bitės atžvilgiu, kur 
visuma tik į save atsižvelgia ir sau 
aukoja visas savo dalis. Tai yra ge
ras žmoniškas gyvenimas daugybės, 
daugybės asmenų, kurie yra medžia
ginės ir dvasinės visumos, net jei 
jos, gal būt, dažniau kūniškai dau
giau gyvena, negu dvasiškai. Ben
drajai valstybinės bendruomenės ge
rovei būdinga tai, kad šie asmens 
toje gerovėje dalyvauja. Taigi ben
droji gerovė priklauso ir visumai ir 
dalims, kurios savo ruožtu yra taip 
pat visumos, nes asmenybės sąvoka 
apima ir pilnatvės žymę. Jos būdin
gas ypatumas, kad joje ir visuma ir 
dalys dalyvauja ir iš to dalyvavimo 
turi naudos. Taip išnyksta ir nukry
pimų pavojus, kai reikalaujama pri
pažinti pagrindines asmens teises 
(taip pat ir teises šeimos bendruo
menės, į kurią žmogus įeina papras
tesnių būdu, kaip į politinę bendruo
menę). Bendroji gerovė paskirus 
žmones įgalina (dermėj su visumos
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gerove) pasiekti daugiausia galimybių jų asmenybei išsiskleisti ir iš to kylančio gėrio.Taip išaiškėja pirmoji bendrosios gerovės žymė: ji turi pasiekti asmenis ir skatinti jų asmenybės išsiskleidimą. .Antroji jos žymė liečia bendruomenės vyresnybę. Bendroji gerovė yra vyresnybės pagrindas, nes žmonių bendruomenei į bendrąją gerovę vesti yra reikalinga, kad būtų tas vadovavimas kam nors ypatingu būdu patikėtas. Tokia vadovybė, kuri veda visuomenę į bendrąją gerovę, kreipiasi į laisvą žmogų. Ji yra absoliutinė priešgynybė tokios vyresnybės, kuri savo veikloj siekia tik kai kurių paskirų asmenų gerovės.Trečioji žymė liečia bendrosios gerovės moralę. Bendroji gerovę nėra tik naudos ir patogumų suma. Ji yra visų bendruomenės narių gero, teisingo, žmoniško gyvenimo lygis. Teisingumas ir dorovingumas yra Būdingoji bendrosios gerovės žyme. Dėl to ji reikalauja, kad piliečių masėje būtų ugdomos dorybės. Taip pat dėl to ir kiekvienas neteisingas bei nemoralus politinis veiksmas jau dėl pačios savo prigimties yra žalingas bendrajai gerovei ir politiniu atžvilgiu blogas. Kaip tik šis dalykas ir rodo, kad machiavelizmas iš pagrindų yra klaidingas. Kadangi bendroji gerovė yra autoriteto pagrindas, tai mes matome, jog neteisingumas prieštarauja jo tikrajai politinei prasmei. Neteisingas įstatymas — nėra įstatymas.

Totalizmas ir asmens kultasAsmuo yra visuma, atvira ir di- džiaširdiška visuma. Bet jei asmuo, būdamas nepriklausoma visuma, stovi gamtinio išsivystymo viršūnėje, tai asmenybės atžvilgiu jis stovi pačiame žemiausiame laipsnyje. Jis yra vargana ir apgailėtina, skurdi ir pilna trūkumų asmenybė. Kai jis su sau panašiais susijungia, dėl savo trūkumų ir dėl to, kad bendruomenė ji papildo, žmogiškasis asmuo tampa visumos dalis. Si visuma yra didesnė ir geresnė, kaip jos dalis, ir praneša asmenį tiek, kiek šis yra jos dalis. Jos bendroji gerovė yra kas kita, kaip paskiro asmens gerovė arba paskirų asmenų gerovės suma. Ir tat yra tai, dėl ko asmenybė stengiasi įeiti į bendruomenę, nes socialinio junginio gerovė arba vargas viena ar kita forma pasiekia ir paskirus asmenis.Iš antros pusės žmogiškasis asmuo, dėl jo santykio su Absoliutu ir kadangi jis antlaikiniam gyvenimui bei likimui pašauktas, yra pranašesnis už visas laike tesireiškiančias bendruomenes. Iš šio požiūrio — atsižvelgiant į dalykus, liečiančius absoliutinę žmogaus asmenybės vertę, — bendruomenė ir josios bendroji gerovė netiesioginiu būdu yra palenk

ta aukščiausiam žmogaus asmenybės ištobulinimui ir jo antlaikiniam ilgesiui. Vienintelė žmogaus siela yra vertingesnė už viso pasaulio medžiagines gerybes. Be Dievo nieko nėra, kilnesnio už žmogaus sielą. Tad, atsižvelgiant į amžinąją sielos vertę ir absoliutinį jos orumą, bendruomenė yra palenkta ir egzistuoja asmeniui.Aš priminsiu filosofinių posakių mėgėjams du klasinius tvirtinimus, kurie, man rodos, nušviečia dalyko esmę. „Kiekvienas paskiras asmuo“, rašo šv. Tomas Akvinietis, „su bendruomene yra tokiame santykyje, kaip dalis su visuma“. Šiuo požiūriu tiek, kiek dėl tam tikrų savo ypatumų jis yra bendruomenės dalis, asmuo į ja įeina pilnai. Bet čia pat priduriu, kad, nors pilnai žmogus į politinę bendruomenę kaip jos dalis įeina (tam tikrais atvejais turi už ją net savo gyvybę atiduoti)? jis neįeina į ją visa savo esme ir būtimi. Priešingai, dėl tam tikrų dalykų, kurie jame yra, žmogus pilnai iškyla aukščiau politinės bendruomenės. Ir štai antrasis tvirtinimas, kuris papildo pirmojo prasmę ir sudaro pusiausvyrą: „Žmogus nėra su visa savo esme ir būtimi palenktas politinei bendruomenei“.Tarp tvirtinimų „žmogus tam tikrais atžvilgiais pilnai įeina į politinę bendruomenę kaip jos dalis“ ir „žmogus yra politinės bendruomenės dalis su visa savo esme ir būtimi“ yra didžiulis - skirtumas. Pirmasis yra teisingas, antrasis — klaidingas. O čia ir gludi problemos sunkumas bei jos išsprendimas. Anarchistinis indi-
Vincas KazokasvrzaUTAS. MAČERNIS(1920-4945)Aš — kūnas ir dvasia, lyg laivo lynas prieš nutrūkimąO. W. de L. Milosz-MilašiusMirtis yra išvaduotoja tiems, kurie gyvendami siekė svaiginančių aukštumų ir skaudžiai juto žemės pančius, sukausiančius jų dvasią. Tačiau toji pati mirtis yra negailestinga pasiliekantiems ,nes ji išsiveda su savimi geriausius. Ir tai yra dar sunkiau, kada iš rinktinių gretų pasitraukia vienas, kurio postas pasilieka tuščias ir neatsiranda kas ji užima.Mūsų rašytojų jaunesnioji karta, mirus Vytauti Mačerniui, neteko vieno iš gabiausių ir neabejotinai stipriausio poeto. Tiesa, jisai buvo labai jaunas, tačiau savo subrendimu, darbštumu ir intelektualiniu pasirengimu jis toli pralenkė dau- 

