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Pasauleziura ir jos susidarymas1. Asmenybių reikalasIš jaunuolių nuolat reikalaujama, kad jie išaugtų tauriomis bei vertingomis asmenybėmis. Ir tai visai suprantama: tik didžios asmenybės sugeba kuriamai reikštis gyvenime. Skurdi asmenybė paskęsta masėje „Kur nėra didžio būdo, nėra nei didžio žmogaus, nei didžio veikėjo ar menininko Tai tik tuščias stabas neišmanančiai miniai. Visus tokius laikas iš- vartys“, sako R. Roland.Šis asmenybių reikalas juo labiau aktualus šiandien. Po visų tų katastrofų, kurias žmonija neseniai yra pergyvenusi, pasaulyje įsigalėjo chaosas, iš kurio gali ją išgelbėti tik ateinančios kartos minties blaivumas ir jos būdo taurumas bei kūrybinis sugebėjimas. O tuo pasižymi tik didžios asmenybės.Šios dienos jaunoji karta, kuri savo vaikystės dienomis patyrė žmogaus nuasmenėjimo pasėkas pačiose pasi- baisėtiniausiose jų formose, labai gerai supranta ir jaučia reikalą išaugti kitokia, negu buvo ta karta, kuri pasaulį įstūmė į katastrofą, ir ji su atvira širdimi priima jai statomą reikalavimą išaugti didžiomis asmenybėmis. Šio reikalavimo svarba jai aiški iš jos pačios liūdnos ir skaudžios patirties. Tik, prieš šį reikalą atsistojęs, kiekvienas jaunuolis susiduria su eile sudėtingų ir nelengvai sprendžiamų klausimų Koks gi kelias veda į didžiąsias asmenybės aukštumas? Kokiais pagrindais asmenybė turi būti kuriama ir- kas didžiai asmenybei Būdinga? Kokiu mastu asmenybės didybė matuojama?2. Pasaulėžiūra — asmenybėspagrindasAsmenybės klausimas yra labai platus ir sudėtingas, vis dėlto tenka pripažinti, kad pagrindas, kuriuo asmenybė laikosi ir ant kurio ji tegali būti kuriama, yra pasaulėžiūra. Kalbėdami apie asmenybę, mes turime galvoje žmogų taurų, aukštos moralės, sąmoningai suvokiantį savo gyvenimo prasmę bei tikslą, deramai išlaikantį įvairių vertybių hierarchija ir dera

mus santykius tarp paskirų asmenų bei visuomeninių junginių. Iš čia žmogui, siekiančiam asmenybės aukštumų, kyla būtinas reikalas aiškiai nusivokti, kas iš tikrųjų yra tauru ir dorovinga, koks žmogaus gyvenimo tikslas, kokia yra tikroji įvairių vertybių eilė, koki privalo būti žmonių santykiai ir daugely kitų panašių klausimų. Pažiūrų, kurias žmogus visais tais klausimais susidaro, visuma ir sudaro žmogaus pasaulėžiūrą. Ja vadovaudamasis, žmogus ir tegali kurti savo asmenybę. Pasaulėžiūra jam rodo kelią, kuriuo jis turi eiti, rodo, koks yra jo gyvenimo tikslas, kokiom priemonėm to savo tikslo privalo siekti ir kaip reikštis gyvenime.3. Pasaulėžiūros esminiai ypatumaiPasaulėžiūra, kaip matome, yra žmogaus pažiūrų visuma visais pagrindiniais žmogaus gyvenimo ir pasaulio klausimais. Bet būtų labai klaidinga manyti, kad kiekvienas įvairių idėjų rinkinys jau yra pasaulėžiūra. Įvairių paskirų idėjų rinkinys dar nėra pasaulėžiūra, kaip rąstų krūva dar nėra namas. Kiekvienas žmogus turi tam tikrų idėjų, bet ne visi turi savo pasaulėžiūrą. Ne vieno turimos idėjos yra atsitiktinai pasisavintos, kritiškai neįvertintos, o dažnai net reikiamai nesuprastos, savo tarpe nesuderinamos.Suprantama, kad toks idėjų chaosas negali būti deramas pagrindas asmenybei kurti. Inteligentiškas žmogus, kuris sąmoningai siekia asmenybės aukštumų ir ieško žmogaus gyvenimo prasmės, tuo pasitenkinti negali.Pirmiausia, jo idėjos negali būti atsitiktinės, nes jis sąmoningai ieško atsakymo į tam tikrus jo sąmoningai pasistatytus klausimus. Taip sąmoningai į klausimus gilindamasis ir ieškodamas tiesos, žmogus stengiasi suvokti įvairių idėjų tikrąją prasmę ir vertę. Tuo būdu įvairias pažiūras bei idėjas jis priima arba atmeta tik kritiškai įvertinęs. Pagaliau, taip kritiškai priimdamas įvairias idėjas, žmogus negali sutikti, kad jo viena turimoji pažiūra būtų nesuderinama su kita jo paties idėja — tiesa yra tik viena ir negali pati sau prieštarauti, 

tad ir dvi prieštaraujančios idėjos nedali abi būti teisingos. Tiesos ieškantis žmogus, pastebėjęs tokią nedarną tarp savo idėjų, stengiasi surasti, kur tiesa, o kur klaida ir, nuo klaidos atsisakęs, laikosi tiesos. Tuo būdu pasaulėžiūra yra sąmoningai susidaryta sisteminga, kritiškai įvertinta ir vieninga idėjų visuma.4. Pasaulėžiūros apimtisSakėme, kad pasaulėžiūra yra žmogaus sąmoningai susidaryta sisteminga, kritiškai įvertinta ir vieninga idėjų visuma apie pasaulį ir žmogų bei jo gyvenimą.Tai, žinoma, gana bendro pobūdžio pasakymas, iš kurio nelengva suvokti tikroji pasaulėžiūros apimtis. O tai yra vienas svarbiųjų šiuo atveju klausimų. Tūlas, šiuo klausimu nesusigaudydamas, padaro apgailėtinų klaidų, kurdamas savo pasaulėžiūrą. Nesuvokdamas tikrosios pasaulėžiūros apimties, kartais jis praleidžia pro akis nepastebėtas gana plačias ir reikšmingas sritis. O tuo būdu pasaulėžiūra susidaro nepilna, vienpusiška, gi dažnai ir labai klaidinga.Norint tokių pasaulėžiūros netikslumų bei klaidų išvengti, tenka pasižiūrėti, su kuo žmogus santykiuoja gyvenime, kokias sritis žmogaus gyvenimas apima, kokiomis formomis tasai žmonių gyvenimas reiškiasi.Žiūrėdami, su kuo žmogus santykiuoja, rasime, kad tam tikrų santykių žmogaus turi su gamtos pasauliu, su pačiu savimi, su kitais žmonėmis ir su antgamtiniu pasauliu. Žmogus pats yra gamtos dalis, joje gyvena ir ją panaudoja savo tikslams; į patį save jis turi tam tikras pažiūras, sau pripažįsta tam tikrą vertę arba jos nepripažįsta, pripažįsta savo gyvenimui prasmės arba tokią prasmę neigia; jis gyvena šalia kitų žmonių ir turi su jais santykių; antgamtinį pasaulį jis pripažįsta arba nepripažįsta jo, stengiasi su antgamtiniu pasauliu santykius palaikyti arba tariasi neturįs reikalo jais rūpintis.Iš šių santykių išplaukia ir tai, kuriose srityse žmogus pasireiškia. Pir-
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miausia, priklausydamas gamtinės tvarkos, žmogus gyvena ir gamtos gyvenimą—gema, auga, minta ir t. t. Bet, būdamas protinga psichofizinė būtybė, žmogus nesiriboja tik gamtiniu gyvenimu, kaip juo ribojasi visi kiti gyviai. Jis, pagal savo idėją perdirbinėdamas daiktus, kuria dar kultūrą. Gamtos dalykus panaudodamas savo tikslams ir juos savaip pakeis- tamas, žmogus sukuria medžiaginę kultūrą — ūkį ir techniką. Bet jis gali keisti pagal savo idėją ir savo kūną. Šioj srity veikdamas, sukuria jis fizinę kultūrą. Panašiai, kaip savo kūną, žmogus gali kultivuoti ir savo dvasią. Tenkindamas savo įgimtą polinkį ieškoti tiesos ir ją pažinti, žmogus sukuria intelektualinę kultūrą. Siekdamas patenkinti savo polinly gėrėtis dailenybėmis, sukuria estetinę kultūrą. Siekdamas gėrio, sukuria dorovę. Šios trys kultūros sritys sudaro dvasinę kultūrą.Pagaliau žmogus, santykiuodamas su antgamtiniu pasauliu, įeina į religinę sritį.Schematiškai sritys, kuriose žmogaus gyvenimas reiškiasi, taip galima pavaizduoti: 1) gamtinė sritis, 2) kultūrinė: a) medžiaginė kultūra, b) fizinė c) dvasinė: intelektualinė, estetinė, dorinė, 3) religinė.Žmogaus gyvenimas reiškiasi tam tikromis formomis. Dėl savo prigimties ypatumų žmogus gyvena bendruomeninį gyvenimą. Tarpusavio santykiams reguliuoti ir įvairiems gamtiniams bei kultūriniams savo reikalams tenkinti žmonės sudaro civilinę bendruomenę, o religiniams reikalams — religinę bendruomenę, arba Bažnyčią. Tos bendruomenės, ypatingai civilinė, savo ruožtu dar diferencijuotos įvairiomis formomis. Schematiškai tos formos taip išrodo:1. Civilinė bendruomenė: a) šeima, b) visuomenė, c) tauta, d) valstybė, e) tarptautinė bendruomenė, 2. religinė bendruomenė.Žinoma, tos žmonių bendruomenės — civilinė ir religinė — apimdamos tuos padfus žmones, nors ir skirtingais atžvilgiais, turi daug susilietimo taškų arba tas pats žmonių junginys, kaip pav. šeima, turi ir civilinės ir religinės bendruomenės ypatumų.Suprantamas dalykas, kad nė vienas rimtai į dalykus žiūrįs žmogus negali kurią nors gyvenimo sričių ar formų išskirti, ja nesidomėti ir neturėti į ją savo pažiūrų, nes visi tie dalykai labai artimai liečia ir kiekvieną paskirai ir visą žmonių bendruomenę. Tad visa tai ir yra pasaulėžiūros apimamasis plotas. Sutrauktai jos apimtis yra ši:1. Pažiūros į gamtą (iš atžvilgio į žmogaus santykį su gamta ir žmogui deramą gamtinės tvarkos atžvilgiu laikyseną).

