
f ateitį <»c.» >«
■Ji.Mažryie 
BibHstekj

DVISAVAITINIS
„ŽIBURIŲ* PRIEDAS 

JAUNIMUI
Red. A. GRAŽIONAS

Augsburgas, 1946 m. spalių mėn. 5 d. I metai

v Dr. A. Vasiliauskas

XX AMŽIUSXX a. žmogus tarėsi gyvenąs kultūros ir civilizacijos pavėsyje. Jis su išdidumu ir ironija žiūrėjo į praeitį, smerkė viduramžius, kurie būvą sukaustę žmogaus protą, paniekiną žmogaus individualybę ir sustabdę kultūros bei civilicijos klestėjimą. Su panieka XX a. žmogus mėgo kalbėti ir apie vėlesniuosius laikus.Tačiau, regis, nepagrįstas mūsų pasididžiavimas savuoju amžiumi. Šis laikotarpis padarė civilizacijos stebuklų, tačiau kultūrinėje ir moralinėje srityje visiškai susmuko.Prancūzų rašytojas G. de Reynold savo veikale ,,L’ Europe tragiųue" teigia, jog XX amžius charakteringiausias požymis yra revoliucija. Revoliucija vyksta ekonominėje, socialinėje ir politinėje srityje. Perversmai šiose srityse pagimdė naujas socialines ir valstybines formas. Fašizmas, nacionalsocializmas ir kiti totalisti- niai „izmai" yra apraiškos tos visuotinės revoliucijos, kurį vyksta XX amžiuje. Revoliucijos keliu pasinešęs,« XX amžius savo barbariškumu prašoka net ir tamsiausius istorijos laikotarpius.Šiurpu skaityti šių dienų pasaulinę spaudą, pilną aprašymų apie mūsų laikų žmogaus subarbėrėjimą. Šių dienų teismai atskleidžia tokius veiksmus, kokių pasaulis iki šiol nebuvo ' girdėjęs. Teisės literatūroje buvo tvirtinama, kad mūsų epochos karo teisė daug prisidėjusį prie primityvių tautų papročiu ir karo žiaurumų sušvelninimo. Tačiau realiame gyvenime turime konstatuoti visai ką kitą. Mes patys matėme, kaip elgėsi mūsų krašto okupantai su priešo belaisviais ir su civiliniais gyventojais. Mūsų laiku totalistiniai rėžimai savo žiaurumu pralenkia ir primityvių tautų karo papročius. Už religinius įsitikinimus, už proto ir sąžinės laisvę arba dėl rasinės kilmės išžudyta milijonai nekaltų žmonių. Nuo motinų krūčių buvo atplėšiami nekalti kūdikiai ir kažkur išveždami arba masiškai žudomi. Dachau, Štuthofo ir Kątyno kapinynais nusėta visa Europa, nusėta ir mūsų tėvynė.Pasakojama, kad barbarų hunų vadas Atila po mūšio gerdavęs vyną iš priešo kaušo. XX amžiaus barbarai 

ne tik priešui, bet net savo tautiečiui, ištroškusiam proto ir sąžinės laisvės, lupdavo odą ir iš jos gamindavo papuošalus. Nūmbergo byloje vienas gydytojas liudijo, kad vienoje koncentracijos stovykloje pavojus gyvybei grėsė ypač tiems, kurie turėjo gerą odą ir sveikus gražius dantis, nes SS vyrai norėdavo turėti savo „didvyriškiems" darbams atminti gra-
J. Indriūnas

SESEIBėga vasara žydinčiais gojais Per laukus, per žaliuosius miškus. Pažiūrėk tiktai, sese, sustojus, Koks gyvenimas mielas, gražus.Ten palaukėjė dobils raudonas, Ir bitelė darbščioji tenai...Dar toliau už upelio, prie klonio, Lino žiedas skaistus mėlynai.'Žvelk į sodą, sesute, ir džiaukis. Linksta šakos nuo vaisių sunkių. Kaip gražu tokio derliaus'sulaukus, Ant žaliųjų tėvelio laukų.Bėgs, prabėgs skaisti vasara šuoliais, Dings margieji žiedai nuo laukų ... Džiaugsimės, sese, pilnaisias kluonais. Bus mums linksma gyventi, smagu.
žią sveiką kaukuolę su gražiais dantimis, o oda turėjo būti tinkama pramonės ar papuošalų dirbiniams. Štai mūsų amžiaus kultūros ir humanizmo smukimas, pranašaująs Europai saulėleidį. Tokie įvykiai lyg tamsūs debesys apgaubia Europą ir artina ją dar prie didesnės katastrofos.Europai saulėleidį pranašavo daugelis genialių protų — R. Tagore, Dostojevskis, N. Berdiajevas, Speng- leris, Ortega, Foersteris ir kiti. Šie mokslininkai ir rašytojai bandė išaiškinti ir šios katastrofas priežastis. Dostojevskis pranašavo Europai pražūtį dėlto, kad ji prarado Kristų, prarado idėjinį pradą. Iš tikrųjų Europa pasuko materializmo keliu, atsisaky

dama nuo dvasinio ir idėjinio prądo. Tačiau tas kelias nežada Europai laimės. Faktiškai materialiniai ir ekonominiai reikalai turi didelės reikšmės, to niekas neneigia. Žmogus yra su kūnu ir gyvena gamtoje, tad turi tą kūną aprūpinti ir apvaldyti gamtą. Tačiau vienas materialinis pradas neapsprendžia pilnutinio žmogaus gyvenimo. Žmoguje gludi ir dvasinis pradas, ir už idėją žmogus ne mažiau kovoja, negu už duoną, už materialinį pradą. Ar Sokratas išgėrė nuddų taurę ne dėl idėjos? Ar pirmieji krikščionys kentėjo ir mirė ne dėl naujų nemirtingų idėjų? Šv. Povilas iš krikščionybės persekiotojo virto uoliausiu jos gynėju bei skelbėju vien dėl jo idėjų pasikeitimo. Taigi suvedimas šitų žmonių pasiaukojimo į ekonominius interesus, į materialinį pradą, reiškia visišką nesupratimą žmogaus prigimties. O vis dėlto dalis Europos visuomenės paneigė idėjinį pradą, pasirinkdama vien materializmo kelią, vedantį Europą į subarbarėjimą.XX amžiaus žmogaus subarbarėjimą atskleidžia daugelis mokslo vyrų. „Atilos laikais— sako prof. Maceina — barbarai lįsdavo iš miškų gelmės. Dabar jie kyla iš mūsų pačių. Iš kiekvieno mūsų kyščioja masinio žmogaus snukis liguistos išvaizdos ir barbariškos išraiškos". Štai dėl- ko ir proto genijus J. Ortega aliarmuojančiai šaukia: „Jeigu šis žmogaus tipas pasiliks Europos valdovas ir toliau, jeigu jis galutinai laimės, pakaks trisdešimties metų, kad mūsų pasaulio dalis atkristų į barbariją." Šie spėliojimai buvo gyvi po pirmojo Pasauliino karo, jie aktualūs ir šiandieną.Nūrnbergo byloje Prancūzijos atstovas Dubost savo kalboje pasakė, jog „nacionalsocialistų piktadarybės grąžino Europą į tamsiausius viduramžių laikus". Čia nė kiek neperdėta, bet, gal būt, per maža pasakyta, nes viduramžiuose vargu ar rasime tokių tamsių ir barbariškų veiksmų, kokie buvo įvykdyti arba dar tebevykdomi XX amžiaus Europoje. Europos vadai savo barbariškumo patys neslėpė. Hitleris vienoje savo kai-
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boję apie vokiečių tautą pasakė: 
„Mes esame barbare!, mes norime 
barbarais būti, nes tai yra mūsų gar
bės titulas." Nieko charakteri-ngesnio negalima buvo pasakyti apie XX amžių. Tai nebuvo tik tušti žodžiai, nes jie tikrai buvo patvirtinti darbais.Tačau ne tik subarbarėjimas yra charakteringa XXa. žmogaus žymė. Me- režkovskis, charakterizuodamas žmogų, yra pasakęs: „Žmogus yra žvėrių karalius, nes jo žvėriškumas yra didžiausias".. Šitas Merežkovskio posakis ypatingai tinka XX amžiaus žmogui. Ir Foersteris tai buvo pastebėjęs, tvirtindamas, jog mūsų epochos žmonija artinasi prie kolektyvinio žvėries laikų. Taigi sužvėrėjimas būtų antroji mūsų epochos žymė. Iš žmogaus — protaujančio gyvulio-pa- liko tik žvėris.

