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Šiandieniniai pasaulio jaunimo keliai
1. Po katastrofos

Praūžęs karas pasaulio, o ypatingai 
Europos gyvenimą pavertė griuvė
siais. Ir tie griuvėsiai yra visuotiniai. 
Žmonės liko ne tik be duonos, ap
daro ir pastogės. Karas griuvėsius 
paliko ir socialinėj, politinėj bei kul
tūrinėj srity.

Nuo šio karo ypatingai nukentėjo 
jaunimas. Didelė dar brendimo am
žiaus jaunimo dalis — tiek vyrų, tiek 
ir mergaičių — buvo tiesioginiu bū
du įtraukta į karą: mobilizuota fron
to ir užfrontės karo tarnybai. Kiti 
karo metu buvo deportuoti iš savo 
gimtųjų kraštų arba šiaip priversti 
iš jų pasitraukti. Daugelis jųSaip bu
vo karo atskirti nuo tėvų ir kitų ar
timųjų, kurių ne vienas ligi šiai die
nai be jokio pasisekimo ieško. Tūk
stančiai jaunimo šio karo metu pe
rėjo ir per darbo, koncentracines ir 
belaisvių stovyklas.

Viso to pasėkos paliestajam jauni
mui buvo katastrofiškos. Karas jau
nimui atėmė taip jo brendimui rei
kalingą šeimos aplinką ir tėvų bei 
artimųjų globą, atėmė 'galimybę pa
sidžiaugti savo jaunatve, normaliai 
pergyventi sparnuoto jaunatvės 
idealizmo dienas, atėmė jam galimy
bę įgyti mokslo ir pasiruošti profe
sijai Be jokio pasiruošimo tasai jau
nimas buvo pastatytas visai jam 
svetimoj aplinkoj prieš brutalią karo 
meto tikrovę. Tūkstančių tūkstančiai 

. šio jaunimo ilsisi bevardžiuose ka
puose viso pasauli-} pakelėse, tyru
mose ir jūrų gelmėse. Kiti tūkstan
čiai pačioj savo jaunatvėj liko visam 
amžiui skurdūs ir apgailėtini invali
dai. Bet ir tie, kurie šių nelaimių 
išvengė, nedaug laimingesni. Dauge
lis liko be namų, be tėvynės, dau
gelis liko našlaičiai, daugelis pa
liego, o kitus morališkai karas su
naikino — tapo valkatos, krimina
listai, asocialūs, dėl ko ir jauname- 
čių nusikalstamumas daugely kraštų 
pasibaisėtinai pakilo. Tokiam Berly
ne tik per š. m. birželio mėn. buvo 

\užregistuota 1000 jaunamečių nusi
kaltimų, iš kurių 80*/» vagysčių, at
liktų daugiausia gaujomis. O jų 15’/« 
įvykdyta mergaičių. Pagaliau didelė 

dalis šio jaunimo dėl karo liko be 
mokslo ir be profesijos, o pokario 
sąlygose daugumas neturi galimybių 
net ir pavėluotai šią savo gyvenimo 
spragą užtaisyti.

1. Reakcija ir vertybių perkainojimas
Reikia pripažinti, kad daug kur 

jaunimas į karą išėjo džiūgaudamas. 
Ilgai maitinti propagandiniu melu, 
suklaidinti suktais šūkiais ir impo
nuojančiomis, bet klaidingomis teo
rijomis, apsvaiginti klaidingo did
vyriškumo vizijomis, daugelis jau
nuolių ėjo į karą kaip į kokią šau
nią iškilmę. Bet fronto baisumai ir 
vargas, nelaisvė, badas, skurdas, ne
pakeliami darbai, benamio ir trem
tinio likimas, griuvėsiai aplinkinio 
pasaulio ir jo paties ateities jauni
mui tikrovę demaskavo ligi pasibai
sėtino nuogumo. Tai pajuto ir agre
sinių kraštų jaunimas, kuris iškelta 
galva išėjo pasaulio užkariauti, o 
grįžo skurdus, palūžęs, nusivylęs visu 
tuo anksčiau tikėjo. Bet dar skau
džiau tai pergyveno jaunimas tų 
kraštų, kurie J karo sūkurį buvo 
įtraukti prieš jų norą. Jis tegalėjo 
konstatuoti, kad kažin kieno pami
šėliškos idėjos ir svajos sugriovė pa
saulį ir jų gyvenimą bei ateitį, kad 
jie yra graudžios svetimų nusikalti
mų aukos.

Nenuostabu, kad su karo pabaiga 
jaunimo tarpe iškyla reakcija prieš 
visa tai, kas pasaulį, o kartu su juo 
ir jaunimą į šią katastrofą įstūmė. 
Beveik viso pasaulio jaunimas įsiti
kinęs, kad šios katastrofos priežastys 
gludi tame klaidingame moksle, ku
ris-prieš šį karą daugely kraštų bu
vo kuriamas, propaguojamas ir per
šamas ypatingai jaunimui.

Šiuo metu jaunimas pajuto būtiną 
reikalą dš naujo pervertinti vistf tai, 
kas jarrii buvo teikiama įvairių kul
tūrinių, idėjinių bei socialinių ver- 
tybų vardu. Tuo būdu pirmoj eilėj 
prieš jaunimo teismą atsistojo daug 
kur buvęs prieš šį karą įsigalėjęs 
žmogaus asmenybės nuvertinimas ir 
jo pavergimas. Ypatingai totalisti- 
niuose kraštuose buvo įsigalėjusi pa
žiūra, kad žmogaus asmenybė beturi 

jokios nepriklausomos vertės ir 
esanti tik tiek verta, kiek ji gali bū
ti totalinės valstybės panaudota jo
sios tikslams. Tuo būdu žmogus vi
suotinai buvo pavergtas ir paverstas 
tik priemone valstybės tikslams 
siekti. Jaunuomenė dabar pamatė, 
jog šiame žmogaus nuvertinime ir 
pavergime kaip tik ir glūdėjo blogio 
pradai, todėl prieš tai kilo pirmoj 
eilėj reakcija. Panašiai jaunuomenė 
pažiūrėjo ir į politikuojantį mokslą. 
Prieš karą daugely kraštų politika 
pavergė ir mokslą. Vietoj idealistų 
mokslininkų, tik tiesos ieškojusių ir 
tiesai tarnavusių, su politikų pagal
ba atsistojo pseudomokslininkai, ku 
rie mokslo vardu skelbė tai, ko iš 
jš jų pageidavo politikai. Taip at
sirado pseudomoksliškas rasizmas, 
suklastota istorija, neteisingom prie
laidom pagrįsta antropologija ir po
litinė geografija, žmogaus nužmogi
nimui sukonstruotos pedagoginės sis
temos ir panašūs tariamieji moks
lai. Jaunimas dabar pamatė tokio 
mokslo vertę ir stojo prieš, reikalau
damas nepriklausomo, tik tiesos ieš
kančio, mokslo.

Panaši reakcija kilo ir prieš natū
ralų patriotizmo jausmą iškraipiusį 
nacionalizmą su jo rasės ir kraujo 
mitais, valstybinį totalizmą, bei mili- 
tarizmą, paskelbusį karą gamtos ir 
isterijos nepakeičiamu dėsniu, tarp
tautinę nesantaiką bei šovinizmą ki
tu tautu atžvilgių ir panašius kitus 
izmus, nuvedusius žmones į kraujo 
klanus ir visuotinius griuvėsius.

3. Naujos teorinės prielaidos
Griuvus stabams, kuriems dauge

lis jaunimo netolimoj praeity mel
dėsi, liko tuštuma, ir šiandien jauni
mas yra priverstas ieškotis naujų 
pagrindų, ant kurių galėtų susikurti 
sveikesnę ir žmoniškesnę ideologiją. 
Šiandien dar negalima pasakyti, kad 
šis procesas būtų jaii baigtas. Kaip 
ir visas šios dienos pasaulis, taip ir 
jaunimas tebėra ieškojimų kely. Te
galima sužymėti tik daugiau ar ma
žiau išryškėjusios tendencijos, kuria 
linkme linkstama pasukti.

Išryškėjęs yra vienas dalykas, kad, 
apskritąi imant, žmonių gyvenimo
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vienokia ar kitokia raida labai arti
mai susijusi su paties žmogaus pro
blemos vienokiu ar kitokiu išspren
dimu. Ligi šio karo plačiai buvo įsi
galėjęs dar vinis tinis žmogaus suvo
kimas, kad jis esąs tik daugiau iš
sivystęs gyvulys. Atsistojus ant šio 
pagrindo, savaime piršosi pažiūra, 
jog jam taip pat galioja kovos dėl 
būvio ir natūralinės atrankos, išlai
kančios pajėgius gyventi ir išnaiki
nančiu nevykėlius, dėsniai. O šios 
pažiūros turėjo labai didelių pasėkų. 
Iš čia kilo mokslas apie „pajė
gias bei tinkamas gyvenimui rases“ 
ir „netinkamas“, apie gyvybinę erd
vę ir „pajėgiųjų“ rasių teisę naikinti 
„netikusiąsias“. Žodžiu, iš šių prie
laidų išriedėjo visa ta pasaulį šio 
karo metu griuvėsiais pavertusi fi
losofija. *

Kaip tik dėl to pirmoji šios dienos 
jaunimą dominanti problema yra 
žmogaus problema. Kas iš tikrųjų 
yra žmogus, pirmiausia šiandien ru
pi jaunimui. Nepasitenkindamas se
nomis sąvokomis, jaunimas nori dar 
kartą netendencingai pažiūrėti į 
žmogų ir pabandyti išspręsti jo mįs
lę. Ir šiuo atžvilgiu vis daugiau įsi
gali įsitikinimas, kad iš tikrųjų bio
logiškai žmogus . nėra daugiausia 
ištobulėjęs gyvulys. Šiuo atžvilgiu jį 
galima laikyti atsilikusiu gyvulių 
pasauly, o tai, kas žmogų pastato 
aukščiau kitų gyvių, yra visai kitas 
pradas, nepastebimas gyvulių pasau
ly ir iškyląs tame pasauly nepaste
bimais reiškiniais. Pav., kai žmogui 
pastatoma prieš akis kova dėl būvio 
su visu jos brutalumu, jame kyla 
gyvulių pasaulyje visai nepastebimi 
jausmai — teisingumo reikalas, pa
jautimas reikalo silpnuosius saugoti 
nuo stipriųjų kėslų, užuojauta ken
čiančiam ir t. t.