2. Pažiūros į žmogų (jo esmės, gyvenimo tikslo ir asmenybės. idealo atžvilgiu).3. Pažiūros į kultūrą (jos prasmę, vertę, savitarpį paskirų kultūros sričių santykį, jos santykį su kitomis gyvenimo sritimis).4. Pažiūros į antgamtinį pasaulį, religiją ir religinę bendiuomenę (išpa- * žinimo, sakramentalinės praktikos ir Bažnyčios klausimai).5. Šeimos klausimas.6. Socialinės pažiūros7. Pažiūros į tautą.8. Pažiūros į valstybę.9. Pažiūros tarptautinių santykių klausimu.Tenka pastebėti, kad įvairiais klausimais pasaulėžiūrinės pažiūros yra didelėj savitarpinėj priklausomybėj, nes paprastai pasaulėžiūra kuriama vieno visas tas pažiūras apsprendžiančio principo pagrindu. Paprastai tasai principas yra asmens principinė pažiūra į žmogų ir antgamtinį pasaulį bei žmogui privalomą su tuo a.itgam- tiniu pasauliu santykį. Visos kitos žmogaus pažiūros — kultūrinės, socialinės, politinės ir kit. — jau remiasi tuo principiniu įsitikinimu ir yra didele dalim tik tolimesnis to principo išvystymas arba vedinys iš jo.5. Pasaulėžiūros susidarymo KeliasJau matėme, kad pasaulėžiūra yra pilna, sisteminga, kritiškai įvertinta ir vieninga idėjų visuma jau minėtais klausimais.Kaip tokia pasaulėžiūrą susidaryti?Be abejo svarbiausia šiuo atveju yra-tiesos meilė, nes tiesos ieškojimas ir yra tikrasis pagrindas stengtis su
Dideli ir maži skaičiai(Pagal Ehrhard)Kai tik paminime milionus, bilio- nus, trilionus, tuojau ateina mums į galvą astronomija. Kai kalbame apie miliardinę ar bilioninę dalį, tuojau ateina į galvą atomas ir kitos panašios mažybės. Tokiais dideliais ir mažais skaičiais žaisti mūsų laikais pasidarė paprotys. O vis dėlto daugelis žmonių neturi aiškios nuovokas apie tuos „skaičius su daugeliu nulių“.Kad milionas vienetas su šešiais nuliais, žino jau ir vaikas: 1.000.000 milionas. Vis dėlto jau nelengva jį įsivaizduoti. Dažnai jau girdime ir apie miliardą kalbant. Dėl miliardo nesutariama. Matematika jo vengia iš viso. Ekonomikoj jis Įprastas vartoti tik Vokietijoj, kur juo vadina tūkstantį milionų — 1.000.000.000. Prancūzijoj ir JAV šį skaičių vadina bilionu, nors vokiečiai bilionu vadina tūkstantį miliardų, arba mi- lioną milionų —- 1.000.000.000.000.Ką vokiečiai vadina bilionu, amerikiečiai ir prancūzai — trilionu. Mi- 

sidaryti kuo teisingiausią ir tikriausią pasaulėžiūrą. Mes turime ieškoti tiesos, vis tiek, kokia ji bebūtų — patiktų mums ar nepatiktų, derintai su mūsų norais ar ne. Prie dalykų mes turime prieiti be iš anksto nusistatymo, jog tiesa yra tokia, kaip mes norime, kad būtų, — toks tendencingumas apakina žmogų tiesai, nes žmogus ne tiesos jau ieško, tik save bando įtikinti, jog tiesa tai, kas jam patinka.Su tiesos meile turi eiti kritiškas nusiteikimas. Savarankiškas ir protingas žmogus niekad nepriima jokios idėjos aklai, bet tik blaiviu protu ją įvertinęs, nepasiduodamas nei sugestijai iš šalies,'nei autosugestijai.Laikydamiesi tų dviejų principų - tiesos meilės ir kritiškumo — turime dirbti. Tiesa laimima tik didelėmis pastangomis. Plačiu žvilgsniu apim- darni visą tikrovę, turime stengtis įsigauti j jos paslaptis ir įžvelgti tiesąŽinoma, labai svarbų dalyką pra leistume, nepastebėję, kad tiesos ieš kotojas turi būti kuklus ir neperver tinti nei savęs, nei savo pajėgume tiesą surasti ir pažinti. Kriticizmas ne turi virsti išdidusiu pasitikėjimu savi mi. Jo pagautas, žmogus pradeda dė tis neklaidingu ir kiekvieną savo min tį užsimojęs laikyti nepajudinami tiesa. O iš tikrųjų kiekvienas žmo gus klysta, ir tik neišleisdamas i akių savo silpnumo, nuolat iš nauji visais įmanomais būdais savo pažiū ras patikrindamas, gali prieiti tiesosŠitaip eidami, mes gal ir nepasiek sime pilnutinės tiesos, bet bent a: čiausiai prie jos prieisime.

liardai ir trilionai (vok. bilionai jau yra milžiniški skaičiai. Visoj žemėje yra vos 2 miliardai gyven tojų, o triliono vaizdui sudaryti to rime atsiminti, kad tai bus nu Kristaus gimimo praėjusių sekau džių skaičius.Primintina, kad trilionu vokieti: vadina jau milioną milionų milk nų — 1.000.000.000.000.000.000. I skaičių jau visai sunku įsivaizduot Kubiniame centimetre dujų yra i trilionai (vok.) molekulių, kurios ja per jokius ultramikroskopus neįžii rimos. O vis dėlto, jei tuos 27 trili nūs molekulių suvertume ant vi bo, tai tasai virbas siektų ligi m nulio.Kvadrilionas dar didesnis sfe čius. Tai vienetas su 24 nuliais 1.000.000.000.000.000.000.000.000. Su I kiais skaičiais susiduriaipe astron mijoje. Mūsų žemė sveria 6 kvadi lionus kilogramų, o Saulė tris šit tus tūkstančių kartų tiek. Jei k ^sigeistų Žemę ant milžiniškų svar
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Pasikalbėjimas su Ateitininku Federacijos pirmininku
4

Gimnazijų direktorių ir mokytojų at
stovų suvažiavimas, įvykęs rugsėjo 
29,30 d. d., savo rezoliucijose moks!, 
organizacijų reikalu, pažymėjo: „kad 
moksleivių organizacijos kaip skautai 
ir ateinininkai. . teigiamai talkininikau 
ja mokyklinio jaunimo paruošime ir 
auklėjime; suvažiavimas randa jas nau
dingomis ir remtinomis“. Čia ta proga 
dedame pasikalbėjimą su Ateinininkų 
Federacijos pirmininku dr. inž. Damusiu.