Kokią priežąstis pastūmėjo mūsų 
amžių tuo tragišku keliu?Kaip kiekviename asmenyje, taip ir kiekvienoje visuomenėje ar tautoje glūdi asmeninis ir masinis pradas. Šie du pradai tarp savęs kovoja dėl pirmenybės. Iš asmeninio prado triumfo kyla tvarka, pažanga humaniškumas. Asmeninis pradas iškelia individo vertę, jo originalumą, kūrybiškumą ir asmens laisvę. Masinis pradas žudo asmens indvididualumą, verčia jį pamėgdžioti kitus, susilieti su mase, atsižadėti asmens laisvės ir veržtis kartu su ta mase į chaosą. Kilniausios asmens ypatybės — sava pasaulėžiūra, savas sąžinės apsisprendimas — visa tai žūsta, masiniam pradui išsiveržus. Kol visuomenėje triumfuoja asmeninis pradas, tol žmogus yra viešpats visos aplinkos. Įsigalėjus masiniam pradui, silpnesnės asmenybės susilieja su mase ir elgiasi taip, kaip reikalauja masės instinktai ir aistros.Masinis pradas žmoguje visados yra gyvas, visados sukelia pavojų, bet ne visais laikais ir ne visose tautose randa sau vienodai palankią dirvą.Viduriniais amžiais dominavo masinis pradas. Tų laikų kolektyvas savo socialinėmis, valstybinėmis ir korporacinėmis formomis buvo sukaustęs žmogaus asmenybę. Žmogus buvo nuasmenintas, jis buvo kolektyvo narys, bet ne sau žmogus.Humanizmo ir renesanso amžius išlaisvino ir atpalaidavo individą iš viduramžių varžtų ir pradėjo naują epochą, teigdamas žmogaus asmenybę. Asmuo, išsilaisvinęs iš masinio prado varžtų, atgavo savo tikrąją vertę ir per penketą šimtų metų stiebėsi aukštyn. Tiesa, šis asmeninio prado dominavimo laikotarpis pasiekė kitą kraštutinumą — pradėjo žmogų absoliutinti. Galutines išvadas iš humanizmo ir renesanso idėjų padarė Fr. Nietzsche ir M. Stimeris. Jų moksle tas absoliutinimas pasiekė savo kulminaciją. Žmogus panoro prilygti 

Dievui, pats Dievu tapti. Sudievinta ir suabsoliutinta asmenybė siekė be- rybės laisvės, kuri virto anarchija. Šio asmeninio prado triumfo metu daug kur buvo suklysta, bet vis dėl to šis periodas pasižymėjo dideliu kūrybingumu. Didžiausi Europos civilizacijos laimėjimai yra pasiekti paskutiniųjų penkių šimtų metų laikotarpyje. Taigi su asmeninio prado triumfu eina kartu ir kultūros bei civilizacijos kilimas.Tačiau ir paskutiniame periode būta masinio prado išsiveržimų. 16 ir 17 amžiaus religiniai karai, pagaliau Prancūzų revoliucija tai vis masinio prado apraiškos, bet tik laikinio pobūdžio. Po trumpos pertraukos individualinis — asmeninis pradas vėl nugalėdavo ir dominuodavo.XX amžiuje Europa padarė staigų posūkį nuo individualinio prado prie masinio. Europos visuomenė jau po pirmojo Pasaulinio Karo revoliucijos keliu sprogdino buvusią valstybinę ir ' socialinę santvarką ir vedė Europą prie kolektyvinio prado dominavimo, prie anarchijos. Asmenybė turėjo pasitraukti ir užleisti vietą kolektyvui. Žmogus tapo nuasmenintas ir liko vien kolektyvo narys. Individas veikė taip, kaip jam padiktavo kolektyvinis instinktas ir, netekęs savosios nuomonės, tapo viešosios nuomonės vergas. Iš tokių vergų susidarė nuasmeninta minia, kurią lengva pavergti ir kuriai lengva primesti svetimą idėją. Be to, tokia nuasmeninta minia visuomet yra linkusi į chaosą, i anarchiją. Toji nuasmeninta minia paskui save traukia ir jaunimą. M. Monte- sori, charakterizuodama šių laikų, jaunimo auklėjimą, sako, jog' „šios dienos auklėjimas nuvainikuoja individą su visomis jo dvasinėmis vertybėmis, kad padarytų iš jo „numerį" arba „atomą" nesąmoningoje mašinerijoje". Montesori nuasmenintą minią vadina „nesąmoningą mašinerija", nes toji minia neteko savos pasaulėžiūros, savos nuomonės ir savų idėjų. Toji akla minia plaukia pasroviui, pasiduodama aistroms, dvasiniam liguistumui ir barbariškumui.Su konkrečiais masinio prado išsiveržimais sykiu eina žmogaus subarbarėjimas ir objektyvinių kultūros vertybių naikinimas, štai dėl ko mūsų amžiaus masinio prado išsiveržimas, kad ir šio karo metu, pasireiškia barbariškais veiksmais, žudymais, plėšimais ir 1.1. Tik tokiu būdu galime išaiškinti, kodėl tokiu laiku taip žvėriškai naikinama nesuskaitoma daugybė gyvybių, kodėl vėjais paleidžiami miliardų vertės medžiaginiai turtai, kodėl individas netenka žmogaus vertybės, kodėl žmogus sužvė- rėja. Tai yra nuasmeninto žmogaus triumfas.Masė gali tik sukilti, sugriauti esamą tvarką ir sunaikinti kultūrines vertybes, bet atstatyti ir sukurti nau

jas vertybes masė yra bejėgė. Tikrosios kūrybos ir pažangos funkcijos priklauso asmenybei.XX amžiaus nuasmeninta masė, sugriovusi senąsias vertybes, bet nepajėgianti sukurti naujų, ieško, vargsta ir laukia, kas ją išgelbėtų, kas parodytų jai kelią. Kai iš tos pavargusios masės iškyla vadas ir sako: „Aš už jus galvosiu, spręsiu ir išvesiu jus į gražesnę ateitį" — minia nudžiunga ir akla; jį seka. „Vado principas mūsų laikais nėra atsitiktinis. Jis eina sykiu su masinio principo iškilimu. Vadų nereikia tik asmenybėms, nes jos vadovauja kiekviena pati sau", sako prof. Maceina. O nuasmeninta masė be vado negali išsiversti. XX amžiaus Europa pilna tokių vadų, vadukų. Tie vadai nėra kieno nors primesti, jie išaugo toje pačioje masėje, kurį išstūmė juos į priekį.Neteisinga tūtų manyti, kad masės vadai tai genijai, didžios asmenybės. N. Berdiajevas yra pasakęs, kad masės vadai visados yra savotiški mediumai: jie valdo mases, bet ir masės valdo juos. Toks vadas turi savyje sukoncentravęs masęs troškimus ir norus.Kai šiandieną vokiečių tauta kaltinama, kad jos rankomis paskutiniojo karo metu įvykdyta 30—40 milijonų žmogžudysčių, tai niekas iš vokiečių nenori tos taltės prisiimti. Tačiau pastorius Niemollers, kalbėdamas Erlangene studentams, priėjo kitokios išvados. Jo nuomone, už tai. kas įvyko vokiečių tautoje, atsakingi ne tik buvę vadai, bet ir visa vokiečių tauta.Žinoma, vadų atsakingumas didesnis, negu masės. Vadai sugestinuoja masę ir primeta jai savo idėjas. Vadai remiasi ne individualine, bet masės psichologija. Masei nereikia įrodinėjimų, subtilių idėjų, bet drąsus, kategoriškas, sugestyvus teigimas patraukia masę.XX amžiaus Europos vadai, pavergę masę, stengiasi ją valdyti sugestijos būdu. Mokslas, menas, spauda, radio, teatrai turi tarnauti propagandai ir melui masei sugestijonuoti. Jeigu pradžioje vadai esti masės ruporais, tai vėliau, sugestijonavę masę, sukaustę ją geležiniais dėsniais ir drausmės sankcijomis, ją pavergia ir tampa josios despotais. Tokiam diktatoriui lengva valdytvį nuasmenintą masę, kaip kokią galvijų bandą.Minios* vadai, būdami dažniausiai žemo intelektualinio ir moralinio lygio, leidžiasi į visokias avantiūras ir veda masę į visuotinį pamišima ir chaosą. Nelengva pasipriešinti ir išsilaikyti prieš tą Jšėlusios masės srovę. Tik labai maža dalis stipresnių asmenybių pajėgia atsispirti tam masiniam psichozui ir išlaikyti savyje žmogiškosios didybės žymę.
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VIZIJOS Vytautas Mačernis