Vis tiek, kaip bežiūrėtume į šio 
prado esmę ir prigimtį, turime su
tikti, kad tarp žmogaus ir gyvulių 
yra ne raidos laipsnio, bet esminis 
skirtumas, dėl kurio negalima lai
kyti jam galiojančiais natūralinės 
atrankos ir kovos dėl būvio dėsnius, 
jei jie gyvulių pasauly ir iš tikrųjų 
galiotų. Dėl to ir tenka ieškoti tokio 
žmonių santykiavimo būdo, kuris 
atitiktų tikrąją žmogaus esmę.

Šie dalykai ir skatina jaunimą 
ieškoti atsakymo, kas yra žmogus, 
kad tuo būdu galima būtų nustatyti 
tikruosius žmogaus buvimo pagrin
dus ir jam deramuosius reiškimosi 
būdus.

Ne mažiau aktuali jaunimo tarpe 
ir kultūros problema. Salia žalos, ki
lusios iš jau minėto mokslo ir aps
kritai kultūros pavergimo, šio karo 
metu ypatingai išryškėjo, kad šios 
dienos civilizacinės priemonės, trūk
stant pačiam žmogui gilios asmeny
bės kultūros, darosi jau pačiam žmo
gui pavojingos ir gresia jį pati su
naikinti. Todėl kyla rimtas klausi
mas, kaip’ šio pavoiaus galima iš
vengti. Juk jei vėl bus paleistos Į 
darbą visu pajėgumu šiandien jau 

žmogaus turimos naikinimo priemo
nės, tai žmogaus likimas žemėje at
siduria neabejojame pavojuje.

Šio fakto akyvaizdoje tiek mokyk
los atstovai, tiek įvairūs jaunimo są
jūdžiai vieningai sutaria, kad turi 
būti keičiama kultūros kryptis. Ligi 
šiol- žmogus buvo sutelkęs savo dė
mesį sukurti pasaulį, kuriame ''jis 
sėkmingai galėtų verstis, bet maža 
domėjosi klausimu, koks jis pats tu
ri būti ir kokiais principais privalo 
vadovautis, kad iš tikrųjų jis galėtų 
tame civilizacijos priemonėmis susi
kurtame pasaulyje sėkmingai verstis.' 
Tai šiandien ir yra pagrindinis klau
simas. Nuo paties žmogaus kultūros 
priklausys ateitis. Todėl vienas pa
čių aktualiausių šios dienos klausimų 
yra klausimas principų, kuriais žmo
gus turi būti formuojamas.

Kaip ir kitose srityse, ir čia dar 
tebeieškoma kelio, būdingas šioj sri
ty reiškinys yra didelės dalies atsi- 
kreipimas į krikščioniškąją moralę. 
Tai žymu ne tik konfesinio jaunimo 
tarpe. Net ir liberalinio bei socia
listinio jaunimo tarpe kyla mintis, 
kad asmeninė žmogaus kultūra tu
rinti remtis „kriščioniškai vakarie
tiška kultūra“. Nors turinys šios są
vokos dar nėra visai išryškėjęs, bet 
tendencija jau yra išryškėjusi. Šia 
kryptimi toliau eina vadinamojo re
ligingojo socializmo atstovai, kurių 
ypatingai atsiranda protestantų tarpe.

Panašiai jaunimo tarpe gyvai do- 
minasi visuomeninio gyvenimo prin
cipais, valstybės esmės bei jos užda
vinių klausimu ir įvairiomis kitomis 
aktualiomis problemomis.

4. Praktiniai sprendimai
Salia teorinių mokslinio ir pasau

lėžiūrinio pobūdžio klausimų šios 
dienos jaunimas gyvai domisi ir 
praktiniais aktualių klausimų spren
dimais.

Šioje srityje pirmiausia iškyla as
mens laisvės problema šios dienos 
visuomeniniuose ir ūkiniuose santy
kiuose. Kaip kapitalistinėj sistemoj 
asmens laisvei grėsė žmogaus kapi- 
talizavimas, taip dabar gresia žen
gianti pirmyn socializacija. Planingas 
ūkis ir žmogaus mechanizacija jame 
gresia užgniaužti asmeninę žmogaus 
laisvę. Tai kelia susirūpinimo ne tik 
kitų krypčių jaunimo tarpe, bet ir 
paties socialistinio jaunimo. Prie to 
juos paskatina visa eilė pačių socia
listų rašytojų, kaip A. Kostler, J. Si
fone, A. Malraux ir S. Spender, ku
rie savo raštuose labai ryškiai iške
lia asmens laisvei pavojų, kylantį iš 
planingo ūkio, žmogaus šiame ūkyje 
mechanizacijos ir augančio valsty
binio aparato biurokratizmo. Socia
listinis jaunimas pradeda energingai 
kelti klausimą, kaip bus galima so
cializmo sąlygose išsaugoti žmogaus 
asmeninę, kultūrinę ir pilietinę laisvę.

Ryšium su tuo socialistinio jauni
mo tarpe kyla revizionistinis nusi
statymas, kuris gali turėti žymių pa- 

sekų. pačiai socializmo raidai ir so
cialistų santykiams su kitomis visuo
meninėmis srovėmis.

Asmens laisvės klausimą spren
džiant, ypačiai ryškiai iškyla kultū
rinės laisvėj klausimas. Po visų pa
tyrimų, kokios pasėkos valstybės 
per didelio kišimosi į kultūrinį gy
venimą, visur gyva mintis, kad kul
tūrinė laisvė turi būti išsaugota, 
kas, pav., būdingai iškyla neseniai 
įvykusio Prancūzijos katalikų darbo 
jaunimo konferencijos nutarime, kad 
valstybė privalo remti jaunimo kul
tūrinį darbą, bet jokiu būdu nesikė
sinti šio darbo laisvę varžyti arba 
bandyti pati primesti savo tendenci
jas. Kultūrinio gyvenimo idealu lai
koma ryškiau arba mažiau ryškiai 
suformuluota kultūrinė autonomija.

Apskritai valstybės atžvilgiu jau
nimo tarpe vis labiau įsigali nusista
tymas prieš valstybės totalizmą. Jau
nimas renkasi demokratizmo kelią. 
Pastebėtina tik, kad jaunimas nors 
ir domisi valstybiniu gyvenimu, bet 
visur stiprėja tendencija, kad jauni
mas negali būti traukiamas į poli
tiką. Šiuo atžvilgiu išimtį tesudaro 
komunistinis jaunimas, kuris tiesiog 
eina į politiką, bet juo neseka net ir 
didžioji dalis socialistinio jaunimo. 
Net neseniai įvykęs steigiamasis so
cialistinės jaunuomenės internacio
nalo kongresas griežtai pažymėjo, 
kad turi būti vengiama praktinės 
politinės veiklos ir išlaikoma jaunimo 
organizacijos nepriklausomybė nuo 
vyriausybės, vis tiek kuriuo krašto 
ji būtų.

Nusistatymas prieš valstybės tota- 
lizma veda jaunimą į nusistatymą ir 
prieš pasaulėžiūrinę valstybę, nes 
pasaulėžiūrinės valstybės paprastai 
nueina totalistiniu keliu. Iš to kyla 
visuomet didžiausi pavojai. Jau di
delė blogybė ir tai, jei valstybė sa
vo smurto priemonėm imasi pilie- 

-čius lenkti vienai pasaulėžiūrai, tuo 
pažeisdama žmogaus sąžinės laisvę. 
O tas pavojus dar labiau padidėja 
dėl to, kad kartais pasaulėžiūrinė 
valstybė atstovauja nežmonišką -ideo
logiją, kaip tai buvo, pav., nacinėj 
Vokietijoj arba ir dabar dar tebėra 
komunistinės despotijos kraštuose, 
kur piliečiams smurtu primetama 
materialistinė pasaulėžiūra.

5. Keliai ir metodai
Jaunuomenė, stovėdama prieš dau

gelį jai ypatingai rūpimų klausimų, 
priversta ieškoti tinkamų kelių ir 
metodų, savo tikslams siekti.