Kaip vystėsi paskutiniaisiais metais 
moksleivių ateitininkų veikimas?

♦
Moksleivių ateitininkų sąjunga yra 

išgyvenusi labai daug sunkių bandymų. 
Paskutiniame nepriklausomo gyvenimo 
dešimtmety šalia intensyvaus auklėja
mojo darbo jai teko pakelti sunkius 
trukdymus iš administracijos pusės, bet 
kaip tiktai tada stebėtinai pakilo orga
nizuotumas, veiklumas, draugiškumo ir 
solidarumo nuotaika, aktingai buvo gi
lintasi į savo pasaulėžiūros klausimus; 
moksleivių ateitininkų eilės užpildė 
darbštus, kilnus ir tvirto būdo jauni
mas.

Ano metu darbo sąlygos išmokė atei
tininkus konspiratyvumo, kuris labai 
pravertė paskutiniųjų okupacijų metais. 
Pirmosios raudonosios okupacijos laik
metis moksl. ateitininkų sąjungos yra 
nužymėtas tikrais žygdarbiais didvyriš
kų asmenybių, kilusių tiesiog iš gim
nazijos suolo. Jų visų dvasios atspa
rumą ir ištikimybę savo tautai bei sa
vo idėjiniams įsitikinimams atvaizduoja 

tyklių pasverti svarsčiais po 1 klg., 
tai, kas sekundė dėdamas ant svars
tyklių po 6 klg., praverstų 20 milio- 
nų kartų ilgesnį laiką, negu eg
zistuoja pati Žemė. ‘O Žemė eg
zistuoja jau apie 2 miliardus metų.

A. Einšteinas ir P. Jordan apskai
čiavo, kad mūsų visata nėra be ribų. 
Jos svoris yra 20.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000 klgr. Taigi 2 su 52 nuliais. 
Jei mes eitume tolyn po kvadriliono, 
tai po kiekvieno milioną kartų di
desnio skaičiaus rastume kvinkvilio- 
ną, sekstilioną, septilioną, aktilioną 
ir t.t. Taigi visata sveria dvidešimt 
tūkstančių oktilionų.

Bet pažiūrėkime mažųjų skaičių, 
„ftilli“ reiškia tūkstantąją dalį. Mi
limetras reiškia tūkstantąją dalį 
metro. Milioninė metro dalis vadi
nama mikronu. Jis jau mikroskopinis 
dydis. Šviesos bangų ilgis yra šių 
dydžių ribose. Miliardinė metro da
lis yra tūkstantoji mikrono. Ji jau 
mikroskopu nepasiekiama. Tai ato
mų ir molekulių pasaulis. Tarp Že
mės ir teniso sviedinio yra didelis 
skirtumas, o jeigu atomas būtų ap
gyventas, tai atomo gyventojams te
niso sviedinys išrodytų toks didelis, 

vieno nukankinto moksleivio ateitinin
ko testamento žodžiai: „Tos idėjos 
miršta, dėl kurių niekas nemiršta.“ 
Nors ir turėta konspiratyvumo patir
ties, ir rudoji nacių okupacija Lietu
voje pakirto daug moksleivių ateitini.i- 
kų sąjungai vadovavusių asmenų.,. Te
reikia prisiminti Štuthofo koncentraci
jos stovykloje žuvusius-moksl. ateit, 
dvasios vadą kun. Alf. Liphiūną, gim
nazijų direktorius ir moksl. ateitininkų 
spaudos redaktorius Kazį Baubą, Anta
ną Januševičių, Zigmą Masaitį, moksl. 
ateitininkų, o vėliau ir studentų s-gos 
pirmininką inž Antaną Šapalą.

— Ar tiesa, kad šiuo metu moksle!- 
cių ateitininkų veikla vyksta religinių 
būrelių ribose?

Nei religiniai, nei dalykiniai būre
liai moksleivių ateitininkų darbo, pilnai 
neapima. Moksleivių ateitininkų sąjun
ga siekia vispusiško jaunimo auklėjimo 
šūkio „Visa atnaujinti Kristuje“ dva
sioje. To auklėjimo tikslas:
ateitininkas, kaip lietuvis, sveikų tau
tinių pažiūrų ir tradicijų,
ateitininkas, kaip katalikas, atžymi tai 
savo-asmeniniu religiniu gyvenimu ir 
geraisiais darbais,
ateitininkas, kaip visuomenininkas, so
cialus, teisingas, tolerantingas, auklėjęs 
kilnų ir tvirtą būdą.
ateitininkas, kaip moksleivis, darbštus 
ir pažangus moksle, apsiskaitęs 
ir ugdąs savo specialius sugebėji- 

kaip Žemė. Eidami ligi atomo bran
duolio, susitiksime su šimtabilionine 
metro dalimi. Tai jau labai mažas 
dydis, bet dar ne nulis.

Su tokiais skaičiais, kuriems rei
kia prirašyti daugybė nulių, labai 
nepatogu operuoti, todėl matema
tika juos išreiškia daug patogesniu 
būdu, dešimtį padaugindama atitin
kamą skaičių kartų iš jos pačios. 
Pav., 1 milionas = 10X 10X10X10 
X10X10. Tai galima parašyti visai 
trumpai 106 —dešimt šeštame laips
nyje. Tad bilionas — 1012, trilionas 
= 10ls ir kvadrilionas = 10-*.

Taip mes galime labai lengvai 
operuoti net fantastiškais skaičiais. 
Žemė „matematiškai“ sveria 6 X 
1024 klg.

Taip pat matematika išsisuka ir 
nuo milioninių, bilioninių ir trilio- 
ninių dalių. Kadangi šie skaičiai vis 
mažėja, tai rašoma tiesiog 10 su mi
nusiniu laipsnio ženklu. Taip 1 bilio-

1 ' —12
ninė —----------- :--------------- 10

1.000.000.000.000.
Taigi atomo branduolio ^skersmuo 

—14 —12
bus 10 metro arba 10 cen
timetro. 

mus bei šiaip pamėgtose mokslo ša
kose.

Trumpai suglaudus, tai pastangos ug
dyti krikščioniškos katalikiškos pasau
lėžiūros tvirtas ir vertingas asmenybes 
Lietuvai.

— Kaip Tamsta žiūrit į politinį mo
mentą?

Būtų netikslu ir net susikalstama 
bręstantį jaunimą velti į politiką. Tuo 
labiau, kad politikos dažnai būna nesu
derinami su pagrindiniais auklėjimo 
dėsniais.

Ateit-kai pabrėžia visuomeniškumą, 
bet tiktai socialinio bei pilietinio demo
kratinio auklėjimo prasme, o bet koks 
partinis momentas yrą visiškai išjungia
mas. Jokiu būdu partinė politika ne
gali turėti įtakos į auklėjimą. Priešin
gai, visi pozityvūs auklėjimo sąjūdžiai 
turėtų burtis į bendrą vajų, kad tin
kamu viso jaunimo auklėjimu tiek bū
tų teigiamai paveiktas žmogus, kad 
ateityje viso mūsų visuomeninio* ir po- 
itino gyvenimo metodai ir santykiai sa
vaime pasidarytų padoresni. Pas mus 
spaudoje, dar labiau visuomenėje, daž
nai prasikiša tendencingas mėginimas 
pastangas įsigyti krikščioniškąją kata
likišką pasaulėžiūrą vadinti politikavi
mu, partiškumu, o propagavimą ne
krikščioniškos ateistinės pasulėžiūros 
apolitiškumu, nepartiškumu, bet iš ti
krųjų tai tėra nedžentelmeniškas tarp- 
pasaulėžiūrinės kovos metodas. Pasau
lėžiūra kiekvienam galvojančiam žmo
gui yra būtinybė ir ji neriša su politine 
partija.

Moksleivių ateitininkų sąjunga savo 
narius auklėja tolerancijos kitaip ma
nančio atžvilgiu ir pagalbos žmogui 
dvasioje, savo nariams ji pataria svar
biausia kreipti savo dėmesį į tiesioginę 
pozityviąją savo veiklą.

Ką galit pasakyti dėl tolimesnės 
veiklos?

Moksleiviai ateitininkai turi specifinį 
savo veiklos pobūdį. Jo pagrinde yra 
studijiniai būreliai, kuriuose laisvo pa
sikalbėjimo keliu vyksta studijuojamojo 
klausimo aiškinimas. Per meno, sporto 
bei literatūrinius pasirodymus visi na
riai įjungiami į veikimą. Šiaip gi vei
kimo formos dar nėra pilnai išbaigtos. 
Sąjungos vadovybei ir būrelių vadovams 
teks gerokai ta kryptimi padirbėti.