SESTOJISodybą gaubė vasaros šilta naktis, ir snaudė sutemoj didžiulis sodas.Kažkur tolį girdėjos žemdirbių sodri daina.Ir žvaigždės didelės į grįžtantj sodybon kelią švietė. Ir viršum pievų sklaistės, lyg balta gėlė, migla.Sėdėjau kambary, ką tik iš tolimos kelionės tėviškėn sugrįžęs,*Ir iš gyvų prisiminimų budo, kėlėsi vaikystė tolima, O iš senų paveikslų žvelgė j mane veidai senolių rūstūs Ir švietė sutemoj senolės šypsena.Žiūrėjau praeitin... Bet pamažėl sunki galva nusviro ant krūtinės, ir išdrikę mintysPasikeitė šviesių sapnų srove:Sapnavos — vaikštau dideliam sode,Baltučiai žiedlapiai, lyg mažos peteliškės, i žolynus krinta, —Jos sukasi ir šnabžda ir stipriu kvėpavimu Svaigina lyg vynu mane.Ten, sodo vidury, po didele purėta obelim, matau senolė sėdi.Jos veidą ir akis nukloja (lyg auksiniai siūlai) per šakas nusvirę spinduliai,Jos baltus plaukus nežymiai kedena vėjas, Ir margina rūbus užkritę obelų žiedai.Aš prieinu arčiau, jinai atsisuka ir pakelia akis: „Tai tu, sūnel, grįžai namolei?!...Prieik arčiau ir sėsk šalia.Kiek aš dienų pralaukiau čia, i kelią žvelgdama, tavęs! Sakyk, ar nepavargai pasaulyje. Sakyk senolei! Paguosk jos pralūkėtas, praliūdėtas dieneles".Aš sėduos ir tariu: „Senolė mano, jei žinotum, kaip tavęs aš pasiilgau...Sodybos, tų namų, laukų plačiųjų...Atsimeni, vaikystėje kadaisMes mėgdavom išeit laukuosna dujen.O būdavo kaitra. Javų perpus nulinkę varpos.Pakvipę gintaru, liepsnodavo miškai ugny.Ir mėlynam danguj, lyg kaulo pilys, gretimų bažnyčių bokštai Atrodydavo dieviškai balti.Mes dviese eidavom laukais, rimti, už rankų susikibę, Sustodavom prie ežero, kurs buvo giedras lyg vienakio milžino akis. — Pakildavo ten paukštis vienišas, nuo lizdo nubaidytas, Ir tūpdavo anapus ežero, toliau patingęs skristi.O ašen tuoj, į kiaurą luotą įsisėdęs, Nuplaukdavau net į toliausius ežero krantus.Ir kąi išvargęs grįždavau, tu išdidžiai šypsodama sakydavai:„Tu mano nerami maža žebenkštis, amžinai judrus ir gyvas, Ir nežinia, kas iš tavęs paaugus bus".Bet visa tai jau praeitis...Tai knygon sukloti iš vieno liūdinčio pavasario žiedai. Užlieja ilgesys begęstančias akis, Kai juos prisiminimų knygose vartai.Atsimenu, kai tik paaugau, tuoj pasaulin išėjau. — Buvau nerūpestingas ir šypsodamas žvelgiau į dirbančiųjų dalią.O buvo pats pavasaris. Ir debesėliai, lyg palietas pienas, sklaidės melsvumojIšbėgę miško pakraštln, lapojo šviesūs ir jauni berželiai.

Buvau galo neramus, tai ir siaučiau vienmečių ir draugų būry...Visi mes ėjom išdykaudami pagal saulėtą laiko upę, Mergaitės puošė galvas gėlėmis. Mes laužėm medžių pumpuruotas šakeles,Ir mėtėm vandenin, tegul jas neša tangos įsisupę.Perdien pavargę kelyje, saulėleidžio metu kalnų ' šlaituos susėdę,Giliai nurimę žvelgdavom žemyn, kur tiesės lygumos, kaimai,Paskui ateidavo naktis, barstydama dangun žvaigždės, Ir mus pavergdavo jų aukštas ir kilnus ramumas.Ak, visa tai šiandien jau praeitis...Tai knygon sukloti iš vieno liūdinčio pavasario žiedai. Užlieja ilgėsys jau gęstančias akis, Kai juos prisiminimų knygose vartai.Paskui lemtis išskyrė mus, ir metai pridavė veidams rimtumo.Aš knygon įbedžiau šviesias akis.Buvau pavargęs truputį, širdy kažko tai buvo gaila, O veide žaidė rudeninės saulė spindulys.Palenkęs galvą įžengiau į didelių, tuščių namų ledinę tylą. —Čia buvo vakaras languos pakoręs gęstančio dangaus spalvas.Aš žvakę įžiebiau ir dirbau, tyloje pasiklausydamas, Kaip priemiesčiuos šiaurinis vėjas kyla Ir kaip dainuoja valkatos liūdnas dainas.Tiesos neradę niekur, liūdnos ir pavargę akys Piktai sužiuro į nakties gelmes.Tai visos mūsų dienos, lyg šviesos liepsnon įskridusios plaštakės, Vien nežinią ir mirtį tesuras.Jei taip, tegul sau blėsta pamažu jautrus linksmumas, Tebūna dienos ir svajonės skausmo surakintos, Tegul jaunystė kaip ugnis, mesta į tamsią naktį, Nušvietusi erdves, juoda angli mį žemę krinta...Bet kartais aš jaučiu, netaip kalbėt reikėtų, Ir noris laimę užumiršt ir darbui atiduot rankas.Ir kaupias jėgos, rodosi, galėtum vargo ir kančios skliaustus pečiais nukeltiIr visą šalį po nauju dangum išvest".
Aj nutilau; senolė į mane pasižiūrėjo,Paskui nuleido galvą ir ilgai sėdėjo, pasilenkus tyloje. Tada, paėmus mano ranką, tarė: „Nors nesupratau aš daugel žodžių, Tačiau atspėjo juos širdis, pamilusi tave...Kai tu, mažytis būdamas, rytais iš miego atsikėlęs, Manęs bučiuot prieidavai, papūtęs lūputes,Ir kai paskui toks rimtas žaisdavai ties mano langu, Sakyk, kaip aš galėjau nepamilt tavęs...Atsimenu, kaip vienąsyk, ar ne visus šunis susivadinęs, Lyg viesulas išdūmei į laukusIr negrįžai... Aš išėjau tavęs ieškoti nusiminusIr parugėj radau... vienoj krūvoj bemiegantį tave ir šuniukus.Tada ant rankų paėmiau tave ir nešdama mano svajojau: Užaugs sūnelis didelis ir tėviškę valdys, Ir žemė taps lyg sodas žydintis, Ir bus graži genčių šalis..."
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Kai rytmečio šviesa, ant mano blėstančių sapnų, lyg purpuras, užkritus, Išbudino mane, pašokau aš ir kambary apsidairiau: ' .Tekėjo saulė. Jos gaisrų pašvaistės Kaskart liepsnojo vis plačiau.Aš pažvelgiau į bundančius laukus. Ten pirmos darbininkų gretos Iškėlė tartum maldai tvirtas, dideles rankas.