vidualizmas neigia, kad žmogus dėl kai kurių savo ypatumų įeina pilnai į /politinę bendruomenę kaip jos dalis. Totalizmas teigia, kad žmogus yra politinės bendruomenės dalis su visa savo esme ir būtimi („Viskas per valstybę, niekas prieš valstybę, nieko šalia valstybės“). O tiesa yra, kad žmogus kaip dalis politinės bendruomenės pilnai j ją įeina ir skirtas jos gerovei, bet įeina ne su visa savo esme ir būtimi. Panašiai geras filosofas pilnai įeina į filosofiją, bet ne visų funkcijų ir ne visų savo buvimo tolimiausių tikslų atžvilgiu. Jis pilnai įeina tik tam tikrų funkcijų atžvilgiu — ypatingų jo protinių sugebėjimų. Bėgikas visas dalyvauja lenktynėse, bet jo Šv. Rašto arba astronomijos dalykų išmanymas neturi su tuo nieko bendra. Taip ir žmogus pilnai įeina į politinę bendruomenę kaip jos dalis, bet ne visa savo būtimi ir esme. Kiti jame esantieji dalykai vėl pilnai yra už politinės bendruomenės ribų. Jame yra dalyku — ir tai yra svarbiausieji ir švenčiausieji dalykai — kurie yra daug aukščiau už politinę bendruomenę ir kurie visai šalia politinės bendruomenės pilnai apima žmogų — tą patį žmogų, kuris kitoje plotmėje yra politinės bendruomenės dalis. Aš esu valstybės dalis dėl tam tikru santykių su bendruomene, kuri liečia visą mano asmenį, bet kitų santykių ir dalykų atžvilgiu, kurie yra net reikšmingesni už bendruomeninį gyvenimą, (o jie taip pat pilnai apima mano asmenį), manyje yra vertybių, kurios nėra iš valstybės ir valstybei, bet visai šalia valstybės.

gelį savo vienlaikių draugų. Netenka kalbėti apie gabumus ir talentą. Kiekvienas turi daugiau talentu, negu jis mano, bet kiekvienas talentas, jeigu jis nepasodinamas į darbu ir kantrybe parengtą dirvą, žūsta neiš- dygęs. Tą Vytautas Mačernis anksti suprato. Ir jis išnaudojo visas progas, dėjo visas pastangas, kad tasai talentas, kurį jis juto savyje, ateity išsiskleistų ir suklestėtų visoje pilnybėje.Bet permaža laiko. Jis palūžo kaip medis, vos sukrovęs pirmuosius pumpurus. Mes nežinome, kokie būtų buvę žiedai ir vaisiai, tačiau pumpurai pasako, kad tasai medis tikrai vieną dieną būtų pražydęs ir žydė- jęs nuostabiau už visus tame sode žydinčius ir žydėjusius, nes jis savo dvasią, jo paties žodžiais sakant,
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VIZIJOS . Vytautas Mačernis

'KetvirtojiŠiandien prisiminiau aš vieną nuotykį iš mano bundančios vaikystės metų,Tą tylų vasaros sekmadieni, keliavusį pro mus, Kai ašen ir senolė dviesePalikę buvom saugot ir dabot namus.Didžiajam kambary, prie stalo, pievų, ežerų, pelkynų gėlėmis apkrauto,Iš didelių maldaknygių senolė meldėsi, atsidūsėdama slapčia,O aš, linguojamoj kėdėj sėdėdamas, Ilgai stebėjau saulės langą grindyse.Laukuos girdėjau vasaros vidudienio kvėpavimą, Mariau, paip jis atėjo pas mane pro praviras duris, Ir, lyg sapne matytos karalaitės pirštais,Lengvai kvėpavo man į veidą, kaktą, lūpas ir akis.. . . Tiktai staiga j mano langą krinta paukščio išskėstų sparnų šešėlis,Keistai aptemdęs mano džiaugsmą ir svajas . . . Aš suvirpėjau, pasikėliau ir nubėgau prie senolės, Ištiesdamas j ją maldaujančias rankas.Patyrus mano nuotykį, senolė sakė nebeverkt, Paskui paguodė, nuramino, pažadėjo gint mane Nuo paukščio to, kur, skrisdamas iš tolimos šalies, pakirto spindulių pluoštus,Sudarančius man šviesų saulės langą grindyse.Ji sakė man, kad galim mes svajot, tikėt ir džiaugtis: Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai,Ir tolimų kraštų nelaimių ir mirties nešėjai paukščiai tie erdvėj paklydęČia žemėj lankosi retai..
Praėjo daugel metų, ir senolė mirė.Neliko' kambary gėlių, neliko nė maldaknygių senų, Ir širdyje skaistaus anų dienų tikėjimoNeliko nė ženklų.

Nors kartais manyje suspindi saulės langasIr, tartum medis laisvėje, kasdien aukštyn, platyn . . . Iš tolimų, nežinomų kraštų atklysta tas erdvių klajūnas paukštis v <Ir meta didelių sparnų šešėlį mano džiaugsmo vidurin.Ir kai nėra kur veido nevilty nugręžt, aš skausmo išplėstom akim matau,Kaip tolsta nuo manęs vidudienis, kaip traukias jis tolyn į vakaro šalis . . .Ir šnabžda kaitroje pavytę žolės:Jis niekad, niekad šičia nebegrįš.Aš skausmo pravirom akim matau, kaip bunda vakaras, slypėjęs miško pakraščiu šešėliuos, Matau, kaip traukia jis per lygumas plačias Ir motinos mirties šaltom kaulėtom rankom Apglėbia mano darbo ir kančios dienas.Kaunas, 1940
PenktojiiLaukuose degė saulė. Buvo vasara. Ir augo didelė, švelni žolė miškų pavėsiuose Nuo upių putė šiltas vėjas atgalios.Balti keliai, tarsi svajonės vienišos, per lygumas beribėn tiesėsi,Kai aš ėjau per žemę žydinčią, apsvaigęs saulės spinduliuos.Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas, pasklidusias laukų platybėse.Regėjau jų nenykstančių darbų dienas ir neramias jų poilsio naktis.Pribrendę buvo jau laukai, ir viršum jų, tarsi lėna, rami dvasia,Pleveno didelė piūties rimtis.Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakėŠiurkščios darbininkų širdys, Bronziniai jų veidai ir šaltos akys degė laisvės ir jėgos grožiu.Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę, Jų sielos — aiškios, šviesios,,lyg mažų vaikų.

maitino „geriausiais žemės vaisiais: mokslu ir menu“.Jau nuo pat mažens jis juto šitų vaisių alkį. Namuosę auklėjamas griežtoj katalikiškoj dvasioj, jis šiai pasaulėžiūrai liko ištikimas ir vėliau. Mokykloj ir gimnazijoj jis dažniau buvo sutinkamas vienišas su knyga rankoje, negu džiūgaujančių draugų būry. Nors tėvas turėjo gana stambų ūkį Žemaitijos gilumoje (netoli Ž. Kalvarijos), kur jis ir gimė, tačiau jau gimnazijoje ir vėliau universitete teko sunkiai grumtis su kasdienybe, nes tėvai bankrotavo. Bebaigiant gimnaziją, jie sunkiai suserga ir ši liga paverčia jį į jauną senį, jau nebesigėrintį jaunuolišku nerūpestingumu pasauliu,' bet ieškantį savo paties ir visų daiktų buvimo prasmės. Vėliau netikėtai miršta tėvas -— dar vienas smūgis jo jautriai prigimčiai. Tačiau jo alkis tiesos, mokslo ir meno toks didelis, kad jo nepabaido namų skurdas ir lėšų trūkumas toliau mokytis. Jis 