Ypatingai vertindama savitą mūsų 
tautinį charakterį ir savojo krašto tra
dicijas, moksl. ateitininkų stfa yra pa
siryžusi savo veiklą intensyvinti ir la
biau čia tremtyje ryškinti tuos mūsų 
tautinius bei religinius bruožus, kurie 
paskatino ir padėjo mūsų tautai taip 
efektingai spirtis okupantų ne tiktai 
ginkluotiems, bet ir idėjiniams puoli
mams. • •
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VIZIJOS • Vytautas Mačernis

SeptintojiAnoj laukų pavasario ir žemės laiminimo šventėj Džiaugsminga nuotaika užliejo mano protėvių namus. Atėjus vakarui, pro langus pasipylė smagios šviesos, Ir pasigirdo juokas įstabus.Nes tolimųjų vakarų, šaltosios šiaurės gentys, susirinkę į senolių namą,Vėl prakalbėjo išdidžia tėvų tarme,Ir jų gražuolės moterys, grakščiai palenkę galvas, Šypsojos vėl slaptinga šypsena.Ir, kiemo sužaliavusia veja išėję pasivaikščiot, aukštos, šviesiaplaukės jų mergaitės Pajuto lengvą vėją, supantis palaido rūbo vilnyse.O vakaras vėsiais bernioko pirštais lietė jų lengvai tepridengtus pečiusIr kėlė svaigulingą virpėsi slapčia.Tąvakar vynas buvo toks tamsus, ir šviesios gėlės Paliejo srovėmis kvapus svaigius.Ir ilgas valandas plačiai patvinus džiaugsmo upė Murmėjo apie laimės stebuklus.Tiktai giliam vidurnakty, tarsi pavargę akys, užsimerkė visos šviesos,Ir pokylio namai paskendo miego ir sapnų rimty... Vien mano kambario baltų užuolaidų kuteliais bėginėjo mėnesienos spindulys,Ir širdyje tebevirpėjo vakaro šviesa skaisti.
Pro langą matės šešėliuotos plačios lygumos. Ir ant sumigusių kalvų rugiai išplaukę ...Aš išėjau pro sodą i laukus, kur baltas kelias tolumon Tarsi svajonė pakerėta traukė...Aplinkui horizonto pakraščiais juodavo tolimų miškų grandinės,Žėrėjo viršum pievų miglos baltos išsikėlę...Ir man staiga kažin kodėl prisiminė keista legenda Apie rytų kraštuos, kur saulė teka, žydinčia karalių gėlę.
... Jeigu rožiniai jos lapeliai kam ant veido ar širdies užkrinta,Nemirtingumo saulė tam skaisčiai dienas nušviečia...Iš to burnos pasipila skaidrieji žodžiai,Artyn atskambantys tarsi auksinių bičių spiečius, Ir jų melodija pavergia širdis vargo ir kančios žmonių Slaptuoju nemarumo troškimu...Tąvakar ašen pamiršau, jog tai vien tik keista legenda Apie pasakišką karalių gėlę,Nes aš buvau toks jaunas ir jautrus, nes pokylio svaigi liepsnaMany keistųjų tolių ilgesį sukėlė,Ir aš nuklydau į rytus pavasario nakties laukais, Tikėdamas legendos žodžiais įstabiais.Ėjau tolyn... O pamažėl artėjo ryto valandos. Nakties auksiniai žiburiai pavargę geso,Pašiurpę paukščiai neramiai sujudo savo lizdudse, Nuo medžių didelės, bespalvės ašaros lašėjo žemėn, Ir ūkanotu dangumi iš lėto kopė saulė balzgana. Ir kasdienybės šaltas spindulysVėl atitolino legendų ir svajų šalis.

HPraėjo daug dienų ..Tačiau širdy išlikę nuostabios legendos žodžiai Many kas vakaras suplėšo kasdienybės pančius ir varžtus, Ir išsilaisvinus dvasia vėl skrenda ten, į nuostabių šviesų šalis, Kur plaukia vėjas šiltas ir gaivus.Ir aš einu per virpančių, švelnių šešėlių žemę Užu savęs palikdamas sumigusius laukus ir kvepiančių kalvų gretas, Ir kylančiu širdies pulsavimu jaučiu karališkos gėlės artumą, Ir horizonte jau regiu palaimintų rytų liepsnas.Ir vienąsyk aš grįšiu vėl i protėvių namus, ant rankų nešdamas karalių gėlę, O pasitikt išeis išdidžios vakarų ir šiaurės gentys, Atvykusios į žemės laiminimo šventę. Vilnius, 1942
PabaigaIšmokinsiu jus .mirt neapmokamą mirti Ir meilės įkvėpsiu nematomai saulei, Už lango jau ne vakaras, ne vėjas. Tai nakties negyvos akys Sustingę stebi sielos židiny begęstančius vaizdus, Ir nerami širdis, lyg paukštis, kurs kadais krantan saulėtan plakės, Šiąnakt virš tuštumos sūpuoja ilstančius sparnus.O nebūtis, skausme išpuošus mintį paskutinę, Paženklina šias žodžiais išsakytas svajones, Ir šios nakties keleiviai, josios veidą atpažinę, Iš siaubo metasi į nuodėmės gelmes šlykščias.Žinau, ne jiems kovot prieš ją tą kovą sunkią ir nelygią. Ne jiems praeiti žemę išdidžiai ramiu žingsniu.Bet štai širdis vėl kliedą apie naują ir prasmingą žygį, Ir, degdamas liepsnoj, aš vėl regiu,Kaip nykią naktį dykumų keliu smėlėtu, Skausmingų abejonių lydima,Tačiau be aimanų, be skundo, susikaupus ir iš lėto J priekį smelkiasi naujoji milžinų karta.Jinai netrokšta pergalės. Ir žino, kad skaisčioji pažinimo saulė Pro nežinios tirštuosius debesis jai niekad nenušvis, Bet išvidinio nerimo pilna ji veržias... nugali pasaulį Ir pagaliau sumerkia tamsoje šviesos pasilgusias akis.Aš ją regiu šiąnakt... senolių kambary prie sienos susigūžęs;Bet štai atėjo paskyrimo valanda... 'Kurčioj tyloj nuaidi laikrodžio lediniai dūžiai, Ir aš keliuos ir praveriu duris .. .į veidą padvelkia tamsa.Iš vienišų svajonių tik pakilęs, nuo regėjimo vaizdų apsvaigęs, Iš karto netvirtai parinkdamas žingsnius, einu, Bet pamažėl tvirtėja eisena ir netikrumas baigias, Ir jau po kojom dunda vieškelis, vedąs ligi didžiųjų aukštumų.Samelė, 1942
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Lietuviai Pax Romanu kongrese
-— Aš pamačiau Babelio bokštą. Aš , 

patyriau kalbų dovaną, — Pax Romana 
kongreso aprašymą pradeda „Temps 
Present" (1946. 9. 6) korespondentas. 
Tikrai Babelis, jeigu kongrese daly vavo 
41 tautos atstovai, o kiekviena tauta 
turėjo teisę pasirodyti su savo kalba 
ir su savo tautinėmis ypatybėmis. Tai 
buvo 800 studentų ir jų atstovų sąskry
dis, kuriame mirgėjo daugiaspalvės ke
puraitės, skambėjo įvairiausios kalbos, 
rodėsi svetimiausi veidai. Visam mar
gumynui buvo bendras ryšys-katalikybė 
ir jos veiksmingas gyvosios dvasios pa
sireiškimas.

„Temps Present“ korespondentas Pax 
Romana kongrese prisiminė taikos 
kongresą: 21 valstybės kongrese disku
tuoja, o 41 tautos kongrese dainuoja, 
juokiasi, valgo, dirba, meldžiasi ben
drai. .. Dalyvauja vokiečiai, italai, is
panai, lenkai (emigrantai, nes iš tėvy
nės negalėjo atvykti). Nesakau, kad vi
sas pasaulis būtų vienos nuomonės vi
sais klausimais. Tarp prancūzų ir is
panų gyvai eina diskusijos dėl Franco. 
Tarp Pietų Amerikos ir Vakarų Euro
pos nėra vienos nuomonės apie vals
tybę ir Bažnyčią, apie katalikų akciją 
ir politinę akciją. Bet tai tik niuansai 
— tęsia korespondentas, — kurie duoda 
pikantiškumo šitam nualintos žmonijos 
nepaprastam jaunystės mišiniui. „Štai 
tikroji katalikybė, universali, išlaikanti 
vienybės principą nuostabiame įvairu
me ir laisvėje“.