Taip gimė darbas. Dirbančių eilėn ir ašen įsijungti nuskubėjauPer pievų lygumas plačias.Ir einant iš kalnų atskridęs lengvas rytmetinis vėjas Kuždėjo „Tavo laimė pakely..."O žemė pro rasas, lyg džiaugsmo ašarom užlietas veidas, Spindėjo nemirtinga, išdidi.
Samelė, 1942

Pr. Dauknys

Ant nauju laiku slenksčio
Nuo tebesmilkstančių karo nuniokotų griuvėsių, iš svetimos žemės mes žvelgiame į ateitį, darome, prisiminę praeitį, išvadas, palyginimus ir sprendimus. Dažnai mūsų mintys skrieja padangių plačiais vieškeliais į toli šiaurėje paliktą gimtąją Nemuno šalį, gintaro pakrantę — į mieląją gimtinę. Dažnai prisimename tuos motyvus, kurie mus išsviedė į tremtinio dalią, į naujų laikų slenkstį.*— Mylėkite vieni kitus! — nuolat sklinda į visas puses iš amžių gilumos nuo Palaiminimo kalno Pasaulio Gelbėtojo širdį audriną žodžiai.— Palaiminti tyros širdies, nes jie matys Dievą! — tai tų dalia, kurie išgirsta Pasaulio Gelbėtojo žodį.Mūsų dienų žmogus nenorėjo girdėti šių laimę nešančių žodžių. Šiurkštus egoizmas neleido jam pakęsti kitaip galvojančio artimo, negalėjo jis tverti, kad jo artimas turi geriau kuo apsidengti, sočiau pavalgyti. Ir žmogus, pasikėlęs puikybėn, neteko savo didingumo, tikrosios vertės. Pagaliau visa žmonija neteko pusiausvyros, nes išmintingasis žmogus (animal racio- nale) stipriai pažeidė tas šaknis, per kurias sruveno žmonijos gyvybės sultys.Gyvenimas tai lyg ratas. Jo ašis — Dievas. Atsirado tokių, kurie paneigė to rato ašį, ir atsirado tokių, kurie pridėjo ratui kitą ašį, pirmosios konkurentę. Pirmieji, pašalinę, Dievą, pasiryžo pasaulį kurti ant naujų pamatų, antrieji šalia Dievo pastatė konkurentą — nacių. Pirmųjų ratas be ašies išėjo iš savo orbitos ir pradėjo visa triuškinti, antrųjų dviašis ratas nepajėgė suktis. Ir įvyko baisus kataklizmas — prasidėjo žemėje pragariško žiaurumo bandymas — karas.Lietuva, išsivadavusi iš šimtmetinės vergijos, ramiai sau bedirbo kultūros darbą, niekam pikto nelinkėjo, neaštrino kalavijo kitiems pavergti ir užvaldyti. Gyveno savitą gyvenimą ir norėjo pagal poeto žodžius savo Tėvynę išpuošti, kaip savo tikrą seserį ir iškelti ją į dvasines aukštybes. Bet šis modemus ir nepalyginamo žiaurumo karas, naikindamas klaidingas filosofų teorijas ir politikų su

kurtas valdymo sistemas, neaplenkė ir mūsų gimtojo krašto.Nepasijutom, kaip atsidūrėm po tironų jungu. Maskolių palikuonys nebegalėjo ilgiau žiūrėti, kaip kyla šalia esanti mažutės teritorijos tauta, pralenkdama net ir savo didžiuosius kaimynus. Didžiosios tautos pajėgos buvo gaudomos ir tremiamos iš krašto. Daug didžių asmenybių netekome — mirties traukiniai juos išplėšė iš gimtosios ir amžių jiems skirtosios žemės. Naktimis jie skriejo per svetimą kraštą, lyg vaiduokliai, dienomis lėkė, lyg nelaimės ženklai, vis tolyn, tolyn ir tolyn į Rytus, į Sibirą, į nežinią.O mes, kurių dar baisi likimo ranka nespėjo paliesti, kantriai laukėme išsilaisvinimo valandos. Atrodė, kad ji atėjo. Jaunatvišku gaivalingumu ėmėmės laisvinti pavergtąją Tėvynę. Daugelis iš mūsų padėjo ant Tėvynės aukuro didžiausią auką. Bet mūsų žemė, pašventinta naujų kankinių ir partizanų krauju, dar ir toliau turėjo kentėti. Ir naujajam svetimajam valdovui nepatiko, kad buvusi pavergtoji tauta nenustoja vilties ir dar siekia dvasinės stiprybės ir didybės. Ir vėl mūsų Tėvynės padangė ėmė niauktis. Ir vėl naujas kryžiaus kelias.Pagaliau tas pavojus mus plėšte išplėšė iš tėvų žemės.*Mūsų grįžimas į Tėvynę jau nebe už kalnų. Kokias dovanas mes Tėvynei parnešime, kuo ją papuošime? Tai klausimai, kuriuos turime jau dabar išsiaškinti. Mūsų ateitis daug priklausys nuo tų klausimų išsprendimo.Esame ant naujų slenksčio. Žmonija, norėjusi be Dievo sukurti laimingą gyvenimą, tapo parblokšta.Šių dienų žmogus grįžta iš kari} ir žudynių pailsęs, nuvargęs ir pasigedęs tikrojo žmoniškumo, nuoširdumo ir meilės. Kas guos tą nelaimingąjį? Kas parodys jam tikrąjį kelia?Klaidingieji pranašai ir buvusieji dauggaliai valdovai jau pasitraukė iš. gyvenimo. Jų skelbiamieji „žemės rojai" buvo pilni neapykantos, pagiežos ir keršto. .

Po šiurpios audros blaivosi dangus, ir vėl iškyla šviesus, didingas, bet kartu ir paprastas pasaulio Gelbėtojo siluetas. Tai didysis Mokytojas, kuris perėjo per gyvenimą, vien gera darydamas. Jis moja ir kviečia karo išvargintas tautas:— Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir apsunkinti esate, — aš jus atgaivinsiu.z Tavim, Pasaulio Valdove, mes pasikliauti turime, Tavim sekdami, mes iškelsime tikrąją žmogaus vertę, nuskaidrinsime ir išugdysime asmenybes, kurių visa tauta taip laukia.„Su tavim, Kristau, eina tautos gyventi su tavim eis visa Lietuva!" o nerimstančio baltojo žirgo su narsiu raiteliu šalis prisikels naujam gyvenimui.
D. Bobėnaitė

Nebera joPrie klevo vartų motina parimusi: Baltutis nuometai, lyg vyšnios žiedas. Kvatojas vėjas juoduose arimuose, O sieloj — ilgesys baimingą giesmė giedaPrie klevo vartų ilgos dienos supas. Ir naktys nemigo, lyg šmėklos juodos; Vis slenka laikas, teka plačios upės, Tik nėr vilties, nėra saldžios paguodos.Skambėjo sodžiui sutartinės dainos, Rasojo gėlės seserų darželiuos ... Kaip greit, kaip greitai viskasatsimaino — 'Ne pirmą syk gi rymo motina priekelio. Sūnus išklydo paskui knygnešius 1 _rytus, Į sniego, šaltų vėjų ir mirties dykynę. Paliko močiai tik lūšna sukrypus, Paliko godos apie- laisvę ir tėvynę. —Prie klevo vartų motina parimus,Jos sieloj ilgesys baimingą giesmę gieda.Kvatojas vėjas juoduose arimuos;— Sūnus negrįš... Nebėr jo, —•
lūpos kliedą.
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I. Končius