Mokykla jaunimo ateičiai turi pa
grindinės reikšmės. Ji jaunimą auk
lėja, moko ir ruošia profesijai. Su
prantama, kad dėl savo svarbos mo
kykla, jaunimo reikalus svarstant, 
negali būti aplenkta. Šiandien mo
kyklos klausimas plačiai svarsto
mas ir atsakingų už švietimo bei 
auklėjimo darbą asmenų bei-įstaigų. 
Pav., Amerikoje aukštesniųjų ir auk
štųjų mokyklų reformos klausimą 
energingai kelia tokios rimtos įstai-
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kiems jaunimo svarstymams, bet 
jaunimas tokias pažiūras laiko nepa
grįstomis — jis nepretenduoda pats 

■ sureformuoti 'mokyklą, bet jis įsiti
kinęs, kad ir jo nuomonės bei pagei
davimai turėtų būti rimtai apsvar
styti.

Kaip jau anksčiau matėme, jau
nimui šiandien didžiai rūpi visa eilė 
pasaulėžiūrinio ir praktlno pobūdžio 
klausimų. Siems klausimams nagri
nėti ir idėjinei veiklai jaunimas bu
riasi į organizacijas. Ideologinės or
ganizacijos šiuo metu turi didelio 
pasisekimo ir į jas jaunimas telkiasi 
ypatingai gausiai. Tarp* kita ko pa
stebėtiną, kad nuolat stinrėia ten
dencija šioj srity dirbti~tarntautimu 
mastu. Beveik visų krypčių jauni
mas turi savo tarptautines organi
zacijas, kurios rodo didelio gvvumo. 
Užtenka tik priminti, kad šiais me
tais Įvvko katalikų akademinio jau
nimo Pax Romaną ir socialistinio 
jaunimo internacionalo tarptautiniai 
kongresai, o ateinančiais metais Os
lo šaukiamas protestantiškojo jauni
mo pasaulinis kongresas, gi komuni
stai Maskvoje šaukia komunistinės 
arba komunizmui simpatizuojančios 
studentuos kongresą.

Visi šie saifldžiai turi tikslo stu
dijuoti, formuoti ir skleisti tam tik
rą ideologiją ir tuo būdu juose fnr- 

. muoiama artimos ateities kultūrinio 
žmogaus gyvenimo principai bei na- 
žiūros praktiniais klausimais. Nėra 
nė reikalo pastebėti, kad tam šių 

- sąjūdžiu vvksta didelė konkurencija 
ir ateiti nulems tai. kas ia laimės.

Pastebėtina, kad šiuo laiku dauge
ly “kraštu beveik visam jaunimui, 
išskiriant komunistini, būdinga ten- 
denci’a ieškoti formos, kuri įgalintų 
įvairiu krvnčių jaunimą. neišs’žadant 
savo orinclnu. savo tąme išlaikyti 
toleranciią ir lojaliai bendradarbi- 

• auti bendrinu reikalų ir tikslų nlot- 
mėie. Tuo keliu tau gerokai vra na- 
ženvos prancūzu iaunimas. sueebė’es 
rasti bendro darbo plotme tam kon
fesinio, l’beralinio ir pot socialisti
nio iaunimo. Si tendenci’a rvškMa ir 
Vokietijoje. Pav., neseniai Kaselv 
sudarvta bendra šio Vokieti’oie 
krašto jaunimo organizacija. kurios 
nariais ištolo iaunimo snorto orga
nizacijos. kataliku ir protestantu iau
nimo sąjungos, skautai. ..Frennd- 
scbaft" są’u'ngą ir ..Fvoie Deutsche 
Juyend“. Saiunga naskim organiza
cijų savarankiškumo nepaliečia. Jo
sios uždavinys ugdyti savĮtamini 
-susinratima bei rūnintis bendraisiais 
iaunimo reikalais.

Jei ši tendenci’a sustiprės ir dau
giau įsigalės, nemana galės padėti 
vidinei taikai tautose įsigalėti.

Daug kur jaunimas rodo nemažo 
veiklumo karitatyvinėj ir socialinėj 
srity. Daug kur jis lanko ligonines, 
prieglaudas ir panašias įstaigas, kur 
nelaimingiesiems stengiasi paleng
vinti sunkią dalį, organizuodamas 
šalpą ir rengdamas kultūrines pra
mogas.

gos, kaip Harvardo, Hale, Princetono 
ir kiti universitetai. Europos kraš
tuose mokyklos reikalas taip pat 
plačiai diskutuojamas. Šių diskusijų 
progą mokyklos reikalą svarsto ir 
pats jaunimas, nes tai betarpiškai jį 
ir jo ateiti liečia.
. Iš visų tų svarstymų ir diskusijų 
aiškėja''keletas ryškesnių minčių ir 
pageidavimų.

Pirmoj eilėj ir auklėtojų ir jauni
mo atstovai pabrėžia reikalą, kad 
ateity mokykla pirmuoju savo užda
viniu laikytų auklėjimą, o ne moky
mą. Įsakmiai pabrėžiama, kad net 
specialinės mokyklos pirmoj eilėj rū
pintųsi žmogaus ir jo charakterio 
formavimu, o tik antroj eilėj specia
listo paruošimu, nes patirtis parodė, 
kad specialistai be tauraus morali
nio charakterio žmonijai ir kultūrai 
yra pavojingesni už pačių baisiausių 
gamtos stichijų šėlimą.

Antrasis visuotinis beveik reikala
vimas — daugiau rūpintis jaunimo 
sugebėjimų išlavlnlThu, o ne žinių 
gausumu ir jomis jaunuolio perkro
vimu. Be to, pageidaujama, kad pro
gramos būtų daužau priartintos prie 
praktinių reikalų ir jaunimas nebū
tų apkraunamas tokiom teoretinėm 
žiniom, kurias jis greit pamirš, per 
visą gyvenimą neturėdamas nė ma
žiausios progos jas kur nors pritai
kinti. Siandienins gyvenimas reika- 
lauia tiek daug žinių, kad turi būti 
rūpestingai atrenkama pačios reika
lingiausios šių dienų žmogui ir ven
giama dar betiksliškai jj apkrauti 
nereikalingu žinių balastu.

Pasisakvdamas mokyklos klausi
mu, jaunimas pasisako ir mokvtojų 
reikalu, nes dėl nevykusiu mokvtojų 
jis yra jau nemaža nukentėjęs. Šiuo 
atveju ypatingai Iškeliama tas fak
tas. jog daugelis atėio i mokvklą 
dirbti tik todėl, kad mvlėlo filologija 
ar matematika, nors mokinio ir mo-< 
kvklos tų daugelis ne tik nemyli, bet 
ja net bodisi. Taip pat laimimas pa
sisako ir prieš tuos mokytojus, kurie 
įsitikinę, jog „bloga, iei mokiniai 
mvli mokytoją — jie turi mokiojo 
biioti. Prieš tokius mokyklinius feld
febelius iaunimas ypatingai nasisa- 
ko. Jaunimas mokvkldie įleisi žmo
niškos mylinčios širdies, gilios žmo
gaus meilės.

Salia bendrojo pobūdžio reikala
vimų Iškeliama dar ir eilė paskirų 
klausimų, ypatingai liečiančių jauni
mo visuomenini lavinime ir io sa
varankiškumo ugdymą. Iš tokių pla
čiau svarstomu klausimų paminėtina 
klasės ir apskritai mokyklos ben
druomenės klausimas, iaunimo teis
mas. moksleivių savivaldybė ir eilė 
panašiu klausimu. Nors ir atsiranda 
balsų, kad visa tai tesą tuščias žai
dimas parlamentarizmu, bet daugu
mas vra įsitikinę, kad toks „žaidi
mas“ kaip tik vra labai naudingas 
būdas jaunimo visuomeniniam auk- 
lėiimui. ,

Kai kąs. inratę visur įžvelgti pa
vojų autoritetui, nelabai pritaria to

Tai ypatingai aktualu pasidarė po 
šio karo, kai tokiose įstaigose atsi
rado daug jaunų invalidų.

Taip pat ši veikla reiškiasi ir 
gelbstint savo pačių draugus. Pav., 
prancūzų katalikų darbininkų jauni
mo sąjungos nariai, kuriam noYs 
darbovietės draugui susirgus, vis 
tiek, ar jis sąjungos narys, ar ne, 
skubiai jį aplanko ištiria jo biiklę 
ir neatidėliojamai imasi pagalbos. 
Kad pagalba’būtų tinkamai suteikta, 
tiriama Susirgimo priežastis — mais
to tinkamumas ir pakankamumas, 
butas, darbo sąlygos ir t. t.

Rūpindamasis socialiniais reika
lais, jaunimas pirmoj eilėj rūpinasi 
paties jaunimo socialinių sąlygų pa
gerinimu — tinkamomis darbo są
lygomis, pakankomls atostogomis, 
teisingu atlvginimu. bendrojo.ir pro
fesinio mokslo galimybėmis ir ki
tais panašiais dalykais.

Sis karas, kaip jau minėjome, ypa
tingai iškėlė reikalą ugdyti tarptau
tini solidarumą. Šioj srity jaunimas 
ypatingai plačiai veikia. Jau ir minė
tos ideologinės organizaciios tarp
tautinei sritv vaidina svarbų vaid
menį. Jų veikla labai žymisi papil
do tokios organizaciios ir įstaigos 
kaip skautų sąjūdis. Raudonojo Kry
žiaus iaunimas, tarptautinio iaunimo 
draugiškumo lyga (World Youth 
Friendship Ligue). turinti savo cen
tra Londone, tarptautinio laiškais 
pasikeitimo centras Paryžiuje, kuris 
anksčiau buvo glOboiamas Tautų 
Sąjungos, o dabar vra Jungtiniu Tau
tų žinioj, studentais, pasikeisti tar
pininkavimo centras,’ esperantininkų, 
sportininkų ir turizmo tarptautinės 
Sa’ungos ir kitos panašios organiza
cijos bei įstaigos.