Lietuviams atstovavo čia p. p. Tu
rauskas, Turauskienė ir A. Eretaitė. 
Kongresą atidarė rugp. 24 d. Freibur- 
go universiteto sode Pax Romana ko
miteto pirmininkas Ernest Lorson. Spa
lių 2 d. (sekmadienį) buvo proga pa
sireikšti kiekvienai tautai — tarti po
rą pasveikinimo žodžių. Tik buvo įs
pėta, kad sveikintojai neliestų politi
kos, kitaip būsiąs čia pat atimamas 
balsas . . . Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas p. Turaukas vietoj kalbos pa
skaitė prancūziškai išverstą Braždžionio 
maldą „Be motinos tėvynės“. „Tai bu
vo mums istorinis momentas — pra
neša jauniausia delegacijos narė, — 
kada didžiulėje salėje pasigirdo silp
nas mūsų kenčiančius brolių balse 
lis. Minia jį suprato, pagerbdama 
mūsų maldą pirmiausia gilia tyla, 
paskui nenustojančiais plojimais. Ry
tojaus dieną laikraščiai minėjo mūsų 
pasirodymą o „La Liberte" įdėjo visą 
vertimą. Labai džiaugėmės, kad per 
ištisą kongresą šio eilėraščio pareika-. 
lavimas nedavė mums ramybės. Ir 
„Temps Present“ korespondentas iš vi
sų sveikinimų temini tik vieną p. Tu
rausko sveikinimą kaip originalų, duo
damas prancūzišką maldos vertimą.

Mūsų delegatė informuoja: „Paskaitų 
ir valgio metu mūsų delegacija pasi
skirstydavo tarp svetimų, kad galėtų • 
susipažinti su visų šalių atstovais ir 

juos plačiau apie mūsų tėvynės padėtį 
apšviesti. Teko ir man sekmadienį per 
vakarienę nemažam prancūzų būrely 
kalbėti apie Lietuvos praeitį, nes jie 
savo nežinojime išdrįso pasakytų jog 
Lietuva būsianti tik pirmojo pasaulinio 
karo padaras.

Vakare dar 9 vai. visos italų jau
nuomenės kapelionas E. Guano prabilo 
į suvažiavimo dalyvius: esame išvaka
rėse arba pasaulio atstatymo arba dar 
didesnio sunaikinimo. Tai pareis nuo to, 
ar pasaulis savo ateitį grįš krikščioniš
ko solidarumo principais, kurie padės

VI. Barius

Is laiško motinai
... Ir aš žinau: sugrįš juk paukščiai 

vėliai, 
Pavasarėlį skaidrų jie atneš------
Ir tu tikėk, geroji motinėle, 
Kad vėl sugrįšiu pas tave ir aš. 
Kada sugrįšiu vėliakos į sodžių, 
Sutiksi prie vartelių tu mane------
Ir bus per maža mūsų laimei žodžių. 
O bus tiek džiaugsmo kaime gimtame! 
Bet, kaip kasmet išskris ir paukščiai 

vėliai, 
Ir šaltas vėjas rudenį atneš------
Manęs nelauk, senoji motinėle:
Jau nebegrįšiu pas tave, — jau ne .. 

išlaikytu tanką, arba dar labiau nuo 
jų nutols, tardamasis pats esąs Dievas.

Po jo kalbos studentija suplaukė j 
„Hotel de Fribourg“, kur anglai ii 
airiai dalyviams suruošė balių. Šalie 
moderniųjų šokių, daugelis tautų šoke 
savuosius tautinius šokius ir dainavo 
savo dainas. Aš praleidau tas valandas 
su slovėnais ir kroatais, kurie, kaip ir 
mes, valgo tremtinio duoną. Vieni ki
tus supratome ir atjautėme.

Pirmadienį — pamaldos už mirusius. 
Universiteto salėje prancūzų literatūros 
kritikas Madiule kalbėjo tema: dabar
tinis pasaulis ir krikščionybė. Paskaitos 
klausimais diskusijos pasidalinus trimis 
grupėmis. Mūsų grupėje buvo diskutuo
jamas klausimas, kokie yra galimi krikš
čionių santykiai tarp savęs ir su neti- 
kinčiaisiais. Priėjome išvados, kad ka
talikams su protestantais lengviau ben
drauti, nes yra daug bendro galvojimo 
punktų. Dėl santykių su netikinčiais-ne- 
reikia varyti propagandos savo tikėjimui 
tiesiogiai; tik savo elgesiu, išsiauklėji
mu patraukti netikinčius draugus ir tuo 
keliu duoti jiems pajusti tikėjimo gilu
mą ir veikmę žmogaus charakteriui. 
Per vakarienę teko man susipažinti su 
anglų rateliu, kuris labai domėjosi mū
sų likimu dabartiniame rusų rėžime. 
Nereikėjo faktų gražinti ir perdėti, kad 
jie susigraudintų. Persiskiriant, ne vie
nas kalbėjo: Anglija žinanti savo pa
reigą prieš mažas, bet atkaklias Bal
tijos šalis.

Antradienį prof. Pascalio paskaita 

apie jaunimo uždavinius sukėlė disku
sijai. Mūsų grupė, kuri svarstė tos 
paskaitos dalį, kaip šiandien turėtume 
savo veikimą pareikšti, vieno atsakymo 
nepriėjo. Siūlyta: steigti mažus profe
sinius būrelius, kuriuose studentai su
sitikdami svarstytų aktualius klausi
mus. Italijos delegacija narsiai kalbėjo 
už socialinę veiklą — būieliai turėtų 
ruošti vargšų vaikams pamokas, atosto
gų stovyklas, kili pasiskirstytų atskiras 
šeimas globoti ... — Tą pat dieną 
teko susipažinti su lenkų atstovybe. 
Pristatymo akimirksnis buvo kritiškas, 
nes kiek nesusipratimų tarp šių 
dviejų tautų. Vienas iš lenkų tarė: per
daug didelių problemų turime, kad už- 
siimtume tokiais mažmožiais ... Len
kai daug kalbėjo apie vargą jų tėvynėje, 
nes rusai jiems draudžia bet kokią ka
talikišką veiklą, deportuoja lenkų va
dus. Bet vis dėlto jų žiaurumas Lenki
joje neprilygsta tam, kuris siaučia Lie
tuvoje, ir lenkai, patys mus užjausdami, 
su šia teisybe sutiko.

Trečiadienio rytą Pax Romana se
kretoriaus Rudi Salat paskaita: katali
kiškos studentų grupelės ir jų misija. 
Visapusiškas {išsilavinimas, energingų 
grupelių kūrimas, jų susifederavimas — 
tai studento kelias atsispirti gresian
čiam komunizmo pavojui. „Nebėkime 
per daug į bažnyčias ir nevaidinkime 
davatkas, bet teatsispindi tas gilus mū
sų tikėjimas atkakliam darbe“. Vakare 
balių suruošė belgų delegacija. Mane 
olandai paprašė papasakoti apie lietu
vių kalbą ir kilmę, kurias jie manė 
esant slaviškas. Gale paaiškinimo prisi
pažino labai niežai žiną apie baltų kraš
tus ir pasiūlė atvykti į Olandiją skaityti 
katalikams studentams paskaitėlių apie 
mūsų tėvynę“.

Pax Romana lig šiol buvo žinoma 
kaip tarptautinė katalikų studentų or
ganizacija. Su ja mūsų studentai kata
likai turėjo artimus ryšius. Paskutinia
me prieš antrąjį pasaulinį karą kongre
se „Pax Romana“ vicepirmininku buvo 
išrinktas lietuvių delegatas Dr. Dieli- 
ninkaitis. „Temps Present“ praneša, 
kad dabar formuojasi nauja Pax Ro
mana šaka: ji telkia jau ne tik studen
tus, bet ir mokslus baigusius, intelek
tualus, kurie kiekvienas kovoja savo 
krašte, bet kurie ligšiol neturėjo tarp 
savęs organiško ryšio.