ŽEME SAUKIANaktis, apskleidusi žemę savo skraiste, visus užmigdė. Miegojo paukščiai, gyvuliai ir žmonės. Tolumoj nakties tylą klaikiai perplėšė pempės riksmas: ji klykaudama kažką lydėjo per slėni. Gal būt, tai suvėlavęs keleivis skubinosi į namus, o gal tik atbudo jos neramus klajūnės instinktas, kad greit jau pasigirs dalgių daina ir jos dienos slėnyje jau baigiasi.Susimąstęs ėjo Kostas, jis skendo miglose, jo akys klydo i abi puses, tarsi norėdamos kažką išplėšti iš už rūko sienos. Užpakaly riktelėjo pempė, Kostas pajuto, kad ne jis vienas yra slėnyje, pagreitino žingsnius, pempės draugystė šią tylią vasaros naktį jam buvo visiškai ne prie širdies. Įkopęs kalnan, Kostas vėl pasijuto vienas, numetė nuo kupros ryšulėlį ir atsisėdo.— Tėviškės žeme, aš vėl jaučiu tavo artumą ir galiu atsikvėpt po devynių vargo ir ilgesio mėnesių.Tiesa, tie devyni mėnesiai, praleisti svetimam krašte be namų šilumos, be savųjų, rodos, neilgas laiko tarpas. B,et užtektinai jis prisikankino. Pajusdavo nekartą vienumą svetimam krašte, ir gūdus ilgesys užliedavo krūtinę. Atsiguls, būdavo, vakare lovon, užsimerks ir jaučia toli rytuose likusią tėviškę, namus. Štai girgžda svirtis — mama pasems vandens. Troboje vakaro prieblanda, iš krosnies ugnis šiltais atspindžiais glosto sieną, pasiekia lovą kampe, ant kurios susikūprinęs tėvas suka pančius, o už lango pūga. Išverda vakarienė, visi susėda prie stolo. Tėvas nerangiai paima šaukštą į rankas, Ir vis tyli. Motina neiškentusi -priduria:— Dieve, kur šiokią naktį Kostu- kas?Be abejo nekaip jaučiasi ir brolis.Prisimena Kostas, kaip lėtai slinko dienos. Praėjo žiema, žalsvai pasipuošęs, atskrido pavasaris. Nerimo Kostas svetimoj žemėj. Pykdavo ne kartą ant savęs už bėgimą. Bet negi jis vienas — bėgė šimtai, tūkstančiai bė- go nuo mirties, bėgo ir jis.Kalbėjo žmonės, kad su rusais karas neišvengiamas. Švystelėdavo Kostui laimės viltis, bet vis buvo ramu, ir jį tebeslėgė stovyklos sienos. Pagaliau vieną dieną atvežė ji su būreliu lietuvių į pasienio punktą ir paleido. Karo šmėkla čia buvo siautusi dar taip neseniai, žemė tebegaravo krauju ir paraku. Nuo sienos iki namų nepertoliausia, kaip tėvas sakydavo, penkios mylios. Ir štai jis, nors ir naktį, pasiekė nuo amžių purentą tėvų žemelė. Čia nuo kūdikystės die

nų kiekvienas kampelis jam buvo žinomas. Vasaromis išeis, būdavo, su broliu anksti, anksti rytą į Palokystę šienauti. Miglos glamonėja jaunatvišką jo krūtinę, o vėsia rasa, lyg sidabru, apsikrovus žolė erzina jo basas kojas. Sustoja abu, ir didinga ramuma užlieja krūtinę. Tolumoj girdėti plaktuko dūžiai-tai kaušiškiai rengias i pievas. Paupy šimtai balsų sveikina rytą, o iš jų išsiskiria skardžiabalsė lakštingala. Ir, štai, po tiek ilgesio ir skausmo valandų jis jaučia
Prof. S. Kolupaila

▼ '

Is Lietuvos geografijos
Žymesnės Lietuvos kalvos

Vardas arba art. 
kaimas, 

Krėva 
Čiupiškis (Alšėnai) 
Debesija (Gudagojis) 
Lavariškiai 
Malūniškiai (Ašmenėlė) 
Bajorai (Medininkai) 
Jokaviškiai (Ceikinė) 
Vilkagalis (Medininkai) 
Večiūliai (Graužiškės) 
Pavištytis (Dunojas ež.) 
Ažušilė (Daugėliškis) 
Pavištytis (Vištyčio ež.) 
Aukštikalnis (Gražiškiai) 
Elžbiefiškiai (Rudamina) 
Paversmė (Daugėliškis) 
Ivaniškiai (Dainava) 
Gedanoniai (Aukštadvaris) 
Žąsinai (Švenčionys) 
Beržytė (Nemiežius) 
Ožiakalnis (Rudamina) 
Pratkūnai (Salakas) / 
Klykiai (Tauragnai) 
Žiezdrei (Tauragnai) 
Piliakalnis (Balčiai) 
Medvėgalis (Kaltinėnai) 
Rėzgūnai
Girgždute (Varniai) 
Šatrija (Luokė) 
Kubiliai (Daugailiai) 
Nuobariškiai (Vievis) 
Aukštagirė (Kaltinėnai) 
Barikiškė (Kaltinėnai) 
Lopaičiai (Tverai) 
Kietkalnis (Luokė) 
Vilčia (Rudamina) 
Degučiai
Vilkaičiai (Žarėnai) 
Naugurka (Žarėnai) 
Buožėnai (Alsėdžiai) 
Gegužkalnis (Upyna) 
Medinčius (Beržoras) 
Girininkai (Kurtuvėnai) 
Rambynas 
Birutė (Palanga) 

vėl namų artumą. Po sunkių darbų ten ilsis tėtė, mama, brolis, ir jie nejaučia, kaip arti yra jų Kostas, del kurio nekartą motina ir ašarą išliejo, ne viena rūpesnio raukšlė išvagojo tėvui kaktą. Kostas pasijunta vėl toks laimingas. Grįš į senas vėžes šeimos gyvenimas, jis vėl dirbs, savo jaunatvišką energiją įlies į žemę, Pamirš skausmą, savo vargo dienas išbrauks iš praeitis.Pakyla, ilgiau nebegali nusėdėti. Pareis į namus, miegančiųjų nežadins,

Apskritis Aukštis nuo jūros 
' m

Ašmena
>>

320,0
310,9
3072

Vilnius 301,7
Ašmena 297,4
Vilnius 289,7
Švenčionys 2893
Vilnius 2883
Ašmena 2882
Vilkaviškis 287,0
Švenčionys 285,0
Vilkaviškis 284,4

’281,0
Vilnius 277,4
Švenčionys 267,3
Vilnius 262,6
Trakai 257,7
Švenčionys 250,6
Vilnius 249,7

245,8
Zarasai 240,2
Utena 237,0 •"

236,0
234,9

Tauragė 233,5
Švenčionys 231,9
Telšiai 228,0

227,4
Zarasai 227,2
Trakai 222,8
Tauragė 215,1

213,5
Telšiai 211,0

206,1
Seinai 202,5
Zarasai 200,3
Telšiai 199,5

197,4
1963

Tauragė 1912
Kretinga 188,4
Šiauliai 182,8
Pagėgiai 46
Kretinga 20,7
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iki ryto permiegos daržinėje. CT\ry- toj ... Karščiau suplaka Kosto širdis. Rytoj bus šeimos šventė. Iš naujo atgijęs. Kostas pasileidžia pirmyn. Iš miglų išlenda beržas, kryžius, pagaliau išsiskiria tvartas, ir visas kiemas atsiyeria prieš Kosto akis.— Pagaliau...Peržvelgia —• viskas, kaip buvę. Kryžius, serbentų krūmai kiemely, ajerų priaugusi kūdra. Prie svirno sušnara ir drūtu balsu amteli šuo.— Reksai, karaliau, nepažįsti, išdy- kėlilŠuo minutėlę nutyla, pusgarsiai su- unksčia ir cypdamas puola prie Kosto.— Pažinai, geras tu, Reksiuk, nebe- siskirsime daugiau. Tiesa ...Šuo blaškosi apie kojas, glaudžia galvą prie Kosto rankų ir, giliai alsuodamas, gailiai unkščia. Kostui pinasi mintys: žadinti miegančiuosius ar laukti ryto. Neiškenčia ir pasuka prie galinio lango. Pasižiūri vidun — tamsu.— Tėte, tėveli, ar miegi?... Virpančiais pirštais suduzgena stiklą.Kambary, kažkas subrazda, - sugirgžda lova, ir girdi Kostas, kaip eina prie durų, ir išpila jį džiaugsmo prakaitas.— Kas ten? — pasigirsta už durų nepažįstamas balsas.