Visų šių institucijų darbas yra 
gana plačios apimties. Jau įvairūs 
tarptautiniai suvažiavimai nemaža 
padeda Įvairių tautų jaunimui suar
tėti, o prie to dar prisideda ir įvai
rios kitos priemones. Turizmo išplė
timas įgalina jaunimą pažinti kitas 
tautas ir su jomis suartėti. Tarptau
tinis jaunimo susirašinėjimas leidžia 
jaunimui pasikeisti mintimis ir susi
draugauti net iš tolo. Ypačiai gi su
artina jaunimą savitarpinė pagalba. 
Pav., JAV jaunimas nemaža pare
mia įvairių kraštų jaunimą, siųsda
mas knygų arba kitų reikmenų net 
j tokius tolimus kraštus kaip Kinija, 
arba atvykdamas į Europą padėti 
vietos jaunimui atsistatymo darbe. 
Ir studijos užsieny turi didelės reikš
mės — beveik visi studentai palie
ka savo studijų kraštų dideli drau
gai.

Per šias organizacijas ir įstaigas 
kaip tik ir gali sėkmingiausiai plisti 
tarptautiniam suartėjimui reikšmin
gos idėjos, kaip tarptautinės kalbos, 
jungtinių Europos valstybių ir kit. 
panašios.

Taip jaunimas savo veikla prisi
deda prie didelio tikslo — tarotau- 

’tinės taikos ir žmonijos solidarumo 
Įgyvendinimo.
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KOL DAR N E VE LU
(Iš eichstattisklų „Ad Lumen“)

paspaudęs Vincui ranką, greitais 
žingsniais atsitolino ir dingo gatvės 
pasisukime.

. . . Jau senai nuaidėjo paskutiniai 
draugų balsai, o Vincas tebesėdėjo ant 
suolelio gimnazijos parke.

— Kokie jie šiandien gražūs, — gal
vojo Vincas, žiūrėdamas į tamsoje 
beskęstančius gimnazijos rūmų silue
tus. — Kai pirmą kartą juos- pama
čiau* jie atrodė niūrūs, dideli, kad jo
kiu būdu negalvojau ilgau čia pasilik
ti. O dabar kas? Taip, dabar jau dau
gelis mano draugų giriasi tėvams savo 
laime ir planuoja tolimesnius- savo 
mokslo kelius. O kaip nudžiugs’ ma
no motina, pamačiusi nudirbto darbo 
pasėkas. Iš džiaugsmo drebės atesta
tas jos pūslėtose rankose. O-senyvos 
lūpos nratars:

— Viešpatie, duok jam ištvermės 
išlaikyti savo pašaukimą.

Kas toliau, vienas Dievas težino ...
Daug, daug drąsių vaizdų pra

lėkė Vinco galvoje, kol, tarytum pa
budęs iš mieao, atsistojo ir neskubė
damas nasuko vartų pusėn. Dar karta ' 
atsiarežė i Gimnazija. Jam mojo at
sisveikindamas savo šakomis senos 
liepos ir alėjoj pasodintos jaunos 
liepaitės.

— Tain, areit čia iau bus viskas 
svetima. Nebeateisiu čionai kaip pil
nateisis ayvenoias, nebebus iau mano 
geriausių draugų. Viskas svetima ir 
aš jiems svetimas. Jei užsuksiu, tai 
tik kaip svečias, kaip pakeleivis 
poilsio, — aalvoio eidamas Vincas.

— Vincai. Vincai! Palauk, — sušuko 
kažkas iš užnakalio.

Atsisuko Vincas ir pamatė ateinant 
Antaną su Marvte.

— Na, kur judu taip vėlai? — krei
pėsi.

— Mes tai mes: dviese. Bet ko tu 
vienas trankaisi po parka? Bene įkvė
pimo ieškai? Dar tau neikvrėio šie 
rūmai ir iu nuobodus avvenimas? — 
kaip žirniais nylė Antanas.

— Ne, Antanai, dar nenusibodo. Oi, 
norėčiau čia dar pagyventi. Labai 
gaila viską palikti, nes žinau, kad čia 
jau niekuomet nebeari šių tokiu, koks 
buvau. — susimastęs atsakė Vincas.

— Tikrai, ir man čia taip ramu! Aš 
visa vasara sutikčiau čia avventil To
kios jaunos liepaitės, jauni lapai, tary
tum mums jos ir skirtos, >— atsiduso 
Marytė.

— Taip, taip, su tuo ir aš sutinku. 
Tai teisvbė. Nelaikykite manęs to
kiu. kuriam niekas nepatinka, — tei
sinasi Antanas.

Jie ėio tylėdami, tai vėl ka nors 
kalbėdami nesamoiingai. Atrodė, no
rėjo išmintingai ką nors pasakyti, bet

— Šiandie jūs išeinate j gyvenimą. 
Dar jūs pamenate, kaip i šią mokyklą 
atėjote jaunučiai, dar visai to gyve
nimo nepažindami, o dabar turite tai, 
ko iš kiekvieno išsilavinusio jaunuo
lio reikalaujama. Jūs galite drąsiai 
žengti toliau ir ieškoti, siekti savo ' 
tolimesnio tikslo, kuris būtų jums ir 
tėvynei naudingas. Jūs išeinate i gy
venimą pilni entuziazmo, pasiryžimo, 
tačiau nesate jam pakankamai pa
ruošti. Jus lenks prie savęs kiekvie
nas, kaip lanksto vėjas jaunus mede
lius, ir norės jūsų siekimus, jūsų 
idealus sugriauti. Bet aš jums patariu: 
būkite atsargūs, mokėkite tinkamai 
suprasti padėtį, tinkamai įvertinkite 
ją ir savo užsibrėžto tikslo niekuomet 
neišsižadėkit, — linkėjo gimnazijos 
direktorius jauniesiems abiturientams.

— Jūs išeinat į gyvenimą! Jūs išei
nat į gyvenimą, — kartojo kiekvie
nas mokytojas, pridėdamas vis naujus 
linkėjimus.

— Jūs išeinat į gyvenimą! —skam <© 
bėjo tiek Vinco, tiek kitų abiturientų 
ausyse.

Aštuoneri metai . . . Daug pergy
venta, daug išmokta, artimai susigy
venta su draugais ir mokytojais. Daug 
įvairių valandų būta — ir šviesių, ir 
tamsių, tačiau viskas prabėgo, ir liko 
tik prisiminimai. Rankose atestatas — 
toks brangus, toks didelis turtas ir 
kartu toks mažas, menkas popieriaus 
lapas, lyginant su aštuonerių metų 
vargu, rūpesčiais ir pačiu jaunuolišku 
gyvenimu, kurio" niekas niekad ne- 
besugrąžins.
- Anuomet įkyrėjusios amžinos pa-, 

mokos, visą laiką nepatenkinti moky
tojai, išvadavimą nešąs skambutis 
dabar jau užmiršta. Visa tai taip 
brangu, miela, kad rodos, norėtum 
likti visą laiką baltuose gimnazijos 
mūruose.

Tos mintys kankino visus abiturien
tus, kurie po ilgos programos skir
stėsi į namus.

Jie vaikščiojo pulkeliais parko alė
jomis, besidąlindami įspūdžiais. Jų 
veidus pugše šypsena’ ir džiaugsmas. 
Su jais kartu džiaugėsi ir saulė, kuri 
savo vakarėjančiais spinduliais 
auksino jaunus, nesenai pasodintų 
liepaičių lapus.

— Laimingo gyvenimo, laimingo gy
venimo! Sėkmės, sėkmės! — Linkėjo 
vieni kitiems, sukdami vartų link. — 
Nepamirškite laiškų parašyti! .... 
Duokit adresą! . . . Susitiksim! — 
Šaukė vieni kitiems, slinkdami j 
gatvę.

Vincas ilgai kalbėjosi su gimnazijos 
kapelionu. Ant miesto jau leidosi va
karo sutemos, kai kapelionas, tvirtai 

nesiseke. Daug ką kalbėjo šiandien 
širdys, bet trūko žodžių.

Stabtelėjo ties Marytės namais.
— Tenka skirtis, — ištiesė ranką 

Marytė. — Jau laikas, vėlu. Sudie, 
Vincai. Laimingai tau! Siek savo rftsi- 
brėžto tikslo. Sulauks iš tavęs tėvynė 
darbuotojo, nes darbštus buvai . . .

— Ačiū, ačiū . . . Tau irgi kuo 
daugiausia laimės, — dėkojo spaus
damas ranką Vincas.

— O su tavimi, Antanai, — mirkte
lėjo mergaitė, — manau, greit vėl 
pasimatysim. Nėra kas tau ir linkėti. 
E, palinkėsiu kita kartą, — nutęsė ir 
greit nubėgo laipteliais į viršų.

Vincas su Antanu pasuko į skers
gatvį, j kita ir'paaaliau patys nepa
juto, kaip besikalbėdami atsidūrė už 
miesto, netoli upelio.