įstoja į universitetą Kaune, pradėdamas studijuoti anglų kalbą ir literatūrą, vėliau, persikėlęs į Vilniaus universitetą, pasirenka studijų pagrindu filosofiją ir čia išbūna tol, kol Universitetas 1943 m. pavasarį vokiečių uždaromas. Tuomet jis grįžta į savo tėviškę, kurioje jis ir miršta. Toks trumpais bruožais jo gyvenimo kelias.Patsai Vytautas Mačernis buvo aukštas, liesas, asketišku veidu ir giliom stoiko akim. Aplinka ir politika jis tiek domėjosi, kiek tai diktavo pati gyvenimo būtinybė. Visas jo dėmesys buvo nukreiptas į idėjų pasaulį ir kūrybą. Jau gana anksti jis suprato, koks yra didelis žmogaus kaip kūrėjo pašaukimas. Jam poetas yra „Vienintelis karalius, kurio akyse regėtis dideli sapnai ir ateities pasaulio formos idealios ir kurio širdis už milijardus plaka“. Taip vaizduodamas poetą, jis teigė, kad kiekvienas poetas arba, platesne sąvoka imant, kiekvienas kūrėjas tu

ri būti drauge ir asmenybė, asmenybė nesvyruojanti savo principuose ir turinti aukštą intelektualinį pasirengimą. Juk kūrėjas be plačios erudicijos neturi didelių idėjų, kurios ji kaitintų ir veržtųsi būti išreiškiamos vienokia ar kitokia forma. Be šito bruožo kūrėjas yra bejėgis, nes jis nori kalbėti, bet nežino ir neturi ką kalbėti.Vytautas Mačernis kaip tik ir ėjo šiuo tikrojo kūrėjo keliu ir kūrė be jokių pašalinių raginimų ir skatinimų. Tiesa, jo kūrybinis palikimas yra nedidelis kiekybiniu atžvilgiu, bet stambus įnašas mūsų poezijoje meniniu atžvilgiu. Sunku pasakyti, kas yra tikrieji mokytojai, bet jis jau su pirmaisiais kūriniais pasirodo kaip savarankiškas ir originalus poetas. Jis daug skaitė, jam originaluose buvo prieinama vokiečių, rusų, anglų, prancūzų literatūra, tačiau visa tai jo nepatraukė viena kuria kryptimi, bet tik padėjo jam pačiam susiformuoti ir pasirodyti su savu veidu,
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Galvojau apie juos parimęs pakelės žolėj, akis į 
mėlynas erdves įsmeigęs, 

Galvojau apie jų gyvenimą ir būsimas Įtartas, 
Kurios atėję žemėn augs, subręs ir, kai jau bus diena 

šviesioji pasibaigus,
Mirtin nulenks be baimės galvas išdidžias —

Aš supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę 
gilią.

Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalvose, 
Kai begalinė žemė, upių vandenys ir tamsūs mėlyni 

miškai giedojo tyliai:
Gyvenk per mus, kad mes paskui galėtum amžinai 

gyventi per tave.

II

Bet kartą baigės vasara. Laukai aptilo. Paskutiniai 
ežerų ir upių paukščiai

Išskrido į pietų šalis šiltas.
Ir ašen palikau namus, sodybas ir pilkąsias aukštumas 
Ir atėjau miestan. Jau vakaras. Ilgi šešėliai klojo 

parkus ir gatves.

Man buvo šalta, nejauku. Nuo mūro sienų dideli lašai lyg 
sunkios ašaros ant veido tiško

Žmonėms, kurie skubėjo pro mane karštų vilčių ir 
nerimo pilni.

Iš požemių iškilę darbininkai buvo lyg ligonys 
niūrūs ir išblyškę. .

Jie nešės nuobodį veiduos.ir slaptą neapykantą širdy.

Per daugel metų jie įprato Saulėn nepažvelgt, 
nepažiūrėti,

Sukniubę po dienos našta.
Jų taip iš lėto geso ateities gyvenimo šviesa.
Per daugel metų įpratau ir aš iš jų nebesiskirt, 

savęs nebepažinti,
Kaip dulkė gatvių sūkury aš pritapau prie nešančios 

srovės.

Ir kai naktim pakeldavo iš miego sunkios ir nelygios 
mintys,

Aš neberasdavau naujos vilties.
Todėl pamėgau ašen rudenį, liūdnas spalvas ir vėją, 
Kurs apipurkščia šaltu lietumi gailias, bevystančias 

gėles,

Pamėgau tolimus, klaidžius kelius, kuriais negalima 
begrįžt išėjus,

Pamėgau griaut savy beaugančias galias.

. Ir taip išblėso paskutinės džiaugsmo ugnys, o sieloj 
gimė pabaigos troškimas.

Skausmingoj rezignacijoj pastigęs nebūties,
Aš pažiūrėjau į žvaigždes . . . Kiek daug iš jų, per 

amžius degt ir šviest užgimę, 
Rudens nakty staiga prabėga erdvę ir užgęsta be 

prasmės.

III

Kai vieną vakarą kraujuos paplūdusi, tarytum 
sužeista, iš lėto mirė saulė, 

Kai aš abuojas toks stebėjau jos kančių finalo 
minutes,

Ir kai žėrėjo platumos ir prasiskyrę toliai rodė seną 
gniūžtantį pasaulį, 

Prasmengant į nakties gelmes,

Aš pajutau staiga gyvybę, jėgą darbui ir gyvenimui 
sugrįžtant,

Aš pajutau lyg įkvėpimo ugnį plūstant kraujo takuose 
Ir nuostabų budrumą, begalinį ryžtą 
Užvaldantį mane.

Tąnakt ilgai, tarytum svaidantis šviesas į tamšą 
laužas,

Liepsnojau per kartų kartas sukurto šilto kraujo ir 
jėgos liepsna,'

Gyvybės upė, skausmo ir mirties ledus pralaužus, 
Tekėjo ateities linkme.

Tąnakt regėjau žodį įkvėpimo liepsnose lyg naują 
saulę žėrint,

Tąnakt ritmingai plakė žemės didelė širdis.
Iš sielos, lyg šaltiniui prasivėrus;
Ištryško ateities vaizdų grandis.

Ir žody, tobulajam rutuly, nušvito naujas nemirštąs 
pasaulis,

Ir ošė vandenynai, ir žvalgėsi aplink kalnų viršūnės 
išdidžiai.

Ir amžinųjų vasarų kaitriojoj saulėj
Žydėjo mano — žemdirbių tėvynės — kalvos ir laukai.

Vilnius, 1941 
(B. d.)

ko negalima pasakyti apie kitus jo 
vienlaikius ir taip pat neabejotiniai 
gabius draugus, kaip. H. Nagį, aiš
kioje vokiečių mokyklos įtakoje arba 
A. Nyką-Niliūną, originalų, bet vis 
dėlto su prancūzišku atspalviu.