_.— Tai aš, Kostas, — ir Kostui kažkas užspaudžia gerklę.— O pone Karaliau, Kostukas, varge, vargeli, — tarpdury pasirodo sena kuprota žmogysta, — Kostuk, o varge, kur tu dabar, — lyg sumišęs senis barsto žodžius.— Dėde Silvestrai, tu pirmas mane sutikai, tu gyveni jau čia,.— apkabinęs iš visos jėgos suspaudžia Kostas žilą jo galvą. — Sakyk, dėduli, sakyk ( kur tėtis, mama, Pranas, ar miega, kad tu mane pasitinki?— Tegu, vaikeli, tegu, nurimk, eik vidun, varge tu mano, — dūsavo senis.Kambarin pirmas įsprunka Reksas, paskui aimanuodamas senis vedasi Kostą.— Kostuk, nurimk, štai sėsk čia ant suolo prie manęs, sėsk, Kostuk, vaikeli tu mano, našlaitėli, — senis pasikūkčiodamas sukniumba ant Kosto.Kostas mėšlungiškai įkimba seniui į rankas, tarsi norėdamas pabudinti atplėšt, purto jį— Taigi, vaikeli, prieš pat karą atvažiavo kareivių prisėdusi mašina ir išvežė žiaurieji bedūšninkai, nieko neleido net pasiimti. Pasigailėk jų, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro. .— O Pranas, ar ir tą?... — Daugiau nebepajėgė pratart Kostas.

— Ne! Pranukas prieš tai jau su kitais Sliužiškiais vyrais buvo pasitraukęs į mišką. Buvo sugrįžęs dar kartą, prašė mane saugoti namus, o pats vėl išėjo ir nebegrįžo iki šios dienos, — vėl senis, apsikabinęs Kostą, pravirksta, kaip vaikas.Tyli abu — nebeturi ką bekalbėti. Kostas, suleidęs virpančius pirštus į plaukus, bąla. Rodos, sustos krūtinėje širdis, o kūnas virs akmeniu.„Išvežė, išvežė ... Pranas negrįžo." skambėjo Kostui ausyse. „Išvežė, išvežė," kartojo sieninis laikrodis . . . Kostas svaigo. Namai, kas namai — tušti. Kur rasi nusiraminimą? Kas paguos ir kas supras tave? „Išvežė, išvežė," kartojo vėl laikrodis. Taigi išvežė, gyventi juk reikia, viską reikės pakelti ir pamiršti. Kostas, lyg mumija, žingsniavo po aslą.Ant dangaus jau švito žara, antru kart kieme pragydo gaidys, už lango Kostas išvydo atbundančią gamtą. Budo ir Kostas, karščiau gyslose sutvinksėjo kraujas:— Gyventi, stoti jų vieton ir dirbti tėvu žemę. Savo ilgesį ir skausmą išliesiu žemei, žemė mane supras. O jie dar grįš. — Ir savo žvilgsnį Kostas įbedė į rytuose besiplečiančia žarą.Jį šaukė žemė.
T J. Stoskeliūnas

Donelaičio „Metu“ stilius
(Židinys, 1939 m., Nr. 7)

1. Tikroji aplinkaAbstraktusis stilius mėgsta daiktavardinę kalbą, šykščiai vartoja epitetus, metaforas ir palyginimus. Retai beužtiksi tiesioginę kalbą. Asmenų pokalbiai bespalviai, t. y. visi veikėjai kalba vienodai.Konkretaus stiliaus puikiausių pavyzdžių galima rasti impresionizme ir natūralizme. Dažni konkretūs daiktavardžiai su epitetais arta šalutiniai pažyminio sakiniai, kurie juos pavaduoja. Ieškoma atitinkamo žodžio, kuris atvaizduotų visas spalvų, tonų ir šviesos atošvaistes. Daug sinoniminių veiksmažodžių, veiksmažodinių epitetų. Asmenų kalba skiriasi. Fonografiškai perduodamas žodžio sunkumas ar patogumas. Apskritai daug kitų poetinių priemonių: onomatopėjų, metaforų ir palyginimų. Dviejų sąvokų palyginimai glaudžiai susiję, tarp savęs panašūs. Kurio stilius savybių persvarą rasime „Metuose"?Jau pats literatūrinis žanras — idilė palankus šiam paskutiniajam stiliui reikštis. Juk čia žmogus veikia kasdieninėj aplinkumoj, jo veikimo plotai siauri, bet toki margi ir įvairūs, kad reikia sukaupti dėmesį, kad nepraleistume daugybės smulkmenų. Ne be pagrindo D. mėgstamiausias epitetas „margas". Tik pasiimkim iš „Pavasario linksmybių" 14 eilučių, pradėdami žodžiais „Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės". Žiurkės, šeškas, varna, šarka, pelėda, pelė, kurmis, musė uodas, blusa, bitinas, voras, meškos, vilkai — ar bereikia didesnio konkretumo. D. mėgsta paleisti apyvarton smulkmenas žyminčių visą tiradą daiktavardžių: 

valgyk sau sveika, kad nori, vabalą margą; valgyk grikvabalius, muses ir dyviną žiogą, valgyk skruzdėles ir jų negimusią veislę.arba: Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą, Smuikai tau ir kanklys turi su gėda sutilti.Riebūs mūs lašiniai bei dešros tau nepatinka ir keptų bei virtų valgių mūsų nenori; tu neliubiji pyragų neigi ragaišių.Plempių rudmėsių, storkočių bei baravykų jautakių ir baltikių, grūzdų irgi bobausiu bėgdamos į girias jos sau daug prisirovė.O po tam kviesliai greiti daug sunešė • valgių, jautienos riebios, kiaulienos irgi žąsienos, plaučių bei kepenų bei daugel šutintų blekų.Sis smulkus daiktų išskaičiavimas veikia daugiau akį, negu bendros sąvokos, jeigu, sakysim, „grikvabalius" keistume į „vabzdžius", vietoj, „plempių" sakytume — „grybai", vietoj „jautienos' — „valgiai". Tiek pat ir epitetai išskiria daiktą iš kitų tarpo ir parodo akivaizdesni.Epitetų D. raštuose apstu, tik ne visi konkretina daiktus. Daugumas jųjų tik išreiškia autoriaus santykį su daiktu. Pvz.: •meilingas draugas, šlovingas Dievas, meilingas geradėjas, glūpas draugas, lėlės nenaudėlės, niekinga veikalas, blogas pumpuras, glūps šokinėjimas, švankus darbas, mezliava miela, grečni šmotai, biaurūs šmotas, biaurūs sopagai, nešvankios gadynės, nešvankus darbas ir kt.
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Jų vertę sumažina nuvalkioti nuolatiniai būdvardžiai: meilingas, mielas, glūpas, viežlybas ir 1.1.Juslinių epitetų daug .mažiau. Spalvinių šykštokai vartoja:vabalas margas, pavasaris margas, margi laukai, dangus išgaidrintas, žėrintis ratas, grožybės margos, žilos barzdos, margo pievos, kriaušė žila, žili bernai, tamsūs laukai, žolelės margos, balti kalnai, vainikai žili ir 1.1Mėgiamiausi iš jų, kaip matom „.margas" ir „žilas". Jie žymi neryškias spalvas.Emocingi, nors ne tiek gausūs, metaforiniai epitetai: saldus balsas, alkana diena, barzdota gadynė, ruduo riebus, šiaurys pasišiaušęs, šlapias darbas, džiaugsmai šilti, barzdoti pušynai, jauna vasara, ruduo kumpas, saldūs alasėliai., D. lengviausiai valdo veiksmažodj. Veiksmažody, kuris mūsų kalboj toks elastingas, D. parodo meistriškumo. Visų pirma, veiksmažody kaupiasi minties branduolys. Retai D. veiksmažodį vartos kaip jungtį. Retai beužtiksi tokią daiktavardinę kalbą:didelį savo namams padarydavo džiaugsmą.Jo veiksmažody veik visados koncentruojasi brangiausios kalbos sultys, smulkios minties atošvaistos, judėsio niuansai. Gyvo judesio pamėgimas D. mašina rinktis ir atitinkamus veiksmažodžius. Gyviausi ir vaizdžiausi judėsio reiškėjai — ištiktukai. Jų vos vieną kitą beužtiksi, pvz. ,tic". Ištiktukų artimiausi giminaičiai — garsiniai veiksmažodžiai. Jie beveik toki pat gyvi, vaizdūs, veikia betarpiškai, visu svoriu sminga į sąmonę:gandras tarškino snapą, dyvus čiauški, staklės trinka, šeiva tarškia, dainas čypsi, kribždėti pagavo, paukštėrėdamas riešutys, pluodus pradeda tarškint, teškina šmotais, šakos barška, niekus pliuškėdamos antys, kukorius pleškino, čirškino smuiką, namus perkūns J plentą supleškins, purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja, kelias trinka, vilkai tralalau- dami staugė, piemens uluodami baido ir 1.1.D. pamėgęs kartotinius mažybinius veiksmažodžius, kurie žymi paprastai arba dažną arba neilgai trunkantį veiksmą:Jauns žmogus, durnai dūkinėdams,. nei sidabras gyvs, stikle mudriai šokinėja.Ei paskui, kad jau akėčias reik sekinėti ar kad margis su laukiu nenor rėplinėti. Štai, tuo bėdos iš visų pašalių susibėga ir nuo lopšio mus iki grabo persekinėja, ar nusiminęs žalis vos vos rėplinėja.Retai sakys D. bėgti, veik visados ima antrinį bėginėti. Su tokiu pat pamėgimu jis vartoja: šokinėti, triūsinėti, klydinėti, piešinėti, kopinėti ir 1.1.Nemažiau įdomūs, ir įvykio akimirkos veiksmažodžiai, kurie'žymi judesio staigumą:Tokius aš dyvus, kaip sens žmogus matydams, irgi dūsaudams iš širdies, tuo šūkteriu graudžiai. Svietui jam besidyvijant, štai girgžteria durys. ... kirsteria taip aklai, kad kasos irgi nepurės su grožybėmis visoms į nieką pavirsta.O kad reik padalyt, šmotus vis kyšteria riebius.Kiti tos rūšies: šypterti, stapterti, suklerti, kyšterti žvilgert.Įstangos kartotiniai veiksmažodžiai:Todėl ji paskiaus kasmet vis pradeda šūkaut:... smuikai tau ir kanklys tur su gėda nutilt, kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą.Kiti tos rūšies: rėkauti, klykauti, rūstauti.Žino D. ir palengvos kartotinį veiksmažodį, nors ji retai užtinkame:... ant kurio sklypus nuplėštus klestino vėjai.