Išeidami iš savo tautinio intereso, 
same dėkingi lietuviškoms organizaci

joms, kurios nepraleido šios progos Lie
tuvai reprezentuoti. Dėkingi lietuvių 
delegacijos nariams, parodžiusiems ini
ciatyvos ir sugebėjimo lietuvišką rei
kalą patraukliai reprezentuoti. Su ma
lonumu galima minėti ir faktą, kad 
jaunoji Eretų karta įsitraukė į lietu
višką akciją pozityviai kaip ir visiems 
pažįstamas prof. Eretas, kurio straips
niai apie Lietuvą protarpiais ir dabar 
pasirodo šveicarų spaudoje.
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T J. Stoskeliūnas

Donelaičio „Metu“ stilius(Židinys, 1939 m., Nr. 7) *Palyginimų, dažniausiai teigiamų ir trumpų, nemaža užtinkame. Jie dažnai ir kasdienybėje panašus, pavz.:Gervins nei verkdams irgi dejuodams; tu ‘(lakštingala, J. S.) mums nei žviltlis būriškas pasirodai1; besišypsodamas kaip pons, su Žaku prastu, kaip prastas būrs; būrai nei rėdyti ponaičiai; nei bloznas; Diksas kardpalaikį „nei pons prie šalies prisikabinęs"; laukai, kaip skruzdėlynas kribždėti pagavo; mergaitės su ke- delaičiais lyg kaip jumprovos; šakos nei žagarai sausi ir 1.1.Drąsesni palyginimai:Kregždės nei kulkos šaudė per orus; tu tarp kitų paukštelių nei karalienė; lakštingala vis nei burka; įsirėdęs nei dievaitis; Krizas nei lakštingala čiauškia; gandras nei koks ponas; žolelė nei bota kumpso; Kaspars kaip gaidys vištas gainiodams; žiedai nei būrų kūdikiai žaidė; grožybės jų nei kapos sens pasirodo; purvynas nei kisielius; pušynai nei puderuoti ponaičiai; vilkai nei mėsininkai per laukus bėgdami smaugia ir t. t. •Lyginimai siejaso su artimąja aplinka, t. y. būriškai kaimišku gyvenimu.Palyginimo giminaičių metaforų randame įdomių. Jos gaivalingesnės, ne tokios blankios, kaip palyginimai: laukų kalnai su kloniais pametė skrandą; bitės birbynėmis žaisti pradėjo; šalta gaspada; lakš- tigala savo skambantį nutvėrusi vamzdį; tarp būrų skiauturę rodo; gyvos randasi lėlės; žėrintis ratas; žemės vainikus pradeda vytint; Kaspars ant galvos iškėlęs skiauturę riebią; žiedai žilomis barzdomis. •Net bet kas gali Donelaičiui prilygti prozopopėjomis. Visi gpmtos aprašymai jomis mirgėte mirga. Jos mums tiek girdėtos (Jau saulelė . . .) todėl ir pavyzdžių nereikia, kad įsitikintume ju poetingumu.Iš santykio sakomosios minties ir kalbos priemonių išlaidų Schneideris skiria glaustąjį ir platųjį stilius.Glaustajam stiliui charakteringa, kad atskiros būtybės suimamos į rūšis, dalinės* sąvokos į visumos sąvokas. Šiuo atžvilgiu jis siejasi su abstrakčiuoju sti: liumi. Iš gausių jutimų ir sąvokų parenkama tik ypatingai reikšmingos, kitos gi lieka nepasakytos. Parinktas žodis tiek daug sako, kad ir tai, kas nepaprasta, paaiškėja.Vengiama smulkmeniško aprašymo, kartojimo. Mėgstama daiktavardinė kalba. Šios stiliaus gerų pavyzdžių galima užtikti kataloguose, rėkiamuose, dienraščiuose.Platusis stilius mėgsta smulkmenas. Stiliaus platumas, išeinąs iš noro būti aiškiu ir suprantamu, neigiamas. Tada mintys ištęsiamos, daiktas nušviečiamas iš negatyvios ir pozityvios pusės. Daro „žingsnio vietoj" įspūdį. Tokio ištęsto stiliaus išorinės savybės: a) retai tariniu eina vienas veiksmažodis; b) daug daiktavardžių vietoj paprasto veiksmažodžio ir t. t.Plataus stiliaus atstovai išreiškia ne tik visas’mintis, bet ir jų santykius, neduodami skaitytojui jokio darbo. Visi sakiniai būna su jungtukais ir prieveiksmiais. Erdvas sakinio statinys tinka smulkmenoms, apibrėžimams, papildymams.

Pažiūrėkime, kokių plataus stiliaus ypatybių rasime „Metuose".Jau kalbėdami apie konkretų stilių, radome, kad D. mėgsta smulkmenišką vaizdavimą. Tik paimkim pavasario aprašymą (Jau saulelė . . .) ir palyginkim su Maironio ,;Jaunosios Lietuvos" gamtovaizdžiu „Pavasario dienos išaušo, prašvito". Maironiui užtenka pasakyti „gamtos veikalai", D. eina į pačią gamtą, skaičiuoja visas jos smulkmenas. Kur Maironis mini šilus, ten D. krūmus su šilais ir t. t.Negalima būtų pasakyti, kad D. norėtų taupyti žodžius. Jau gausus sinonimų vartojimas rodo, autorių ne kartą pasiduodant žodžio įtakai: kožnas ir kiekvienas, daug dirbę bei trūsinėję, taisyti ir provyti, žmoniškus ūmus bei razumą davė. ,Jungtukų D. vartoja daug. Ilgesniajame sakiny žodžių santykiams ryškiau parodyti prikiša daug žodžiu, net ir visai nereikalingų:Dievs visagalis, kurs svietą visą sutvėrė, ir mums žmogiškus ūmus bei razumą davė, tas širdings tėvs ir mūsų miels geradėjas, rūpindams už mus, vėl dosniai pamylėjo ir mums duonos daug, o bandai pašaro davė.Vargu galima manyti, kad D., toks eilėdaros meistras, įkiša pabrauktuosius žodelius tik užkimšti tuščias, heg- zamentrą žalojančias spragas. Net ir visi „Ak", „štai", „želėk Dieve" ir kt. rodo autoriaus pasitikėjimą savimi ir drauge iš to išeinantį laisvumą žodžius svaidant.Autoriaus ypatingas jungtuko „ir" pamėgimas lyg ir vestų mus prie sakinių sujungimo ar sutapimo, o ne , prijungimo:Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės, varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, pelės su vaikais ir kurmiai šilunlą gyrė.e Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko ir ponus taip kaip būrus įgelt išsižiojo . . ir t. t.O vei, ten dyvų visokių daug pamatydams ir žioplinėdams vis bei būriškai šokinėdams, budę su naujtl-dalgiu nusipirkt užmiršo.Bet ir kuinpalaikį taip jau pas Miką pragėręs, pėsčias po dviejų nedėlių vos parsibastė ir savo pievą jis rėplinėdams su piautuvu kirto. Bet kaimynai jo rugius jau buvo suvalę, ir keli kviečių plyckus pasikepę valgė.Rašytojas tartum ritina žodį prie žodžio, sakinį prie sakinio, o retai kada vieną kitam pajungia. Ir iš tik- 4 rųjų galėtume sakyti, kad Donelaičio kalboje vyrauja pagrindiniai sakiniai, pamarginti išskirtinėmis žodžių grupėmis ir šiaip daugybe pusdalyvių. Tiesa, D. sakiniai nėra ilgi, kaip įprasta plačiajam stiliui, bet jų konstrukcija (ypač jungtukas „ir") tinka minčių gausumui, nuolatiniam žodžių plaukimui išreikšti.Toliau Schneideris išskiria aiškų ir tamsų stilius. Aiškus stilius nieko nenutyli, nieko neuždengia, kas reikalinga suvokimui. Aiškumui padeda antitezės, kartojimas. Trumpučiais sakiniais anksčiau sakytas mintis paaiškina, pagrindžia, apriboja.Tamsiuoju stilium- kalbėjo tie laikai, kurie šaukė jausmą į kovą prieš proto persvarą: barokas, „Sturm und Drang", romantizmas, ekspresionizmas. Ekspresionizme, pavz., įvykiai nei laiku nei vieta nėra surišti, taip pat neseka viens kitą priežastiniuose santykiuose.
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Įvykiai rišami tik vieninga nuotaika. D. stilius, be abejo, aiškus.Toliau skiriama nuošalus ir artimas stiliai.Pirmasis nuteikia mus, tartum, įvykiai vyksta tam tikrame atstume. Žodžiai parenkami kilnūs, veikėjai neturi laiko žymių. Vartojama archaizmai. Pasakotojas užmena mįslę, pastato klausimą ir palieka skaitytojui išspręsti. Pasakotojas tokiu būdu lyg atsitraukia nuo objekto.Artimas stilius iš dalies siejasi so konkrečiuoju. Jį pamėgę naujieji natūralistai. Rimas būva laisvas. Daug sąvokų ir žodžių iš kasdieninio gyvenimo. „Artimą stilių lengva įžiūrėti kūryboj, kur fabula vyksta tolimuose laikuose ar svetimose šalyse. Čia . gali būti du atvejai: arba skaitytojas j tolimus laikus nukeliamas arba seni laikai ir vietos dabartine gyvenimo momento aplinka apiburiami. Pirmuoju atveju svarbiausios priemonės: archaizmas, svetimi žodžiai, tarmiškumai. Antrasis atvejis rečiau užtinkamas. Tada gauname anachronizmą. Jis tinka parodijoms.Stiliaus artimumas gali reikštis vaizduojant ir tai, kas vietos bei laiko atžvilgiu mums artima. Impresionistai ištobulino artimojo stiliaus poetines priemones. Svarbiausios jų: 1) veikėjai turi savo specialią kalbą, susijusią su luomu, profesija, 2) mėgstama parodomieji įvardžiai. „Parodomieji įvardžiai apeliuoja tiesiai į skaitytojo atmintį ar fantaziją, pasakotojas be žodžių pasako skaitytojui „tu atmeni" arba „galim įsivaizduoti, ką aš turiu galvoje". Panašiai veikia ir savybinis įvardis. Pvz., „Ji atėjo savo lengvais žingsniais". Čia lyg kalbama: „Tu žinai, kad jos lengvi žingsniai". Artimajam stiliuj įprasta kalbėti pirmuoju asmeniu. Net mintis kokio nors veikėjo pasakotojas pats nusako. Dažnai pats pasakotojas įsiterpia. Jis tiki dalyvaująs įvykyje, drauge jaučiąs, drauge veikiąs, ne tik žiūrįs.D. rašė, ką matė tuo pat laiku ir toje pat vietoje. Visi tie barbarizmai, archaizmai, tarmiškumai tai ctoka literatūrinės kalbos kultūros, tačiau brangūs mums, kaip organinė D. stiliaus dalis. Be tų germanizmų mes pilnai neįžvelgtume į būriškąjį gyvenimą, į būro sielą, į tą lietuvišką, bet sukaustytą vokiečių kultūros replėmis sielą. Be galicizmų mes nejaustume to kujd„ir priekalo, kurie niokojo būrą ir dildė jame „barzdotos gadynės“ žymes. D. neištaisyta kalba turi egzotinį atspalvį, nukelia mus į anuos 18 amž. Prūsų Lietuvos laikus. O tačiau bandykime nors vieną D. stiliaus ryškesnę savybę pasiskolinti savo reikalams, kaip tuojau pajusime ir šiurkštumą ir net komišką atspalvį. Pavyzdžių galėtume rasti mūsų futuristuose.Štai keletas parodomųjų įvardžių, kaip artimojo stiliaus žymių.Diksas, ans žioplys, mieste didei pasipūtęs.Tas nenaudėlis Plaučiūnas, pas Kasparą pernai... ... bet kisielius ans gardus su šiupiniu mielu. Rudenis, ans dramblys.Savybiniu įvardžių keli pavyzdžiai:ir su savo snapu meilingą sveikino draugą, ir pasisotindams gardžiaus, n’užmiršk savo Dievą, ir prisivalgiusios pliuškėjo pasako savo.laukė vis, iki kožnas bus savo dainą pabaigęs.O, štai, kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam ir savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom, tuo ir tu, savo skambantį nutvėrusi vanzdį...Įvardžiai tai netiesioginis kreipimasis į skaitytojus. Dažniausiai tačiau poetas tiesiog kreipiasi į skaitytoja žodžiais: juk žinai, vei, mislyk tik. Tokios gyvos, tiesiog agitacinės kalbos charakteringas pavyzdys — Prič- kaus pamokslas apie*ugnį (Ugnis).Autorius nuolatos įsiterpia savo pamokančiomis mintimis, tartum sekdamas paskui kiekvieną veikėją.