Vytautas Mačernis yra estetizmo 
šalininkas. Jo kūryboje pirmuoju 
smuiku groja ne emocija, bet inte
lektas. Jis nepasiduoda aistrai. Jam 
poezija yra tik subtilusis išgyvenimo 
atatinkama forma išreiškimas. To
dėl jo raštuos nerasi aukščiausio 
laipsnio epitetų, kai tuo tarpu Hen
riko Nagio poezijoj jų yra labai 
apstu. Tiesa, Mačerniui buvo pavo
jaus nueiti į kraštutinumą — į gry
nai abstraktinę poeziją, kad rodo jo 
vėlyvesnėj kūryboj poetinis žodynas, 
turįs sąvokinį atspalvį:
„... ateities pasaulio formos idealios“.

Arba: „Savo sielą, alkaną kaip žvėrį 
Maitinu geriausiais žemės 
vaisiais
Mokslu ir menu.

Arba: „Visatos paslaptys“, ir t. t.

Apie tą patį kalba ir pačių eilėraš
čių struktūra. Mačernis pasirenka 
pačią uždariausią formą-sonetą ir jį 
parašo ne spontaniškai, bet labai ap
galvotai, parinkdamas rūpestingai 
žodžius ir pamažu taikindamas. Štai 
dėlko jo vėlyvesnėje kūryboje, ypač 
sonetuose, jaučiamas kažkoks sąvo
kinis, loginis šaltumas. To nieku bū
du negalėtume pasakyti apie jo 
stambiausi kūrinį-Vizijas. Septynios 
vizijos, pradėtos rašyti 1939 m. ir 
galutinai baigtos >1942 m., yra be galo 
sultingos poetiniais vaizdais ir ištisai 
persunktos švelnia idealaus praras
tojo pasaulio nuotaika. Šios Mačernio 
„Vizijos“ bene bus vienas iš pačių 
geriausių mūsų jauniausios poetų 
generacijos kūrinių.

Savo kūrybos pagrindan Vytautas 
Mačernis ima žmogų, svyruojantį 
tarp realiosios būties ir idealo. Ir 
todėl jis neriasi į egzistencines žmo
gaus gelmes, norėdamas ątkasti ten 
tuos visus pradus, kurie yra nekin
tami ir amžini. Todėl jo poezijoj 

Dievas, Mirtis, Laisvė, Liūdesys, 
Meilė, Draugas, Praeitis yra nuolat 
pasikartoją motyvai, turį visuotinu
mo prasmės., Bet jis neišgyvena šių 
dalykų emociškai, o tik šaltai kon
statuoja, kad Mirtis, garsus Torea
dor, vaikšto išdidi, ir jai turi kiek
vienas pralaimėt, kad dievai aukštai 
ta mūsų kovą su mirtimi gėrisi ir 1.1.

Mačernis tai teigia kaip neišven
giamą būtinybę, nepriduodamas tam 
tragiškumo žymių. Taip atrodo, 
trumpai charakterizuojant, Vytauto 
Mačernio kūryba ir jo asmens bruo
žai. Jo dvasia nepasinėrė į žemės 
dulkes, bet ieškojo metafizinių aukš
tumų ir erdvių, kad nebūtų kliūčių 
kely į idealui! pasaulį. Idealo grožis 
jo sielą gundomai viliojo, ir ji kaip 
panterą „kūno narve nervingvai 
vaikščiojo, amžinybės sau kaip gro
bio geisdama“.

Tiesa, jis laimėjo amžinybę sau 
kaip grobį, bet mums amžinybė jį 
yra nesugrąžinamai pagrobusi.
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Dr. J. Remeika

Senovės lietuviu tikėjimo atspindžiai Rezos 
dainose

(Iš rinkinio „Lietuvos praeities vaizdai“).

Dėl Rėzos dainų
„Durch dlese Sammlung 1st aber- 

mals einer melner WUnsche ertUllt".
„Es kommt mlr bei stiller Be- 

irachtung selir olt wundersam vor, 
daB man die Volkslieder so sehr 
anstaunt und šie so hoch erhebj. 
Es gibt nur elne Poesie, die echte, 
wahre; ailes andere ist nur An- 
naherung und Schein. Das poetische 
Talent 1st dem Bauer so gut gege- 
ben als dem Ritter".

„So sind denn diese Lieder anzu- 
sehen als unmittelbar vom Volke 
ausgegangen, welches der Natur 
und also der Poesie viel naher ist 
als die gebildete Welt".

Wolfgang Goethe

Rėzos yardas išliko neužmirštinu 
dėl jo dainų, kurias surinko aštuo
niolikto amžiaus gale ir devyniolikto 
pradžioje. Jos gražios. O paveikslai, 
kokius žmonių vaizduotė sukūrė, ža
vėtini. Nemaža jų Rėza išvertė ir į 
vokiečių kalbą. Todėl susidomėjo 
lietuvių dainomis ir vokiečių švie
suomenė. Ypačiai Herderis ir Gėtė 
labai jas brangino.

Rėza užaugo, kur lietuvių dainos 
skambėjo, kur seni papročiai buvo 
dar stiprūs. Iš paprastos, nežinomos 
vietos, iš kopininkų tarpo vienui 
vienintelis pakilo į mokslo aukštu
mas, lyg vėversėlis saulėtame, skai
driame danguje dainų dainuoti. O 
dainas jis mylėjo kaip ir savo gim
tąjį lietuvišką Užmario kampelį.

Jo gyvenimas, iš tikrųjų, nuosta
bus, Gimė Karvaičiuose, tarp Pervel- 
kos ir Preilos. Tėvai mirė dar ma
žam esant. Netrukus ir jo gimtinis 
kaimas dėl slenkančių kopų buvo 
palaidotas. Kurį laiką gyveno Nau
jojoj Agiloj, kurią taip pat smiltys 
užnešė. Persikėlęs į Rasytę, ėjo .mo
kyklą, ganė žąsis. Vėliau priglaudė 
jį Kaukėnų precentorius. Į mokslą 
verždamasis, pasiekė Karaliaučių. 
Čia ėjo universitetą ir ilgainiui tapo 
teologijos profesorium.

Rėzos dainos yra senos. Todėl 
daugiau atsispindi jo dainose lietu
vių senasis tikėjimas, negu kitose. 
Su krikščionybe daug tautosakos 
išnyko, o likusioji prisitaikė nau
jam gyvenimui. Žilosios senovės tik 
nuotrupos, atspindžiai beliko.

Senovės lietuvis garbino paslap
tingas gamtos jėgas, kurios randasi 
kaip aukštybių, taip žemės ir van
denų erdvėse. Ir dangus tuomet ne
buvo taip toli. Jo gyvenimas po mir
ties mažiau skyrėsi. Rėzos dainose 
minimos šios dievybės: geroji Saulė, 
Mėnulis, Aušrinė, Vakarinė, Že
mės dievaitė Žemynėlė, Laima, Per
kūnas, jūrų dievas Bangpūtys, Gil
tinė. Žmonės kalbasi su aplinkumos 
gamta ir pavirsta, kai reikia, į viso
kius daiktus.

Daina apie Saulę ypatingai rimta. 
Ją skaitydamas jauti maldos dvelki
mą. Pati Saulė šviesiomis varsomis 
atvaizduota: ji gera, padeda varg
šams.