• Ne tik savąja daryba veiksmažodžiai lanksti medžiaga D. rankose. Jie švieži, pritaikinti vis naujems judėsio atspalviams ir išorinio pasaulio įspūdžiams žymėti. Keletas įdomesniųjų:Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka, ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia.O štar dar algos tokie daug dolerių tyko.Plyckius cimbolus, o Kubas čirškino smuiką, bet Žnairiuks, zūbus ištempęs, birbino vamzdį. . . . ant kurio sklypus nuplėštus klestino vėjai. ... nuo kunigų bei nuo darbų jų pradeda zaunyt. ... su kitais draugais čiekuots į baudžiavą slenka. ... ir tuo žiemiškai visur plesdendami vėjai.... ar kad šildytis kytriai pas kakalį timsai.Tų pačių garsinių veiksmažodžių keletas tepatvirtins, kiek turtinga D. kalba:gandras tarškino snapą, krūmus ir girias ošino dainos, klykia nešvankiai, vėjai šlamščia, žemes teškina šmotais, purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja, supleškina kiemą, sušutino liepsnos, susvilino kiemą.Be ankstybesnių pavyzdžių dar keletas metaforinių veikamažodžių:...ir prisivalgiusios pliuškėjo pasaką savo.„Tie", tarė jis, „pulkai susirinkę liaukitės ošti.". . J kad joms kartais merdėdams vos sukasi vindas. Slunkiaus irgi Pelėdos šonus skalbti pradėjo.Veiksmažodis beveik visados lydimas kurio nors vad. veiksmažodinio epiteto:tylomis traukė, storai, laibai dainuoti, linksmai lakstyti, mandagiai lopė, nulėkė greitai, viernai dė- kavojo, sumišai lakstydami, linksmai rykaudami, aukštai pasikėlė, kytriai pasislėpus, prastai viešėdama ir t. t.Veiksmažodiniai epitetai — giminaičiai būdvardinių: jie irgi dažniausiai žymi autoriaus santykį su kalbamuoju objektu. Neretai jie veiksmažodžio prasmės nepraturtina, o tik įkyrėja. Toks atsibodęs donelaitiškas „didei“ (didei peikia, gėrėjos didei, didei nusigando, padyvijo didei ir 1.1.).Visi Donelaičio veikėjai kalba vienodai, visų jų vienodas leksikonas, visi jie vartoja tuos pat žodelius: štai, ak, apeliavimus: mislyk tik, tik girdėk, žinot juk, juk girdėjot. Jokio kalbos kolorito nerandame. D. visų pirma renkasi tiesioginę kalba. Jis leidžia išsikalbėti Slunkiui. Pradėjęs aprašinėti moterų darbus, vos 11 eilučių nuo savęs pasako, o paskui įveda Pričku. „Vasaros darbuose" tokiu pat autoriaus minčių laidininku parinktas Pričkus ir Pakamorė. Krizas per keletą puslapių pasakoja jaunystės atsiminimus. Plaučiūną bepiešdamas tuojau ištraukia Kasparo tarną:Man dėl to besidyvijant, štai, Kasparo tarnas, iš rugių kiaules gainiodams, man pasirodė.„Kas tai?" klausiau jį „kieno ta dvylika paršų?"' „Tič", italė jis, „nerėkauk taip, tai Kasparo kiaulės, o rugiai Plaučiūno, kurs, ant, piautuvą plaka".Neinant toliau, galima konstatuoti, kad beveik trijuose ketvirtadaliuose „Metų" rastume tiesioginę kalbą. Labai gausios figūros, ypatingai sušukimai, paklausimai, rodo palinkimo į dramatinę, į tiesioginę kalbą. Apie minėti žodeliai — štai, žinot ir kiti — nuteikia, lyg autorius ne rašytų, o kalbėtų į susirinkusius čia pat klausytojus:Ei, žiūrėkim, tik jau vėl su padėjimu Dievo vasarą su šiltomis dienelėmis jaučiame grįžtant. Vei, kaip žemė sau savo nuogą nugarą rėdo, ir kaip kožnas daikts atgydamas pradeda džiaugtis. Ant paukšteliai po dangum, pulkais susilėkę, linksminasi ir sumišai visur spraidydami juokias. Taigi matai, taip paukščiams, taip ir mums pasidaro.(Bus daugiau)
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KNYGOS
ŪKANOSE. Eichstatto Gimnazijos abiturientų pirmieji žingsniai. Eich- statt-Rebdorf, 1946, 96 psl., kaina nepažymėta.Eichstatto gimnazijos abiturientų raštų rinkinėlį kiekvienas susidomėjęs paims į rankas: įdomu, kuo gyvena busimasis mūsų inteligentas ir ko galima iš jo laukti. Iš pirmosios Eichstatto gimnazijos laidos 55 abiturientų šiam leidiniui savo raštų yra davę 14. Iš jų su straipniais pasirodo 2, su poezija 5 ir su beletristika 10. Taigi gana žymi dalis baigusiųjų gimnaziją bando imtis plunksnos, kas yra tikrai džiuginantis reiškinys.Pirmoj eilėj pasidžiaugtina, kad jaunųjų plunksnos mėgėjų tarpe yra ir tokių, kurie imasi straipsnių. Daugelis šio darbo neprotingai kratosi, būtinai imdamiesi „kūrybos" — eilėraščių arba beletristikos bandymų. Ir tai nepeiktina. Vis dėlto atsimintina, kad mums labai reikalingi geri publicistai, populiarizatoriai, reporteriai, recenzentai, apžvalgininkai ir panašių sričių plunksnos darbininkai. Nėra jokio reikalo visiems su gabumais ir be gabumų būtinai veržtis į „kūrėjus". Plunksna pavaldančiam yra ir šalia poezijos daug naudingo ir tikrai kūrybinio darbo. Tad šiam rinkiniui parašiusieji straipsnius V. Adamkavičius ir Pr. Dauknys turėtų neužmesti plunksnos. Juo labiau, kad sugebėjimo šiam darbui matyti.Iš penkių davusių savo poezijos bandymų stipresni išrodo D. Bobėnai- tė ir J. Indriūnas.Visa dešimtis beletristikos atstovų yra pasirodę taip pat nepeiktinai, nors ne visi lygiai stipriai. Iš šių bandymų dar sunku spręsti, kas daugiausia gali teikti vilčių. Išrodo stipresni J. Indriūnas, J. Končius, Pr. Dauknys, bet ir kiti daug neatsilieka.Apskritai apie šiuos rašinius kalbant, tenka pastebėti, jog jie maloniai nuteikia ne tik matomu autorių susirūpinimu savo darbų kalba ir stiliumi, bet ir sveiku, pozityviu bei rimtu idėjiniu jų turiniu, ką galime pastebėti ir šiame pat „Į Ateitį" nr. dedamuose būdingesniuose Pr. Dauknio, J. Končiaus, J. Indriūno ir D. Bobėnaitės bandymuose.Rinkinį redagavo redakcinė komisija iš J. Indriūno, J. Končiaus ir V. Kulpavičiaus, padedama gimn. direkt. P. Balčiūno. Leidinėlis suredaguotas neblogai, tik tenka šį tą prikišti dėl pasilikusių šiek tiek korektūros klaidų, o jau ir visai papeikti vidury leidinio palikimą kažin kodėl visos eilės tuščių puslapių. Išrodo, kad tais tuščiais puslapiais norėta atskirti vieno autoriaus darbą nuo kito, nors visai neaišku kuriam galui — tie ' darbai,, tuščio puslapio neperskirti, 