— Esi laimingas, Vincai: tolimesnis 
tavo likimas jau numatytas. Važiuosi 
j seminariją, mokysies, sieksi tikslo 

• ir, jį pasiekęs, būsi mylimas ne tik 
tėvų bet ir visuomenės. Galėsi daug 
tėvynei padaryti. O aš? Aš, baigęs 
gimnaziją tolimesnio apsisprendimo 
dar neturiu. Tėvai labai norėtų, kad 
važiuočiau kur nors mokytis. Lėšų 
pakankamai: kol kas tėvas, būdamas 
prie valdžios, uždirba. Bet man šiek 
tiek nusibodo mokytis. Visą laiką prie 
knygų ir prie knygų, nė pasaulio 
žmogus nepamatysi. Galvoju, porą 
metų pagyvensiuš sau laisvai pas tė
vus, gal kur gausiu kokia tarnybą, pa
dirbėsiu, kad ne taip nuobodu būtų ... 
O toliau vėl kur j universitetą, ir 
viskas. — baigė Antanas.

— Zinai, drauguži, kiekvienas turi 
savo išskaičiavimus. Aš turiu ne ko
kias sąlygas, bet pasiryžau stoti ten, 
ten ir stosiu. Man gyvenimas nėra 
perdaug palankus. Nėra tėvai taip 
turtingi, kad galėčiau skrajoti ir 
džiaugtis gyvenimo prabanga. Turiu 
dirbti, bet taip, kad iš to būtu naudos 
ne tik man, bet ir kitiems, žinoma, 
kiekvieno atskiras pašaukimas, kitos 
svajonės. Tačiau ... . Antanai, gražu 
būtų, kad taip mudu abu kartu . . . 
Juk pameni, abu kaip pradėjom gim
naziją, taip ir baigėm. Visą laiką vie
nam suole sėdėjom, vieno rūpesčiai 
buvo abiejų rūpesčiai. Sugyvenom ..

— Taip, Vincai; bet aš jaučiu, kad 
tas ne visai man prie širdies. Supranti, 
ten reikia daugiau užmiršti šį gyveni
mą, daugiau ‘ atsiduoti ateinančiam, 
dvasiniam. Tuo tarpu kai aš noriu 
kaip tik šį gyvenimą pažinti, laisvai 
pagyventi, pažinti gyvenimo gerąsias 
ir blogąsias puses. O tada — gal ir 
stosiu . . . Pamatysim. Vincai!

— Jei jau tu apie tai galvoji, An
tanai, abejoju, ar begrįši pas mane.
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' Donelaičio „Metu“ stilius
» (Židinys, 1939 m., Nr. 7).

Toliau aptartini du svarbūs terminai: ramus ir gyvas 
stilius. Ramiajame daug abstraktinių daiktavardžių, 
veiksmažodžiai neturtingi, vartojami tik kaip jungtys. 
Nemaža epitetų. Mat, epitetas verčia sustoti, žymi pa
stovumą ir ramumą. Sakiniai būna erdvi.

Rastume „Metuose" ir tų neturtingų veiksmažodžių 
ir pagaliau nemaža epitetų ir kitų ramaus stiliaus 
ypatybių, tačiau, kiek anksčiau, tiek ir dabar . telieka 
konstatuoti persvarą tų ar kitų savybių. Visos per- 
sveriančios savybės verčia ieškoti Donelaityje gyvo 
stiliaus pavyzdžiu. Pirmiausia D. epitetai nėra įvairūs, dau
giausia blankūs, nuolatiniai ir nekreipia ilgėliau mūsų dė
mesio. Daugiausia gyvumo yra ištiktukuose, tolesnę vietą 
užima garsiniai veksmažodžiai. Apie veiksmažodžius 
jau tuvo kalbėta ir konstatuota, kad jie labai gyvi. 
Daiktavardinės kalbos, kuri mums beveik visiškai sveti
ma, vos vieną kitą liekaną neužtiksim, kaip „didelį savo 
namams visiems padarydavo džiaugsmą".

Dalyviai, anot Schneiderio, gali kartais net daugiau 
gyvumo turėti, negu veiksmažodžiai, jeigu jie naują 
veiksmą išreiškia (t. y. kitokį, negu buvo išreikštas jo 
kaimyne veiksmažody, J. S.) Pusdalyvis šalia judrių 
veiksmažodžių — svarbiausias D, kalbos gyvintojas:

Gegužės ir strazdai sumišai lakstydami žaidė 
ir Sutvertoji, linksmai rykaudami, gyrė.
Kregždės su lengvais sparnais aukštai pasikėlė 
irgi bešūtydamos nei kulkos šaudė per orus, 
o paskui valgius prastus, be priprovų, valgė 
ir nrisivalaiusios pliušįcėio pasaką savo.
Gervins, ik debesų juodų dvi nai kopinėdams, 
ir nei verkdams irgi dejuodams, skambino dangų.

Iki mūsų ausi pasiekia tariniai žaidė arta gyrė, ku
riuose glūdi veiksmo pagrindinė prasmė, mes iau suvo
kiame kelias to veiksmo atmainas: žaidė ne kitaip, bet 
lakstydami ir dargi sumišai, gyrė, bet rykaudami ir 

l linksmai.
Prieveiksmis bei prielinksni?, anot Schneiderio, irgi 

svarbi kalbos dalis išgauti gyvam judėjimui (sumišai, 
linksmai, aukštai). Pagaliau, palyginamas „nei kulkos" 
ir hiperbolė „ik debesų" judėjimą dinamina. Veiksma
žodis „pliuškėjo", kaip garsinis, duoda vvkstanti ju
dėsi betarpiškai justi. Tie patys veiksmažodžiai rodo ir 
veiksmo dažnumą: lakstyti, rykauti, šutyti, pliuškėti, 
kopinėti. Štai, kiek daug sukaupta keliose eilutėse gyvo 
stiliaus priemoniųl Kitas pavz.:

Svietui jam besidyvijant; štai girgžteria durys 
ir šaltyšius Pričkus tuo visiems pasirodė.

„Štai", tarė jis, tugjaus skaitydams gromatą pono, 
„štai, poryt mūsų ponas mus bėgt į baudžiavą 

siunčia, 
todėl jau vežimus, kaip reik, taisykite kožnas 
ir su šakėms bei kabliais atbėkite greitai". 
Taip ištaręs, jis kūliais pro duris iššoko 
ir, ant kumelio ketvergio tuojau užsimetęs, 
skubinos ir kitiems kaimynams ordelį rodyt.

Gyvas stilius tiek pagauna Donelaitį, kad žmogaus 
judesiai, kaip ir šiame pavyzdy, Įgauna griežtų zigzagų. 
Tai lyg per skubiai sukama filmą. Ir stiprūs judėjimo 
veiksmažodžiai, ir palyginimai, ir metaforos, ir gausūs 
pusdalyviai, pagaliau neilgi sakinai, surišti jungtukais 
„ir", gausios figūros, žodeliai „ak", „štai", vieno ir to 
paties siekia-dinamizmo. D. kūryba savo dinamiškumu 
užima vieną iš pirmųjų vietų mūsų literatūroje. (Dar 
palygink šienapiūtes aprašymą). v

Rasime „Metuose" ir Schneiderio minimo žaismingu
mo. Žaisminis stilius mėgsta rimus net prozoj, alitera
cijas, homonimus. Sudaromi žaisminiai naujadarai.. Ne
žiūrima minties, by tik tinka žodis.

Žaismingumo pasiekia D. priebalsinėmis aliteracijomis: 
ir su savo snapu meilingą sveikino draugą, 
ir šaudyklė su šeiva šokinėdama terškia, 
ir skarots bei pusnuogis kasdien pasirodo, 
man šykštums klasta, kad šutino didelį puodą, 
ir kad reik padalyt, šmotus vis kyšteriu riebius, 
ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai 
irgi žemes biaurias, išplėšdams, teškina šmotais. 
Vei, laukų sklypai Visur skendėdami naudos, 
o lytus žmonėms teškėdams nugara skalbia. 
Vyžos su blogais sopagais vandenį siurbia 
ir biaurius purvus, kaip tešlą, mindami minko, 
o paskui, vaikams bematant, pešasi tėvai,

- kad plaukų visur išplėštų sukasi pluoštai,
- ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint, 

kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judint 
ir besijodams nei su sietais dulkina sniegą, 
dyvijos didei, dyvus girdėdami tokius, 
o išaušus jau, taip daugel ašarų verkė.

Labai mėgsta D. tautologijas, kurios yra ne kas kita, 
kaip garsų žaismas: šutina šutka, mindami minko, šven
tę švenčia ir 1.1.

Aukštasis stilius nemėgsta realistinio piešimo. Trūksta 
ryškių smulkių bruožų, aiškių, apibrėžimų ir vardų. Žo
džiu išteklius ribojasi tuo, kas kilnu, gražu. Maironis,

Jeigu tavo galvoje pinasi gerosios ir 
blogosios pasaulio pusės, visuomet 
pakrypsi ten kur iš viišaus gražu, o 
apačioje baisios prarajos slypi.

— Ne, aš dar bandysiu. Eisiu pir
ma ten. kur daugiau visuomeniškumo, 
kur daugiau galima nudirbti idealisti
nio darbo dėl tėvynės, o čia aš jo 
nematau.’

— Bus, Antanai, bus ir ten toks 
pat darbas. Tik reikia pasiryžimo ir 
noro. Jei jo nėra, -tai /r geriausioje 
vietoje blogai, — įrodinėję Vincas.

Nuo upės pradėjo kilti balto rūko 
kamuoliai, ir dvelkiąs šaltas oras pri
vertė jaunuolius pasukti atgal. Kurį 
laiką ėjo tylėdami, paskendę kiekvie 

nas savo mintyse. Sustojo, priėję su
temose skęstantį pakelės kryžia. Čia 
jų keliai skyrėsi.