„Miela saulyte, Dievo dukryte, 
y' Kur taip ilgai užtrukai,

Kur taip ilgai gyvenai, 
nuo mūs atstojusi?“ 
„Po jūrių, po kalnelių 
kavojau sirateles, 
sušildžiau piemenaičius“. 
„Miela saulyte, Dievo dukryte, 
kas rytais, vakarėliais 
prakūrė tau ugnelę, 
tau klojo patalėlį?“ 
„Aušrinė, vakarinė: 
aušrinė, vakarinė: 
aušrinė ugnį prakūrė, 
vakarinė patalą klojo; 
daug mano giminėlės, 
daug mano dovanėlių“.

Kai vargšei našlaitei pražuvo vie
nintelis jos turtas avelė, ji kreipėsi 
pagalbos į Aušrinę, Vakarinę ir Mė
nulį. Jie visi atsisakė. Aušrinė tu
rinti anksti rytą Saulelei ugnelę 
prakurti, Vakarinė turinti vakarais 
Saulelei patalėlį kloti, o Mėnulis nu
siminęs, kad jo veidelis kardu perda
lytas. Bet už tai Saulelė sutiko jai 
avelę suieškoti.

„Devynias dienas ieškosiu, 
o dešimtą nei nusileisiu!“

Kitoj dainelėj seselės pasigenda 
brolelio, bes tik vienas žirgelis iš ka
ro sugrįžo.

,Dievuži, Dievuliau mano, 
kas mums padės brolio gedėti?“ 
Saulužė tarė nusileisdama:
„Aš jums padėsiu brolio gedėti, 
devynius rytus miglužėj temsiu, 
o ši dešimtą nei nebetekėsiu“.

Ne visuomet ir Saulės gyvenimas 
buvo ramus. Ir ji turėjo rūpesčių. Ir 
dar kokių: Mėnulis Saulę vedęs 
įsižiūrėjo Aušrinę. Už tai Perkūnas 
perkirto jį kardu į dvi dali.

Mėnuo saulužę vedė 
pirmą pavasarėlį. 
Saulužė anksti kėlės, 
mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didiai supykęs 
jį kardu perdalio: 
„Ko saulužės atsiskyrei? 
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?“

Perkūnas buvo galingas ir baus
damas rūstus. Tokiu jis pasirodo ir 
Aušrinės vestuvėse.

Aušrinė svodbą kėlė.
Perkūns pro vartus įjojo, 
ąžuolą žalią parmušė.
Ąžuolo krau’s varvėdams 
apšlakstė mano drabužius, 
apšlakstė vainikėlį.

Šaunus ir jūros dievas Bangpūtys. 
Jo klauso šiaurys vėjas, sušiaušia jū
ros paviršių. Bloga laivininkui, jei 
Bangpūtys įširsta, reikia skubiai mes
ti aukso inkaras ir laukti, kol jūra 
nurims.

O ir supyko
bangų dievatis:
pakilo šiaurys vėjatis, 
„Ai drauge, drauge, 
tavorščiau mano, 
mesk aukso inkarėlį!
Tegul, te rito 
Bangpūtys valtę 
ant aukso inkarėlio!“

\ •
Žemės deivė Žemynėlė buvo taip 

pat gera kaip ir Saulė. Ji kaip žie- 
deklėlė rūpinosi, kad viskas augtų, 
žydėtų. Visų atstumtai vargdienėlei 
našlaitei padeda pamatyti savo tė
velius: pataria pasodinti pamary ant 
aukšto kalnelio rožę, kuri užauga ligi 
pat debesėlių. Tada vargšė mergelė 
užlipa rožės šakelėmis ant debesėlių: 
ten gyvena jos tėvas močiutė.

„Žemynėle, žiedeklėle, 
Kur sodinsiu rožių šakelę?“ 
„Ant aukšto kalnelio 
prie jūrų, prie marelių“. 
„Žemynėle, žiedeklėle, 
kur rasiu tėvą močiutę 
aš prastumta vargdienutė?“ 
„Eik ant aukšto kalnelio 
prie jūrų, prie marelių“.
„Iš rožių kelmačio 
užaugo didis medatis, 
šakos iki debesėlių;
užkopsiu ant debesėlių 
per tas rožių šakeles“.

Anais laikais žmonės kalbėjosi su 
medžiais, gyvuliais ir paukščiais, o 
kartais ir pavirsdavo į juos. Juodas 
varnas atneša baltą ranką su žiedeliu 
ir praneša, kad bernelis mūšyj žuvo. 
Gudri mergelė pavirsta į lydeką, kad 
jos mylimasis ją sugautų. Pasken
duolė seselė, išskalauta jūros bangų 
į pajūrį, pavirsta į liepą, iš kurios 
šakelės pasidaro bernelis skardžiai 
skambančią dūdelę. Dėl meilės miręs 
bernelis pražįsta rožių pumpurėliu.

Ir atėjo jauna sesytė 
šventos nedėlės rytą, 
nuskynė rožės pumpurėlį
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nuo tų rožių krūmelio:
„Ai gražiai kvepia žiedelis, 
tas rožių pumpurėlis!“ 
Atsakė-močiutė verkiant: 
„Juk tai ne rožių žiedelis, 
tai dvasė jauno bernelio, 
kurs miręs dėl smutnybės“.

Gulbių būrelis kviečia bernelį į 
karą joti:

Jau ir atlėkė gulbių pulkas, 
o ir pavarė į karą joti. t

Ir berneliui paskendus jo kapą 
lanko trys gulbelės: marti, sesuo, ma
mužė. Bet tik viena mamužė gedėjo 
iki gyvos galvos: jos meilė, pasirodo, 
buvo tvirčiausia.

O ir atlėkė
trys gulbužėlės 
iš karaliaus darželio;

o ir nutūpė 
tos gulbužėlės 
ant, brolyčio kapelio: 

gulbė prie kojų, 
gulbė prie galvos, 
gulbė prie šalaties;

Marti prie kojų, 
sesuo prie galvos, 
mamužė prie šalaties.

Marti gedėjo 
tris nedėlates, 
sesuo trejus metelius, 

o ši mamužė, 
mano garbužėlė, 
kol jos gyva galvelė.

Taip slenka švelnučiai kaip debesė
liai mitologiniai vaizdai. Vienas už 
kitą gražesni. Iš tolimų, seniai nu
aidėjusių laikų dvelkia šios dainos 
tokia aukšta kultūra.

Rėza žavėjosi senolių tikėjimu, lyg 
renesanso žmogus graikų ir romėnų 
garsiąja praeitimi. Jo eilėse lietuvių 
mitologija būdingas reiškinys. Štai 
vienur aprašo Laimos liepą, kitur 
amžinosios ugnies aukurą, kurį lan
ko Užmario mergelė, ar sugrįš jos 
bernelis sveikas iš Žalgirio mūšio. 
Savo romantiška siela Rėza ne tik 
brangino lietuvių žiląją senovę, bet 
ir rūpinosi, kaip ištikimas tėvynainis, 
kad nežūtų be jokio pėdsako.

Prof. S. Kolupaila 
▼

Is Lietuvos geografijos

E. Buračaitė

Nejau mes tam atėjom
Nueina jie gyvenimo alėjom, 
Nueina klystkeliais juodais ...
O, Viešpatie, nejau ir mes atėjom 
Tik nuskambėt be atbalsio aidais?

Rasa pravirko pakelėj žiedeliai, 
Nukrito šviesios žvaigždės erdvėse. 
Brangus, prieš ką palinko tavo keliai' 
Ir kas tave prikels daina šviesia?

Nejau ir mūs seneliai, pranokėjai 
Beklaidžiojo kada tokiais keliais, 
Ar audrai laimę savo patikėję, 
Keliavo jie su vėjais įžūliais?