nebūtų juk susipiovę, o dabar tie tušti puslapiai tik įkpūdj gadina.
A. MankūnasJonas Biliūnas. RINKTINIAI RAŠTAI L.T.B. Gunzenhauseno skyriaus leid. Spaudos darbą atliko Br.V.A.P. Šulaičiai. 1946 m. 158 psl. Kaina RM. 3,50.Gunzenhauseno L.T.B. Skyrius sumanė gražų dalyką — išleisti mūsų klasikų bibliotelę. Pirmasis pasirodęs tos bibliotekėlės tomelis yra J. Biliūno rinktiniai raštai. Leidėjai numato ateity išleisti V. Kudirkos, Žemaitės, Vaižganto ir kitų mūsų klasikų raštų rinkinius.Iš leidėjų žodžio išrodo, kad savo leidinius jie skiria jaunimui, ypač mokykliniam, Turint tai galvoje, tenka pageidauti, kad leidėjai, leisdami tolimesnius tomelius, dar daugiau juos pritaikytų jaunimo ir ypatingai mokyklos reikalams.

Jaunimo savaite JAVŠįmet, kaip ir kitais metais, JAV buvo suruošta jaunimo savaitė, kurios tikslas buvo įgalinti jaunimą vieną arba kelias dienas savarankiškai veikti viešajame gyvenime.Šiame darbe šįmet-dalyvavo apie 900.000 berniukų ir mergaičių. Jie tomis dienomis po vieną dieną ėjo burmistrų, miesto tarybos narių ir šiaip įstaigų bei įmonių vedėjų pareigas.New Yorko rotušė šią proga buvo perduota vidurinių mokyklų moksleiviams, kurie paruošė 44 įstatymų sumanymus, liečiančius mokyklų ir šiaip viešojo gyvenimo reikalus. Čikagoje jaunuoliai dirbo radiofone pranešėjų, meninės programos išpildyto- jų ir inžinierių darbą. Šios savaitės metu tėvai ir jaunimo bičiuliai laisvai galėjo lankytis mokyklosė ir dalyvauti pamokose. Viena diena buvo skirta Jungtinių Tautų klausimui, kad jaunuomenėje būtų sustiprinta tolerancijos jausmai ir taikos troškimas.
Prancūzu jaunimo keliasPrancūzų jaunimas, gyvendamas tautinėmis ir demokratinėmis tradicijomis, stengiasi iš vienos pusės organizuotis pagal savo pasaulėžvalgi- nius bei visuomeninius įsitikinimus, pasinaudodamas demokratinės santvarkos laiduojama laisvo kiekvieno paskiro asmens ir ideologinių grupių apsisprendimo teise. Iš antros pusės prancūzų jaunimas rūpinasi išlaikyti savo tarpe tautinio vieningumo dvasią ir tarp skirtingo įsitikinimo grupių tolerantiškus bei kultūringus santykius ir sutartini darbą bendrųjų tautos reikalų plotmėj. Šiam tikslui jau

Pirmiausia, žinoma, s-4xtoclx<k- būtų parinkti patys geriausi ir būdingiausi atitinkamo autoriaus raštai. Šiuo atžvilgiu šiam Biliūno raštų rnkiniui neturtėtume daug ko prikišti. Gaila tik, kad autoriaus biografija taip sustriukinta, nors leidiny palikta visa eilė tuščių puslapių. Dar daugiau mokyklinis jaunimas šiame leidiny pasiges autoriaus kūrybos apžvalgos ir įvertinimo. Šiandien, kai nebeturime lietuvių literatūros nagrinėjimų, kuriais anksčiau jaunimas naudodavosi, tokia apžvalga yra labai reikalinga. O ją leidėjams, išrodo, nebūtų labai sunku parūpinti — lietuvių literatūros specialistų turime pakankamai, ir jie neatsisakytų leidžiamų autorių kūrybos apžvalgas bei įvertinimus parašyti. O tokia apžvalga ir įvertinimas labai palengvintų jaunimui suvokti įvairių mūsų rašytojų vieta bei reikšmę mūsosios literatūros raidoj ir jų raštų meninę vertę, būdinguosius meninius ypatumus, kas literatūriniam lavinimuisi turi didelės svarbos. A. Mankūnas 
nuo 1944 m. veikia „Tautinė Jaunimo Organizacijų Sąjunga" (U.P.J.), kuriai priklauso dešimt pačių didžiausių prancūzų jaunimo organizacijų. Šalia grynai konfesinių katalikų ir protestantų organizacijų į šią sąjungą įeina socialinės jaunuomenės organizacija, Respublikoniškojo Jaunimo Unija ir skautai.Sąjunga apima plačias darbo sritis. Jaunimo reikalams panaudojama knyga, teatras, muzika, filmą, sportas ir kitos panašios auklėjimo priemonės. Taip pat prancūzų jaunimo organiza- ■cijos rūpinasi ir savo narių paruošimu praktiniam gyvenimui, skatindami rankų darbus, amatų mokymąsi ir kt. panašiais būdais.

Mintys pedagoginiame 
Berlyno kongreseNeseniai įvykusiame Berlyne auklėjimo kongrese buvo iškelta minčių ne tik vieną vokiečių jaunimą liečiančių, bet ir turinčių platesnės reikšmės. Pažymėtina, kad kalbant apie specialines mokyklas, kongrese buvo pabrėžtinai iškelta, jog ir spe- cialinėse mokyklose pirmoj eilėj turi būti rūpinamasi žmogaus auklėjimu, o tik antroj eilėj specializacija, nes kraktika yra parodžiusi, kad specialistai be bendrojo žmogiškojo ir moralinio išauklėjimo yra ne tik ne naudingi, bet kartais net pavojingi visuomenei.Antras būdingas šiame kongrese svarstytas klausimas, tai jaunuomenės dalyvavimo mokyklos tvarkyme, kuris reiškiasi per mokinių savivaldybę, jaunimo teismą ir kt. panašiais būdais. Ši kryptis kongrese susilaukė gana didelio pritarimo.
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