— Dar susitiksim, Antanai. Gal 
tuomet kitaip galvosim... Tik nepa
miršk manęs! Toki buvome draugai...

— Vincai, tu gal ir geresnį pasi
rinkai kelią, bet tu irgi manęs ne
užmiršk, Nelaikyk manęs tuo; kurs 
išeina į gyvenimą visai be tikslo.

— To nebus, Antanai. Kiekvienas 
turi savo kęlią, kiekvienas savaip dir
ba tiek sau, tiek tėvynei. Nevertink 
manęs pirmiau negu kas padaryta, 
aš — taip pat. Prabėgs daug įvairių 
dienų pro mūsų akis, daug gražaus 

laiko, ir kada nors susitikę galėsime 
sprę ti, kas ką gero esame padarę, 
ką nuveikę. Dabar jau laikas skirtis.

— Eisime, Vincai...
— Tad sudiev! Laimingai tau gy

venti! Manau, susitiksime greit, negi 
į žemę lendame, — pajuokavo Vincas.

—- Aš tikiuosi...
Atsisveikino abu. Vienas pasuko į 

vieną pusę, kitas — į kitą, ir jų si
luetai greitai dingo naktyje.

Paupyje tyliai kurkė varlės. Pie
vose suriko kažkieno pažadinta pem
pė, toli toli sulojo šuva ir nutilo. 
Miegančius laukus gaubė tyli šilta 
vasaros naktis.

(Bus daugiau)

r

5



6 psh l Ateiti ' 1948. XI. 30. Nr. 5

sakytume, rašė aukštuoju stiliumi. Didvyriai, kapai, širdis, dvasia, krūtinį, žvaigždė, rasa, ašara — sąvokos, tinkamos išreikšti dvasios polėkiams, o ne pilkai realybei.D. žemojo stiliaus atstovas mūsų literatūroj. Jau minėta, kad D. gyvenimą plėšią su visomis, smulkmenomis. Tarp tų smulkmenų ir daiktai lygiaverčiai. Nors D. lakštingalai paskyrė daugiau vietos, negu kitiems gyviams, bet už tat ir blusa liko nepamiršta (ir ji „(gelti išsižiojo"), ir kiaulė -rado tikrąjį vardą. Net ir epitetai dažnai turi ryšio su kiaulėmis (kiauliškai žviegė ...) Pagaliau, daug tų žemo stiliaus, „poetinių priemonių" dar L. Rėzos buvo pašalinta/Veikėjams, nors jie tik iš tolo pasirodo, D. suranda tuojau vardus. Čia ir Gryta, ir Pimė, ir Jake vapėdamos suka ratelį, čia ir Plyckųs - cimbolus o Kubas smuiką čirškina ir Zvairiuks birbina vamzdį. Daugybė provincializmų, svetimybių, archaizmų — taip pat žemojo stiliaus savybės. „Tarmės", anot Schneiderio, „šalia rašomosios kalbos nuteikia tikrai ir nuoširdžiai, bet ir paprastai, nemeniškai, žemai, šiurkščiai, net juokingai".

Paprastajame stiliuj maža metaforų, ir tos ne kaip paveikslai, bet kaip sąvokos suprantamos. Žodžiai vartojami bendrąja, pagrindine prasme, kurią žodynuose rastume pirmoje vietoje. Žodžių, kurie reikalingi tik sintaksei, o neatskleidžia naujos minties veltui ieškotume. Paprastas stilius visados aiškus. Jo priešingybė -e puošnusis stilius. Čia žodžiai skamba iškilmingai. Vengiama kasdieninių pakrastų žodžių, renkamasi retai vartojamus. Epitetai daugiausia mini jau daiktavardy pažymėtą savybę. Pavyzdžiu galėtų būti Maironio poetinės priemonės. Štai, keletas Maironio puošniųjų epitetų: aukštybių žvaigždė, valia geležinė, ašara gaili, apgaulingi sapnai ir kt. Puošnusis stilius lyg perkrautas puošmenomis. Kalboje, kur galima, stengiamasi daugiau daiktavardžių vartoti. Dažnai būdvardinį epitetą pakeičia daiktavardinis. Mėgstama priedėliai. Iškilmingumo tokiai puošniai, retorinei kalbai teikia anaforos. Reto- rinėj kalboj būva daug pauzų ir stiprių kirčių. Paužoms gi susidaryti padeda anafora, junktukų praleidimas ir priedėliai.
(Bus daugiau)

Alan Reeve

DŽIUNGLIŲ VIEŠBUTISSavotiškiausias pasauly viešbutis yra Kenijoje, vienos laukinės Afrikos figos viršūnėje. Jis tarnauja turistams, kurie medžioja laukinius žvėris ne su šautuvu, bet su foto kamera. Už dešimtį svarų visą dieną iš jo galima stebėti net raganosį, patį pavojingiausi džiunglių gyvulį. Kam pasiseka, gali pamatyti, kaip ateina palaižyti netoliese papiltos druskos drambliai, bufalai, leopardai ir hienos. Šio viešbučio savininkas Sherbrooke Walker Kenijos miškų valdybai kas mėnesį moka penkis šilingus mokesčių.— Svečiui visos išlaidos grąžinamos, jei per spiūvio nuotolį neateina nė vienas raganosis arba dramblys, — pareiškė"man šio viešbučio savininkas.O jo žmona pridėjo:, — Spiūvio nuotoliu mes laikome dvidešimt penkis metrus.Aš viešėjau pas Walkerį ir jam pasisakiau esąs pasiryžęs su juo praleisti medyje naktį. Apie pietus mes išvažiavome iš Nyeri miesto ir vykome atviromis viltomis dvidešimt kilometrų ligi miško. Walkeris-dailios išvaizdos vyras, studijavęs Oksforde. Jis vyko apsiginklavęs mauzeriu. Jo žmona su mumis nevyko, bet miško pakrašty mus sutiko jo šešiolikmetė duktė Honora, ginkluota 7 mm. šautuvu. Ji svajoja prisidėti prie baltųjų medžiotojų, o dabar pasižadėjo mane saugoti nuo laukinių žvėrių. Josios tėvas su čiabuviais nešėjais ėjo j savo viešbutį apie pusę kilometro miško taku, o mums liepė sekti per penkiasdešimt metrų iš paskos.— Kodėl mes turime atsilikti? — paklausiau savo raudonskruostę palydovę.Ji parodė prie medžio prikaltas gelbėjimosi kopėčias.

■ — Tokios kopėčios yra kas 50 metrų. Būtų neparanku, jei pasirodytų raganosis, o mes visi būtume prie vienų kopėčių.Vienoj aikštelėj mes vėl susiti - kome su Walkeriu. Aukštai medžio viršūnėje, tarsi koks paukščio lizdas, buvo jo viešbutis. Stačiomis apie 10 metrų ilgio kopėčiomis galima buvo patekti j pirmąjį viešbučio aukštą. Aplink stori medžių kamienai apipinti spygliuotomis vielomis, kad sulaikytų smalsius ir alkanus leopardus. Jauni nešėjai užkėlė į viršų mūsų nešulius. Mes užlipome ligi pirmosios platformos, perkopome milžinišką šaką ir kitomis kopėčiomis pasiekėme valgomąjį kambarį. Jaunesnioji Walkerio duktė Zuzana buvo kaip tik čia ir tuojau apkrovė stalą apelsinais, bananais, medumi, šaltu kepsniu, salotomis ir alumi.Praėjusios nakties svečiai, anglų lėktuvų fabrikantas de Havilland su žmona, buvo palikę rašteli, kuriame buvo sužymėtas jų medžioklės grobis: raganosio patelė su jaunikliu, du raganosiai patinai (vienas jų nulaužtu ragu), kiaulė (diena prie druskos), dvi antilopės, trys hienos, karnuotoii kiaulytė. daug beždžionių ir laukinė katė. kuri norėjo valgi pavogti.Penki antrojo aukšto kambariai atitverti bambuko sienomis ir su elektros anšvietimu. Srove tiekė ’dvi automobilio baterijos.' Ant vienos šakos įrengtas moterų tualeto kambarys. Prausyklos aprūpintos tekančiu vandeniu. Aukščiau šakose varna buvo susisukusi lizdą. -Apačioje, ansuota tankaus miško, kuriame žvaigždės forma iškirsti spindžiai, buvo šešiasdešimties metrų pločio Išdžiūvusi nieva.— Jei stebėsite gyvulius iš apačios, 

būkite atsargus, — pastebėjo Walke- ris. — Bet čia, išskyrus beždžiones ir leopardus, jie mūsų nemato. Drambliai, raganosiai ir bufalai aukštyn nesidairo. Jei besimaitinantiems raganosiams ‘ drambliai sukliudo, šie tariamai puola dramblius, bet tuo viskas ir pasibaigia, nes dramblys dvietn tūkstančiais kilogramų sunkesnis už raganosį. Raganosiai nie- niekina miško kluonus hienas, kurios šniukštinėja apie raganosio kojas.Mes sėdėjome terasoje ir pašnabždomis kalbėjomės. Džiunglių žvėris per šimtą metrų girdi spraktelė- jimą foto aparato arba perlaužimą šokolado plytelės. Mes nerūkėme.Walkeris pasakojo:— Per pusę kilometro girdėti, kai sugurguliuoja dramblio pilvas. Bet jei jie pajunta pavojų, jie savo vidaus gyvenimą sulaiko. Tarp kita ko mes kažin ar šiandien pamatysime dramblį, nes yra labai saūsa, jie turi eiti 70 kilometrų atsigerti, ir tik viena pora, kuri traukia pro šalį, ateina druskos. Tsss ...Walkeris žvalgė apylinkę. Pirmasis mūsų lankytojas, baikšti ruda su bal-milžiniška laukinė ta pakakle antilopė, grakščiai išėjc į aikštė. Bet suuodė pavojų ir be garso dingo.— Raganosi, ateik, ateik, — kalbėjo prie sienos sėdėdamas Ir rank; savo jaunesniąją dukterį apkabinę: Walkeris. Į jo žodžius atsiliepė traškesys žemai. Piktos išvaizdos, purvi nai rudas, giliai slypinčiomis akimi: ir šukėtu ragu raganosis priėjo pri< druskos, sustojo ir apuostė lovi< kartį.Pastatyta ir į mus atsukta dešinioj ausis sukosi kaip kirpėjo kėdė. Me: nekrutėjome. Raganosis pauostė drus ką, skubiai apsisuko ir pakelta uodega nugarmėjo į tankumyną, lyg Havajų šokėja kraipydamas šlaunis.
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— Dar jaučiamas druską papylu- 
sių čiabuvių Kvapas, — paaiškino ap- ' 
gauescauaamas, WaiKeris.