Išeina jie gyvenimo alėjom, 
Paklysta kryžkeliuos tamsiuos . . . 
Nejau į žemę varganą atėjom 
Tik klaidžiot be paguodos ir šviesos?

Didesnieji Lietuvos ežerai

Vardas Apskritis Plotas Pavirš. Didž.
ha aukštis nuo gilu-

•• . juros m mas
Maurai R. Prūsai 10450 1163 38 •
Narutis Vileika 8050 1653 34
Drūkšiai Zarasai' 4474 140,6 23
Snūdas ir Strustas Brėslauja 4240 1303 24
Driveta I, 3782 132,0 13
Sventytis .(VygonoščiaJ Slanimas 2650 1532 3
Dysnai Švenčionys 2395 1453 6
Dusia Alytus 2333 106.9 32
Svyris . r • Švenčionys 2256 150,2 9
Vygriai Suvalkai 2166 131,9. 73
Vištytis Vilkaviškis t763 173,0 47
Medelas Vileika 1700 161,1 10
Ugariai (Bohinėl Brėslauja 1534 1303 12
Nendravas, Nespyžius, Volas 1449 1303 4
Lūša (Obsternas) ■■ 1341 1393 12
Sartai Zarašai 1331 102,0 22
Miastras Vileika 1300 . 165,6
Avilys Zarasai 1291 157,0 14
Metelis Alytus 1267 106,0 13
Ričia Brėslauja 1215 149,0
Virkšta (Plateliai! Kretinga -1205 1453 46
Rekyva Šiauliai 1166 128,6 7
Luodis Zarasai 1154 150,4 16
Daugai Alytus 1099 130,4 42
Lakajai, Balt, ir Juod. Utena 1099 146,2 . 46
Alaušas Utena 1054 1402 42
Smoltas (Vyšniavas) Vileika 1031 153,4 6
Žuvintas Marijampolė 1027 86,7 3
Radoha (Babravičiai) Slanimas 1026 152,3 4
Lūkstas Telšiai 1013 154,0 10
Asveja (Dubingiai) Švenčionys 956 138,0 42
Anykštis (Rubikiai) Utena 944 126,3 16
D. Švokštas Vileika 926 176,0
Galonas, Gelotis, Išnaras Utena . 911 146,6 17
Aisetas, Galonas, Dumblys Švenčionys 900 150,6 39
Stirniai Utena 862 1483 34
Kretonas Švenčionys 853 145,9
Lūšys ir Asalnai 790 140,0
Galvė ir Skaistis Trakai 768 148,9 47
Galadusis Seinai 760 135,5
Dringiai Švenčionys 691 140,2 15
Cičirys Zarasai 645 144,0 42
Biržulis Telšiai ■ 630 149,8 4
Obelija Alytus 571 1092 8
Seirijis >> 570 121,0 . 4
Dysnykštis Švenčionys 553 145,0 6
Kertojis Utena 550 146,4 5
Apvardai Švenčionys 543 1433
Tauragnas Utena 540 166,0 62
Dūkštas žarasai 532 154,0
Samavas ■ 509 • 150,8
Siesartis Utena 507 145,9 32
Ančia Suvalkai 250 227,0 108

(B. d.)
f

Jaunimo kaimas įvairių kitų tautų vaikais, (į jauni-
Šveicarai, norėdami padėti karo mo kaimą bus priimami visų Europos

išblaškytiems po svetimus kraštus tautų vaikai), bus išauklėti tarptau-
benamiams ir našlaičiams vaikams, tinio taikumo dvasioje.
prie Appenzell steigią jaunimo kai
mą. Benamiai ir našlaičiai vaikai bus Britų katalikų jaunimo kongresas
suskirstyti į būrius po 20 vienos tau- Šių metų Kristaus Karaliaus šven-
tybės vaikų ir auklėjami. Tuo būdu tės proga Blackpool įvyks pirmasis
vaikai bus apsaugoti nuo nutautimo, po karo D. Britanijos katalikų jau-
o iš antros pusės, augdami kartu su nimo kongresas.
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„Sukdamiesi ratu metė ..Homeras „Ilijadoje"Daugybės šių dienų sporto priemonių bei įrankių tarpe diskui tenka ypatinga vieta, nes tai ta pati varžybų priemonė, kuri prieš tūkstančius metų jau džiugino žaliose aikštėse susibūrusį senosios Graikijos jaunimą ir dirgino jo ambicijas. Daug amžių nepakeitęs savo formos, jis išliko mums kaip liudytojas amžiais jaunose širdyse nemirštančio troškimo, žaisti ir lenktyniauti.Kai paimi diską f rankas, ta apvalų medinį skirtulį, keliais metaliniais lankais sustiprintą dažniausiai geltonos spalvos, blizgantį ir švelnų, tuojau pajunti, kad šis įrankis padarytas ne kuriam praktiškam tikslui, bet tik žaismui, tik mėtymui. Kaip pats diskas, taip ir' jo metimas turi savyje kažin ką nepaprasto, nekasdieniško, tas elegantiškas, spiralinis metiko apsisukimas, tas staigus, įtemptas jėgos iškrovimas. Visa tai neturi jokio pritaikomo tikslo ir yra, jei neskaitytume nuostabiai stipraus ir koncentruoto jėgos sutelkimo, tik judėsiu grožio demonstracija, tik kelių gražių pozų derinys, tik vaizdas. Bet argi to neužtenka? Argi grožio siekimas ir jo ieškojimas nėra, viena iš pačių esmingiausių sporto žymių? Argi kažin kuris šių laikų rašytojas savo laiške apie estetinį auklėjimą mus nemokė: Žaisdami tesiekia žmonės grožio idealo.Disko mėtymas yra labai senas. Senovės graikų olimpiniuose žaidimuose jis įėjo į pentathlona — graikų penkiakovę. Labai galimas dalykas, kad disko mėtymas atsirado daug anksčiau už olimpinius žaidimus. Senųjų graikų mitologija pasakoja, kad ir " Olimpo dievai mėgę šį gražų sportą. Žinomas disko metikas buvęs mūzų globėjas Apolonas. Atsitikę .kartą, pasakoja legenda, kad Apolonas treniravimosi metu disku pataikęs savo draugui Hyakinthui j galvą ir mirtinai jį sužeidęs. Ir ten, kur tik nulašėjęs sužeisto dievo kraujas, išdygę į lelijos žiedus panašūs raudoni kaip purpuras hijacintai, ligi šiai dienai liudiją dievų neatsargumą.Diskas, teikęs džiaugsmo antikos dievams ir žmonėms, dainių lygintas su saule, metėjų girtas už jo visokeriopą naudą, o ypač už pečių ir nugaros raumenų stiprinimą, mūsų eros pradžioje ir viduriniais amžiais buvo visiškai užmirštas. Tik praėjusio amžiaus pabaigoje jis vėl buvo prisimintas, rekonstruotas ir įtrauktas Pirmojon Atėnų Olimpiadon kaip atskira sporto šaka. Deja, čia jam teko likti didelio graikų nusivylimo priežastimi. Graikai, organizavę Pirmąją Olimpijadą senajame olimpinių žaidimų stadijone ir žinoję, kad jų besivaržą protėviai permesdavo diską per čia pat Olimpo papėdėje tekančią Alpheos upę, kuri anuo metu galėjo būti 40 mtr. platumo, turėjo pagrįstų ambicijų pralenkti iš to