2. Tikrovės pakeitimasMažinąs stilius randamas daugiausia idilėse. Tai miniatiūrinė tapyba, reiškiama mažybiniais daiktavardžiais, epitetais ir palyginimais.Jo kontrastas — didinąs stilius. Linksta į jį tie laikai, kai jausmas vyrauja: barokas, ,,Sturm und Drang", ekspresionizmas. Mėgstama stiprus, dalyko padėtį per- dedąs žodis, palyginimas su svarbesniu daiktu pakartojimas, aukštesnis ir • aukščiausias laipsnis, sinoniminis prieveiksmis „visuomet", sąvokos reiškiančios neribotumą, te išimties vertingumą. Palyginimas nustoja paly ginimo specifinės savybės, palyginimo nariai visai su- tapdinami. Šio stiliaus kraštutinė forma sudaro komišką nuotaiką, šio paskutiniojo stiliaus žymių D. kūryboj randame nepaprastai daug. Visų pirma krinta į akį ■ypatingas hiperbolių pamėgimas:Štai, vakmistras pasirodė ir besispardydamas taip baisiai keikti pagavo, kad svietas visas su visais daiktais padrebėjo.Bet jis dar labiau ir taip durnuoti pradėjo, kad visokį paukščiai po dangumi nusigango.Žiurkės po kraiku su pelėmis -irgi pelėdoms dėl tokių baisybių jau apalpti pradėjo.Ne tik hiperbolė, bet ir atskiri žodžiai, pav.į taip baisiai, svietas visas su visais daiktais, paukščiai visokį, siekia vieno tikslo — stiprinti įspūdį net iki komizmo.Kartais net trys žodžiai kaimynai įspūdį tirština:Kartais tropijos sulaukt ir alkaną dieną, kad visokį paukščiai po dangumi nusigando.Charakteringas pasakojimas apie širdingą poną, kur veik iš kiekvienos eilutės kyšo didinančio stiliaus nuosavybė — žodžiai: kožnas ji minėjo, vis verkiu, visi mylėjo, visur jis užtardavo, vis pasakydavo „jūs". Pagaliau kreipiasi autorius:Ak, pon amtsrot, ak, dėl ko mums numirei pernai, Ak, su tavimi jau linksmybės mūsų prapuolė.Ak, tėtuti, tavęs kasdien kiekviens paminėdams ir dūsaudams taip nesvietiškai nusiverkia, kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo, o kiti dėl to veik proto viso netekę...Toks „persūdymas" veda autorių net iki neskoningo kraštutinio neįtikinamo realizmo. Kitas nemažiau ryškus „sūrumo" pavyzdys:Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs, kardus ir šobles į margas nunešė pievas. Štai, tuojau visur išsišiepusi giltinė smaugė ir visoms lankelėms raudą didę padarė, nes dar daug žiedų vos tik žydėti pradėjo, ir daugums jų vos savo blogą pumpurą rodė. Daugel dar visur nei būrų kūdikiai žaidė.Minėtinos visiems žinomos hiperbolės:kukorius baisiai kepa, arklys sugriauna trobą, Do- čys išgąsdina, išsigąsta šūvio.Žodžiai „visi", „visur" mirgėte mirga kiekviename puslapy. Sunku būtų ir suregistruoti visus pavyzdžius. Čia D. eina net iki įkyrumo.Sinonimai, kaip: .taisyt ir provyt, dirbę bei triūsinėję, kožnas ir kiekvienas, barys su nesvietiškais vaidais, čiuptert irgi' nutvert, daug nesandorų bei vaidų, glupos šnektos ir zaunos ir kiti,irgi siekia įspūdžio tirštinimo, dalyko perdėjimo. To pat siekia ir dažnas, net įkyrus veiksmažodinis epitetas „didei".Pastovus ir svyruojąs stilius. Pirmajame žodžiai tvir-
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ti, sprendimą apodiktiniai; kalba be įvedančių šalutinių 
sakinių. Mėgstami žodžiai: kiekvienas, tik ir 1.1. Saki
niai sudaro savy teinančias mintis, uždari, dėl to reika
lingos pauzos. Antrajame sprendimai problematiniai. 
Gaunama čiupinėjimosi, priartėjimo ir vėl atsitraukimo 
įspūdis. Tai trūkamas atsakomybės, bailumas, skeptiš
kumas, nežinojimas.