Antilopės patelė pasirodė spindy 
apie luu metrų nuo musų ir pasiliko 
atrajodama stovėti apie pusę vaian-. 
dos. Keturios juodos su gauruotomis 
bartomis uodegomis ir bartomis barz
domis beždžionės gainiojosi šakose. 
Tolumoje buvo girdėti žmonių baisai.

— Ten gyvena senas čiabuvių Kil
ties vadas su aštuoniolika žmonų, — 
paaisKino Walkeris.

Jau mėnesio pilnatis buvo išryš
kinusi mūsų medžio šešėlį, kai šniokš
dama ir KriūKdama pasirodė nauja 
mūsų lankytojai — sunki sena raga
nosio patelė. Paskui jų atsėlino pa
sišiaušusi hiena ir netoliese atsigulė. 
Staiga raganosis, sukeldamas dulkes, 
smarkiai atsisuKo-ir sustojo ties ne
judančia hiena. Mes laukėme dramos 
arba džiunglių komedijos, bet nieko 
neatsitiko. Kaganosis nudundėjo į 
tamsų miškų, o hiena huaha—nu, 
huan—hu! staugdama, ilgais šuoliais 
nubėgo paskui.

Iš viso šį vakarų matėme šešis ra
ganosius. Walkens vienų pažino- 
patelę su jos dvimečiu jaunikliu.

— Tai senoji Belinda. Šiandien ji 
dar blogesnės nuotaikos, kaip kitais 
kartais, —' pastebėjo Waįkeris.

Tada mes pamatėme džiunglių 
smurto politikos pavyzdį. Belinda ir 
jos atžala apuostė ir sekvestravo 
savo naudai druskų. Trečiasis raga 
nosis, dar ne visai suaugęs ir švieses
nės spalvos, norėjo prisiartinti, bet 
buvo Belindos astminio šniokštimo 
nugintas. Milžiniškas gyvulys atsuko 
mums savo groteskiškų profilį ir, 
skurdžiai niurgzdamas, skundėsi. Ne
toliese nuo jo laukė savo eilės didelė 
laukinė kiaulė, bet artyn nėjo, nes 
niauzgiančio koloso nebuvo priaugusi 
Spindžio pakrašty pasirodė dvi bai
lios antilopės ir taip pat laukė savo 
eilės. Tik keletas akiplėšiškų triušių 
straksėjo Belinda! apie nosį. Mes už
žiebėme prožektorių, ir raganosiai 
keletu metrų pasitraukė. Belindos 
kairiame šone buvo matyti didelė 
žaizda, kuri paaiškino josios karin
gumų. Aš turėjau pagalvoti apie toje 
apylinkėje paplitusį posakį, kad su
žeistas raganosis puola pirmai pro
gai pasitaikius — visai taip; kaip ad
vokatas.

Šioje srityje medžiokle nedrau
džiama, ir Walkeris bijo, kad kurią 
dienų kok^ nedoras medžiotojas jo 
viešbučio nepasirinktų žvėrims tyko
ti. Viešbučio lankytojai yra arba tikri 
gyvulių mylėtojai, kurie lygiai do
misi didžiausiais ir mažiausiais gy
vuliais, arba atkaklūs ypatingų rū
šių kolekcionieriai, kurie tik porų 
žvilgsnių meta į raganosį, ji su savo 
kamera „nudeda“ ir rangosi į lovą.

Šis viešbutis per tryliką metų yra 
tris kartus perstatytas. Karo metu, 
kai jis buvo uždarytas, suardė jį 
pavianat ("it.

— Ne kartų mes esame čiabuvių 
apiplėšti, — pasakojo Walkeris^ —" 
Dėl to išeidami mes padedame ant

Mokslo ir meno pasauly
Surasti nauji elementai

JAV surasti dar keturi nauji gam
tos elementai. Iš ligi šiol žinotų 92 
cheminių elementų du, pažymėtieji 
43 ir 61 numeriu, ligi šiol dar nebu
vo niekur aptikti. Dabar juos yra 
gavęs grynoj formoj prof. Coryell, 
skaldydamas-uranų. Abu elementai, 
kurie dar neturi vardų, yra radio
aktyvūs. Be to, žinomas atomo ty
rinėtojas Dr. Seaborg, neseniai su
radęs sunkiuosius elementus neptu- 
nijų (eil. nr. 93) ir plutonijų (eil. 
nr. 94), kurių paskutinysis vartoja
mas ir atominės bombos gamybai, 
surado dar du elementu — 95 ir 96, 
kurių pirmąjį pavadino Americum 
(Am), o antrąjį žinomų atomu ty
rinėtojų Curie porai pagerbti pava
dino Curium (Cm).

Atmosferos vitaminai
Paskutiniu laiku įvairių kraštų 

biochemikai suskato tyrinėti vadi
namus atmosferos vitaminus ir jų 
reikšmę- Jie mano, jog augalų lapai, 
žiedai ir net vaisiai išskiria ir sklei
džia atmosferoje vitaminus, panašiai, 
kaip jie skleidžia kvapus. Tie vita
minai stipriną žmones ir saugų, nuo 
ligų arba gydą. Ypatingai žymios 
gydomosios galios esą škotiškoji us
nis, mėlynės, kai kurios uosių rūšys 
ir eilė kitų augalų. Biochemikai ap
skaičiuoja, kad suaugęs" žmogus į 
parą iš 'oro paima 3 — 4 miligramus 
šių vitaminų. Kaip tik dėl šios prie
žasties laukų oras yra sveikesnis už 
"miesto orą ir žiemų vidutiniškai 
daugiau žmonių serga kaip pavasarį 
ar vasarą, kada augalai skleidžia 
ore daugiau vitaminų.

Naujos viltys akliesiems
Aklųjų dalis ’ yra, didžiai skaudi: 

netekdami regėjimo, jie netenka la
bai daug galimybių, kurių žmogui 
teikia sveikos akys.

Dėl šios priežasties visi taurūs 
žmonės stengiasi jų sunkią dalį kaip 
nors palengvinti. Vienas tokių ban-' 
dymų tai padaryti jiems prieinamą 
knygą.

Šioj srity daug padaryta. Jiems 
gaminamos ypatingos knygos, kur 

stalo kaukuolę, kad išgąsdintų įsibro
vėlius. Ar kaukuolė yra, Honora?

— Ne, bet viena yra prausykloje.
— Tai beždžionės. Kur žmogaus 

kaukuolė?
Walkerio nemėgiamiausi svečiai 

yra bitės. Vieną vakarą išsivertė jų 
spiečius, pakūrus ugnį, iš geležinės 
krosnies. Tik apačioj ė ir viršuje už
kišęs dūmtraukį, jis išsigelbėjo nuo 
pavojaus, būti viduje bičių užgiltam 
arba žemai sumaigytam raganosio.

Kartkartėmis iš Nairoki, apie 150 
klm. nuo čia, atsilankantieji iš gu- 
bematūros svečiai visuomet sutrau
kia būrius žvėrių — išrodo, tarsi 
laukiniai žvėrys turi taip pat nuvo- 

specialūs rašmens yra išspausti, kad 
jie gari būti apčiuopiami pirštais ir 
taip skaitomi ir akio žmogaus. Vis 
dėl to tai dar nepakankamas klau
simo išsprendimas. Daug būtų ge
riau, kaip neregįs galėtų skaityti 
kiekvienų knygų.