P. P.

DISKASlimų salių atvykusius svečius ir laimėti laurų vainiką. Iš visų Graikijos kampų buvo surinkta patys stipriausi atletai. Jie dirbo,- treniravosi, kupini vilties, kad savo pasirodymu šiuose naujųjų laikų olimpiniuose žaidimuose neapvils savo tautiečių ir nepadarys gėdos, nors jau ir seniai į dulkes pa- virtusiems, Spartos diskininkų kaulams. Tačiau graikų tautos troškimas, o ir jų metikų pastangos, nuėjo niekais, ir Pirmosios Olimpijados disko metimo varžybos liko bene pačiu tragikomiškiausiu moderniojo sporto istorijos epizodu. Amerikietis studentas Garrett, savo gyvenime nė karto nematęs disko ir Atėnuose paėmęs jį pirmą kartą į rankas, numetė toliau (29,15 mtr.) už Demosteno, Sokrato ir Aleksandro Makedoniečio vaikaičius, laimėdamas pirmą vietą.'Šiose pirmose mūsų laikų disko metimo rungtynėse diskas buvo metamas visiškai kitokiu būdu, kaip šiandieną.. Mat, antika dar slepia daugelį neatmintų paslapčių — jų tarpe ir ano meto disko metimo būda. Naujųjų laikų disko metimo pionieriai, turėdami diską, bet nežinodami, kaip jį reikia mesti, atydžiai nusižiūrėjo į vieną Myroniško disko metiko marmurinę kopiją (garsus meno kūrinys iš 5 amž. prieš Kristų) ir išdirbo metimo taisykles. Minima skulptūra vaizduoja ant apvalaus
UNESCO

Daug kas jau bus pastebėjęs spaudoje arba per radiją išgirdęs šį gana keistą žodį, bet ne visi žino, kas iš tikrųjų tasai UNESCO yra ir kokia jo paskirtis, nors, reikia tikėtis, ateity jo vaidmuo gali būti labai didelis. Šis keistas žodis yra sutrumpinimas ilgo vardo United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation — Jungtinių Tautų Auklėjimo, Mokslo ir Kultūros Organizacija. Tai tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo sąjunga, įkurta prie UN (Jungtinių Tautų).UNESCO organizacijoje numatyti trys pagrindiniai skyriai: auklėjimo, mokslo ir meno bei literatūros. Masių švietimo bei auklėjimo reikalams numatoma įkurti ketvirtąjį skyrių, kuriam priklausytų iš bendrojo auklėjimo skyriaus išskirti radijo, filmų, spaudos ir kiti panašūs reikalai. Mokslo skyrius greičiausiai bus suskirstytas i du poskyrius — gamtos mokslų ir socialinių mokslų.Ryšiams tarp kitų skyrių palaikyti numatytas poskyris, kuris apimtų praktiškuosius klausimus — biblio- 

piedestalo stovintį, -lengvai priekin palenkta galva, per kėlius ir juosmenį susilenkusį vyrą. Dešinėje, užpakalin ištiestoje, rankoje jis laiko pirštais diską. Todėl ir Atėnų Olimpijados disko metėjai metė diską nuo apvalaus paaukštinimo, nejudėdami iš vietos, išmetimo jėgą koncentruodami į kojų, liemens ir galvos sulenkimo judėsiu derinį. Disko įsiūba- vimas buvo atliekamas keliant ranka pirmyn ir leidžiant palei kūną užpakalin. Savaime aišku, kad tokiu būdu išmestas diskas skriejo oru ne vertikaliai, bet horizontaliai, kaip mūsų kaimo ripka, kai ji lėkimo metu atšoksta nuo žemės.Ilgainiui metimo technika vystėsi, tobulėjo, ir šiandien jis metamas įsibėgant bei apsisukant, kas metamam diskui duoda daug išcentrinės jėgos. Dėl to ir nenuostabu, kad pirmosios ir paskutiniosios olimpiados disko metimo ■ rezultatai yra labai skirtingi. 1936 m. Berlyno Olimpijados disko metimo aukso medalio laimėtojas amerikietis Carpenter numetė normalų (2 kg.) diską 50,48 mtr. Tačiau tai nėra pati geriausia pasekmė. 1941 m. italas Consolini numetė Milane 53,34 mtr. (pasaulio rekordas).Nors mes nežinome, kaip diskas buvo metamas antikos laikais, tačiau tikime, kad mes jį šiandiena metame taip, kaip ji metė senieji spartiečiai. Šį. įsitikinimą stiprina aukščiau cituota Homero eilutė, kurioje sakoma, kad metėjai „sukdamiesi ratu metė ..." 

tekų, muziejų, leidyklų, pasikeitimo mokslo personalu, vadovėliu ir kit. panašius. Tame skyriuje būtų atstovaujami visi pagrindiniai skyriai.UNESCO pagrindinis tikslas — skatinti mokslo bei kultūros pažangą, plėsti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą ir ugdyti visos žmonijos solidarumą.Pirmoj eilėj UNESCO nori palengvinti pasikeitimą mokslinėmis ir kultūrinėmis idėjomis. Jis taip pat rems tarptautinių kultūrinių organizacijų darbą ir skatins naujų tos rūšies organizacijų kūrimą, padės organizuoti jų suvažiavimus, steigs pajėgų vertimų biurą, tarpininkaus, pasikeičiant mokslo personalu ir imsis kitų panašių darbų.Ypatingai UNESCO nori atkreipti dėmesį į tokius kraštus, kaip Kinija, kur dar žemas kultūros lygis, ir ten skatinti pažangą. Jis taip pat tirs, kiek kuris kraštas skiria mokslo bei kultūros reikalams lėšų, ir stengsis gerais pažangiųjų kraštų pavyzdžiais paskatinti atsilikusiuosius.UNESCO numato prisidėti ir prie tarptautinio universiteto steigimo,
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kuria ne tik ruoštų tarptautinius 
Jungtinių Tautų valdininkus, bet taip 
pat mokslininkus, politikus, inžinie
rius ir kitų specialybių žmones, su
gebančius dirbti vieną ar kitą tarp
tautinės reikšmės darbą.

Be kita ko UNESCO numato rū
pintis mokslinių metodų patobulini
mu bei jų tinkamesnių pritaikymu, 
o taip pat skatinti mokslinį tyrimą 
dar mažai ar nepakankamai mokslo 
tepaliestų sričių, kaip, pav., gyven
tojų prieauglio arba mažėjimo klau
simai, eugenika, viešoji nuomonė, 
Kalbos reforma, tarptautinės kalbos 
klausimas ir t. t.

Pagaliaus jis rūpinsis viso pasau
lio žaliavų šaltinių tyrimu ir, gal 
būt, imsis viso pasaulio žiniją susis- 
temint ir padaryti visiems prieina
mą, išleisdamas pasaulinę enciklope
diją, apie kurią yra kalbėjęs H. G. 
Wells.

Reikalauja geresnio jaunimo 
aprūpinimo

■ Paryžiuje Įvykusiame masiniame 
katalikų darbininkų jaunimo susirin
kime buvo iškelti jaunimo aprūpini
mo trūkumai. Susirinkimas nutarė 
reikalauti geresnio socialinio jau
nuomenės aprūpinimo’, ypatingai pa
kankamų apmokamų atostogų.