Jau Donelaičio kaip pastoriaus moralisto vaidmuo 
šioje vietoje daug ką sako ir leidžia ieškoti „Metuose" 
pastovaus stiliaus žymių. Juk moralistas, didaktinės 
poemos kūrėjas, nemegs kompromisų. Didinančiam sti
liui charakteringi visi", „visur" „kiekvienas'^ir kt., turi 
ir antrą savo reikšmę: nuteikia mus, kad autoriui maža 
kokių abejonių esama, kad apie viską galima spręsti 
greitai, be išimties D. dažnai nupasakoja įvykį su 
smulkmenomis, duoda tikslius skaitmenis. Tai daro 
įspūdi, pasakotoją tikrai ten buvus ar bent tikrai girdė

Larchjus iš neabejotinų šaltinių. Štai, įvykis 
trobesiais: —

Aš užvakar tavo namus blogus pravažiuodams, 
kad įsitėmyčiau tikrai, tyčioms pažiūrėjau.
Taip gi bežiopsant man, arklys mano žvengti pradėjo 
ir tuojau tavo sparų viens nuo stogo nupuolė, 
ir langų vienam perdės skylė pasidarė.
Štai, tuojau girdėk tikrai, ką tau pasakysiu, 
tuo trys kiaulės dagios su dagiais savo paršais, 
lyg kad skerdė kas, stuboj sužvigo nešvankiai.

Nukrito viens sparas, vienam lange skylė pasidarė, 
išlindo trys kiaulės ir ne kitokios, bet dagios! Krizas 
vestuvėms papiovė tris karves, du jaučiu, o žąsų vos 
viena paliko. Kai atmsrotas sumušė Pričkų, tai šis nei 
daugiau nei mažiau, o tris dienas teišgyveno. Vak- 
mistras gi penkias dienas sirgo.

(B. d.)

MOKSLO IR MENO PASAULY
Atsisako prisidėti prie naikinančių 

išradimų
Prof. Franco Rosetti atmetė kvie

timą dalyvauti atominės bombos tyri
nėjimuose. Jis savo atsisakymą mo
tyvuoja tuo, kad, būdamas krikščio
nis, jis nenori dalyvauti naikinimo 
tikslams skiriamuose išradimuose ir 
imtis už juos atsakomybės. Rosetti 
yra žinomas spektro analizės specia
listas ir Popiežiaus mokslų akademi
jos narys.

Mirė ištrėmime Paul Zech
Nepakęsdamas smurto pasitraukęs 

iš tėvynės ir trylika metų išgyvenęs 
tremtyje Pietų Amerikoje, sulaukęs 
65 metų amžiaus, mirė vokiečių rašy
tojas Paul Zech. Zech buvo didelis 
visokios tiranijos priešas ir visų žmo
nių broliško sugyvenimo apaštalas. 
Jis buvo artimas draugas Dehmelio, 
G. Heymso, Verhaerans ir St. Zweigo. 
Literatūroje jis žinomas savo nove
lėmis bei lyrika ir Villons bei Rim
baud kūrinių vertimais į vokiečių 
kalbą.

Neptūno atradimo sukaktis
Prancūzų astronomas ir matemati

kas Leverrier 1845 m. ėmėsi spręsti 
painų uždavinį. Neseniai W. Hersche- 
lio surastoji Urano planeta rodė žy
mių iškrypimų iš savo kelio, kurių 
nebuvo kuo išaiškinti. Apskaičiuo
jant Urano kelią, į Saturno ir Jupite
rio traukos įtaką buvo atsižvelgta, 
bet tie iškrypimai buvo atsiradę ne 
dėl Saturno ar Jupiterio įtakos. Tuo
met Leverrier priėjo išvados, kad už 
Urano kelio turi būti dar viena ne
žinoma planeta. 1846 m. vasarą jam 
pavyko apskaičiuoti tos dar nežino
mos planetos kelią ir nustatyti jos 
vietą erdvėje. Tuomet jis kreipėsi į 
Berlyno astronomą Galle, kad pagal 
jo apskaičiavimus paieškotų su teles
kopu ligi šiol dar nežinomos plane
tos. Vos porai dienų praėjus nuo 
laiško gavimo, 1846 m. sugsėjo 23 d., 
Galle pagal Leverriero skaičiavimus 

tikrai aptiko dar nežinomą ligi tol 
planetą, kuri buvo, pavadinta Neptūno 
vardu.

Naujas bevielis telefonas
Greitu laiku kiekvienas amerikietis 

galės patelefonuoti važiuodamas ato- 
mobiliu, eidamas pasivaikščioti _ir 
apskritai bet kur būdamas. Naujasis 
aparatas, pavadintas „Walkie Talkie", 
yra pailgos keturkampės dėžutės pa
vidalo (7 cm. skersmens ir 25 cm. il
gio), kurioje įtaisyta mažas siunčia
masis bei priimamasis aparatas ir 
sausa baterija. Viename „Walkie 
Talkie" gale yra antenos įtaisas, o 
šone klausomasis ir kalbamasis ra
gelis.

Norint kalbėti, reikia tik paspausti 
tam tikrą mygtuką ir jau susidaro be
vielis kontaktas su centrine, kuri su
jungia su atitinkamu telefono nume
riu. Jeigu ir šaukiamasis numeris 
naudojasi „Walkie Talkie" aparatu, 
tai centrinė veikia kaip stiprintuvas.

Gabiųjų mokykla
Beveik visuose kultūringuose kraš

tuose rūpinamasi gabumais pasižy- 
mintiems jaunuoliams sudaryti.są
lygas tuos savo gabumus išvystyti 
ir deramai pritaikinti. Šiuo atžvilgiu 
įdomus užsimojimas Philipps įmonių 
Eindhovene. Vadovybė įkūrė jaunų
jų skyrių, j kurį surinkti iš visų 
įmonės skyrių tie 14—24 metų jau
nuoliai, kurie darbe pasižymėjo ga
bumais, išradingumu ar kitais ku
riais nepaprastais darbo rezultatais.

Šiam tikslui pagal pačių jaunųjų 
planą pastatytas atskiras pastatas, 
kuriame buvo stengtasi sujungti tiks
lingumą ir grožį, kas daugeliui at
žvilgiu pasisekė vykusiai išspręsti.

Čia surinktieji gabūs jaunuoliai 
kiekvienas dirba pagal savo idėją. 
Jie čia piešia, braižo, skaičiuoja, 
konstruoja, bando. Kas savaitė vie-, 
nas jų direktorijai apie savo darbą 
padaro pranešimą, parodo piešinius 
paaiškina apskaičiavimus, praneša 
savo tolimesnius planus arba ką jis 
yra patobulinęs, suprastinęs ar iš

radęs. Jei tai pasirodo vertinga, jam 
suteikiama visa reikalinga me
džiaginė parama ir su dideliu susi
domėjimu sekama darbo pažanga.

Daugelis gabių jaunuolių šioje sa
votiškoje mokykloje surado savo ke
lią ir sėkmingai dirba daugiausia 
toje pat įmonėje. Iš jų tarpo išėjo ir 
tokių, kurie, vos 22 metu teturėdami, 
jau yra įmonėje direktoriais ir ben
drovės yra labai branginami.

Prie Žemės priartėjo kometa
Spalių 10 d. prie Žemės buvo vos 

per pusę mėnulio nuotolio, per 
175.000 kilometrų, . priartėjusi Gia- 
cobini-Zinner kometa. Ši kometa 
pirmą kartą buvo pastebėta 1900 m. 
Ji ligi šiol kiekvienų puseptintų me
tų protarpiais vėl pasirodo, priartė
dama prie žemės. Kometai priartė
jus ir žemei praeinant pro josios no- 
degą, būna matomas vadinamas 
žvaigždžių lietus — meteorų kriti
mas. 1933 m. buvo pastebėta ligi 300 
meteorų į minutę.

Geriausios šių metų filmes
Cannes buvo paskirstytos premi

jos už geriausias šių metų filmas. 
Didžioji tarptautinė premija teko 
prancūzams už filmą „La bataille 
des rails“ (Kova dėl bėgių), kurioj 
vaizduojama prancūzų geležinkelie
čių kova prieš nacius. Šveicarų filmą 
„Paskutinis šansas“ gavo didžiąją 
tarptautinę taikos premiją. Spal
vuotosios filmos premiją gavo ru
sai už filmą „Akmeninė gėlė“. Ge
riausia amerikiečių filmą pripažin
ta „The Lost Weekend“, o britų Noel 
Cowardo filmą „Brief Encounter“. 
Triukų filmo premiją gavo Walt 
TSisney filmą „Make mine Music“. 
Fotografavimo premija pripažinta 
meksikiečių filmai „Maria Cande- 
labria“. Filmų kompozicijų premija 
pripažinta G. Auric už „Symphonic 
pastorale“, „Caesar et Cleopatra“ ir 
„La belle et la bete“ filmų muziką. 
Geriausia vaidyba pripažinta Ray 
Millands ir Michele Morgans „The 
Lost Weekend“ ir „Simphonie pašto - 
-ale“ filmuose.
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