Pasaulinė skautų stovykla 1947 
metais

Pasaulinė skautų stovykla įvyks 
1947 m. Prancūzijoj, Soissons.

Protestas prieš kryžiaus pašalinimą
Vienoje įvyko katalikų jaunuome

nės protesto susirinkimas, kuriame 
5.000 susirinkimo dalyvių pareiškė 
protestą dėl pašalinimo iš mokyklų 
kryžiaus.

Yra ir tokių mokyklų
Los Angeles mieste, Kalifornijoj, 

nuo 1907 metų veikia Agnes Wood
ward įsteigtas meninio švilpimo mu
zikos institutas, kuriam šiuo metu 
vadovauja Amerikoje žinoma meni
nio švilpimo specialistė Helen Ward 
Jeffs. Šiam menui esą ypatingai ga
bios jaunos moters. „Agnes Wood
ward School of Whistling“ mokiniai 
savo pamokoms naudojasi vadovėliu 
„Švilpimo menas“. Mokslas praside
da’ tonų pratybomis. Yra sopranų, 
mezzo-sopranų, altų, koloratūrinių, 
lyrinių ir dramatinių švilpikų. Moks
las trunka nuo šešių ligi dvylikos 
mėnesių. Mokyklos absolventai gau
na gerai apmokamo darbo koncer
tuose, radiofonuose ir filmose. Pa
vyzdžiui, pieštinėse Waif Disney fil
mose paukščių čiulbesius vaizduoja 
buvusi šios mokyklos mokinė Ma
rion Darlington.

SIELVARTAS R. Šilbajoris

Sviro vyšnių šakos ir žiedais prisnigo — 
Svetimoj palaukėj man širdis nerimo.
Vis skaičiau tremtinio juodą vargo knygą, 
Vis gėla skambėjo žodžiai piligrimo.'
Stebuklingą dainą man laukai dainavo, 
Pasakas gražiausias sakė man žiedeliai, 
Draugiškai šlamėjo samanotas klevas, 
Tik širdis tėvynės vis užmiršt negali.
Svetimoj palaukėj klaidžiojau aš vienas 
Ir klausiaus, ką šnara ten upeliai sraunūs. 
Nuplaukė jais metai, nučiurleno dienos — 
Sielvartas krūtinę gildyt nepaliauja.

Amerikietes kolegijose ir universitetuose
Išlavintuose amerikiečių sluoks

niuose ypatingai stengiamasi mer
gaitėms suteikti lygius mokslinimosi 
ir lavinimosi galimumus, kaip ir ber
niukams. Mergaitė taip pat turi būti 
įgalinta eiti ten, kur traukia ją jo
sios ypatingi polinkiai ir ’ gabumai. 
Mokykloje ji laisvai lenktynuoja su 
jaunais vyrais, ir tėvai laiko savo 
garbės dalyku vienam ir kitam su
teikti lygias galimybes. Jei mergaitė 
high shool parodo gabumų, ji eina į 
universitetą arba kolegiją.

Amerikoje universitetų ir kolegijų 
yra labai daug. Mažiau pasiturin
tiems studentams kiekvienoje jung
tinėje valstybėje yra valstybinis uni
versitetas, kurių durys, savaime su
prantame, atviros ir moterims. Dau
gelis kitų universitetų laikosi iš fun
dacijų bei aukų, kaip, pav., Harvar
do ir Yale, kurie pasižymi geromis 
tradicijomis, labai rūpinasi turėti pa
čias geriausias mokslo pajėgas ir 
apskritai didžiai stengiasi išlaikyti 
savo aukštą lygį. Šiuose universite
tuose yra specialūs moterų skyriai, 
kurie veikia kaip mergaičių kolegi
jos, bet jose skaito tie patys profe
soriai ir studentės gauna tuos pačius 
diplomus, kaip ir studentai.

Paprastai studentės gyvena prie 
kolegijos „dormitory“, kuris įrengtas 
su visais patogumais ir pagal visus 
higienos reikalavimus. Nors ir yra 
tam tikros gyvenimo tvarką liečian
čios taisyklės, studentės naudojasi 
didele laisve. Jos daug sportuoja, 
dažnai priklauso kuriai studenčių 
sąjungai arba universiteto klubui Ir 
kiek kuriai patinka gali dalyvauti 
gausiuose universiteto parengimuose.

Amerikoje yra nemaža ir didelių 
mergaitėms kolegijų. Žymesniosios 
jų yra Naujojoj Anglijoj ir pasižymi 
savo sėkmingu auklėjimu. Bet ir vi
sose Jungtinėse Valstybėse yra gau
siai mergaičių kolegijų. Jos kiekvie
na turi savo pobūdį. Daugelis jų yra 
laikomos religinių bendruomenių, tad 
ir turi savų bruožų.

Joms vieta- paprastai parenkama 
gražios gamtos apylinkėje, netoli nuo 

mažesnių miestų, bet ne perdaug toli 
ir nuo didmiesčių. Pastatai paprastai 
yra dideliame žaliame plote, kuriame 
yra ir sporto aikštės. Čia mergaitės 
daugiau surištos su kolegija, kaip 
didžiuosiuose miestuose, tad čia ypa
tingai rūpinamasi jų laisvalaikiu. 
Studenčių literatūros klubai kviečia 
su paskaitomis rašytojus, ruošiami 
įvairūs pranešimai. Yra taip pat stu
denčių teatro klubai, kurie rengia 
įvairius vaidinimus. Pastatuose, be 
auditorijų ir laboratorijų, yra gim
nastikos salė, didelė biblioteka ir 
vaidinimų salė.

•Kaip ir high shool, taip ir kolegijoj 
bei universitete pirmasis jaunos mer
gaitės rūpestis įgyti kuo plačiausio 
bendrojo išsilavinimo. Tuo tikslu jos 
dalyvauja studenčių sąjungose, ben
dradarbiauja įvairiuose parengimuo
se, stengiasi pakankamai aukštai lai
kytis sporto srity ir ką nors padaryti 
bendrajai kolegijos gerovei. Norė
damos lavinti būdą ir organizacinius 
sugebėjimus, jos dalyvauja ir „Stu
dent Government“ — studenčių sa
vivaldybėje, kur turi progos eiti 
įvairias pareigas. Kartu, žinoma, jos 
turi apsisspręstl, kokį sau pašaukimą 
pasirinks, ir pasirinktoje šakoje 
uoliai dirba mokslo darbą.

Daugumas mergaičių toje pačioje 
kolegijoje lieka visus ketveris metus, 
kur mokslą pradėjo. Ši kolegija yra 
ju alma mater, ir buvusi studentė 
jai kaip „alumna“ paprastai priklau
so visą gyvenimą.

Tą dieną, kai baigusios mokslą stu
dentės palieka kolegiją, rengiama iš
kilminga šventė. Dažniausia koks 
nors žymus visuomenės asmuo daly
vauja toje šventėje ir pasako plataus 
masto kalbą aktualiais tuo momentu 
pasaulio klausimais. Tai yra lyg įves
dinimas jaunuomenės į viešąjį tau
tos ir pasaulio gyvenimą. Šie žo
džiai paprastai yra pilni tikėjimo de
mokratija kaip tautos gyvenimo 
idealu ir jaunuomenė skatinama šio 
idealo dvasioje veikti.

J}O o C ti Oi
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