Nors ir Kaip išrodo sunkus už
davinys, bet paskutiniu laiku atsi
randa vilčių, jog to bus pasiekta. 
Prancūzų profesorius Paul de St 
Quentin sukonstruktavo aparatų, 
kuris teikia daug vilčių. Jo sukon
struotas aparatas skaito tokiu būdu. 
Kai padedama ties optiniu šio apa
rato įtaisu knyga, raidžių vaizdai 
iš eilės vienas po kito krinta į šį 
įtaisą ir, kiek padidinti, jie pro
jektuojami ant besisukančio stikli
nio cilinderio, ant kurio yra neper
šviečiamos visos iš eilės raidyno rai
dės. Kai, cilmderiui pasisukant, at
sisuka atitinkama raidė ir jos kon
tūrai sutampa su tos pat raidės pro
jekcija iš optinio įtaiso, dalelei se
kundės cilinderio vidus aptemsta. 
Šiuo akimirksniu fotoelektrinė celė 
gauna elektrinį impulsą. Šis impul
sas veikia kitą su^ pirmuoju cilinde- 
riu sinchroniškai besisukantį cilin- 
derį, kuriame yra panašūs kaip gar
sinėj filmoj visų raidžių garsiniai 
ženklai. Dėl šių cilinderių sinchro
niško sukimosi visuomet atitinka
mos raidės sudarytas impulsas ati
tinka savąjį garsinį ženklą ir iš 
garsiakalbio pasigirsta garsas. To
kiu būdu šis aparatas „skaito“. Deja, 
kol kas tasai aparatas skaito neto
bulai. Jis taria ne žodžius, o tik pa
skiras raidės. Gi iš to kyla nemažas 
keblumas. Daugelio kalbų rašyboje 
vartojama vienam garsui reikšti po 
keletą rašmenų, tas pats rašmuo ne 
visais atvejais vienaip tariamas 
arba dažnai ir visai netariamas. Gi 
aparatas mechaniškai taria visus 
garsus iš eilės. Tuo būdu šis apa
ratas dar negali •reikiamai perskai
tyti žodžių, parašytų ne fonetine 
rašyba.

Ši kliūtis, be abejo, yra labai žymi, 
bet jau tiek pasiekus, turima vilties, 
kad šį aparatą pavyks ilgainiui iš
tobulinti.

kos ' apie visuomeninius santykius 
Svečių rekordas viešbučio knygoje 
vis dar priklauso buvusio Kenijos 
gubernatoriaus žmonai. Šalia jos var
do įrašyta: „Nuo keturiasdešimt ligi 
penkiasdešimt dramblių“. Jos vyrą 
taip pat prie viešbučio medžio puolę 
kartu pora raganosių.

Skautų įkūrėjas gen. lordas Baden- 
Powell paskutiniaisiais savo gyveni
mo metais šiame viešbuty praleido 
daug naktų, škicuodamas gyvulius. 
Kitas svetys buvo mažiau patenkin
tas — tas ponas skundėsi negalėjęs 
miegoti, nes kilę tarp raganosių ir 
dramblių nesusipratimai kėlę didelį 
triukšmą. Vert. A
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IS JAUNIMO GYVENIMO Larch. .
Lietuviai našlaičiai Amerikoje

Būrelis lietuvių našlaičių iš Vo- . 
kietijos buvo perkelti j JAV. Ameri
kos lietuvių spauda praneša, kad 
Ameriką pasiekė šie našlaičiai lie
tuviai: Stasys Siūtylas — 17 metų, 
amžiaus, gimęs Žemaitijos Naumie
sty, Jonas. Martinkus — 16 metų 
amžiaus, gimęs Luokėje, Arvydas 
Šimonis — 15 metų amžiaus, gimęs 
Kaime, Jonas Kružinauskas — 16 
metų amžiaus, gimęs Alvite, Albina . 
Raulinaitytė — 13 metų amžiaus, 
gimus Vilkaviškio mieste, Danutė 
Vasiliauskaitė, 16 mėtų'amžiaus, gi
mus Kaune, Anelė Stumbrytė — 16 
metų amžiaus, gimus Alvite.

Šie našlaičiai laikinai buvo apgy- 
vandinti Našlaičių Priėmimo Centre, 
New Yorke, o'iš ten berniukai iš
vyko į Marijanapolio kolegiją Thomp
son Conn, kur jie apsigyvens ir mo
kysis. Mergaitės išvyko j šv. Pran
ciškus akademiją, Pittsburg, Pa., kur 
jas aprūpins pragyvenimu ir mokslu.

Anksčiau j Ameriką atvykę naš
laičiai Juzė Adomonytė ir Birutė 
Kungytė šiuo metu »gyvena pas 
Vargdienes Seseles, Putnam Con, 
kur jos lanku mokyklą. Kaip praneša 
jų globėjai, abi labai gabios mokinės 
ir iki šiol jau gerokai pramoko anglų 
kalbos. Valentina Naujokaitytė kurį 
laiką gyvena pas savo tetą Boston, 
Mass. Vytautas Plungis šiuo metu 
gyvena vienoje lietuvių šeimoje Brid
geport Conn.

Amerikos lietuvių jaunimas 
. organizuojasi

Amerikos lietuvių jaunimo tarpe 
reiškiasi gana gyvas organizacinis 
sąjūdis.

Šį jaunimo organizavimąsi ypatin
gai susirūpinęs skatinti Amerikos 
Lietuvių Katalikų Susivienijimas. 
Šių metų seime jaunimo organiza
vimo reikalas buvo* plačiai aptartas 
ir jau imtasi jaunimo platesnio or- 
ganizavirųp akcijos. Ypatingai sten
giamasi sudaryti reikiamu lėšų jau
nimo sporto ir visuomeninės veiklos 
reikalams.

„Lietuvos Vyčiai“ taip pat rodo 
gyvumo, ypatingai kai didelė dalis 
lietuviškojo jaunimo po karo vėl 
grįžo namo. Jaunimui grįžus iš ka
riuomenės, steigiamos naujos kuo
pos ir sustiprinamas buvusių kuopų 
darbas. „Vyties“ redaktorium pa
kviestas prof. K. Pakštas.

Lietuviai moksleiviai Šveicarijoje
Šveicarijoje yra nemaža studijuo- 

, jančios lietuvių jaunuomenės, kuri 
vien tik BALF pinigais šelpiama. Šis • 
jaunimas lanko universitetus, akade
mijas, politechnikumą, gimnazijas, 
institutus, medicinos kursus. Visiems 
tokiems duodamos stipendijos, ap
ranga, apmokama už gydymą. Nors 
sąlygos studijuoti labai geros, bet 

reikia daug dirbti, nes daug reika
laujama, reikia kalbos sunkumus 
nugalėti. Turimomis žiniomis, lietu
viai gerai dirba; Šveicarijos moky
klose apie juos gerai atsiliepiama.

Jaunimo nakvynių namų 
sąjungų konferencija

Škotijoje, Edinburgo mieste, įvyko 
tarptautinė jaunimo nakvynės namų 
sąjungų konferencija, kurioje iš 30 
kraštų dalyvavo apie 2000 delegatų.

Šių sąjungų tiksiąs keliaujančiam 
jaunimui statyti pigių nakvynių na
mus ir tuo būdu įgalinti jaunimą ke
liauti ne tik po savo kraštą, bet ir 
po užsienį. Tuo būdu norima su
daryti sąlygas, kad įvairių tautų 
jaunimas galėtų savo tarpe susitikti, 
susidraugauti ir išugdyti savo tarpe 
solidarumo, tarptautinio bendradar
biavimo ir taikumo dvasią.

Ligi karo 20 kraštų buvo 5000 to
kių nakvynių namų, kurie į metus 
suteikdavo ligi 10 mil. nakvynių. Šiuo 
metu sąjūdžio priekyje stovi JAV su • 
252 nakvynių namais. Be to, Ameri
koje jau yra važiuojančių nakvynių 
namų ir greitu laiku manoma turėti 
ir plaukiojančių nakvynių namų — 
laivų. Plečiasi šis sąjūdis ir kituose 
kraštuose — Australijoje jau yra 30 
tokių namų, Kanadoje 75, Naujoje 
Zelandijoje 20 ir 1.1.
*Konferencijon į Edinburgą at

siuntė savo atstovus ne tik Europos 
kraštai ir Amerika, bet ir Australija, 
N. Zelandija, Olandų Indija, Pales
tina, Šiaurės Afrika (Marokas, Al
žyras ir Tunisas), Egiptas, Pietų 
Afrika.

Naujuoju šios tarptautinės sąjun
gos pirmininku išrinktas anglas John

Catchpool. Ateinančiais metais pa
naši konferencija įvyks Amsterdame.

Katalikų darbo jaunimo 
suvažiavimas

Prancūzijos katalikų darbininkų 
jaunimo 22 visuotiniame suvažiavime 
dalyvavo 400 atstovų. Buvo svarsto
ma būdo lavinimo ir jauno kata
liko darbininko auklėjimo klausimai. 
Ypatingai buvo pabrėžta reikala
vimas, kad į jaunimo auklėjimą val
stybė nesikištų priverčiamosiomis 
priemonėmis, o tik padėtų paties 
jaunimo auklėjimosi pastangoms.

Kokioms organizacijoms 
priklauso vokiečių jaunimas

Amerikiečių okupacinėje Vokieti
jos zonoje yra apie 2 mil. 10-^18 
metų jaunimo. Iš jų 478 000 (24%) 
priklauso įvairioms organizacijoms. 
Pagal organizacijų pobūdį šie nariai 
priklauso: apie 4O’/«.religinėms orga
nizacijoms, 31% sporto, 8% amatų, 
l*/« kultūrinėms, 4% mišrioms ir 4% 
profesinėms. Viso amerikiečių zonoje 
yra 2901 organizuoto vokiečių jau
nimo grupė.'

Pasirengimai tarptautinei skautų 
stovyklai —

60 klm. nuo Paryžiaus, miške prie 
Moisson, rengiama 1947 metais pa
saulinė skautų stovykla, kurioje rug- 
piūčio mėn. susirinks 50.000 skautų 
iš maždaug 50 valstybių. Stovykla 
truks 2 savaites.

Rengiamoji stovykla bus ištisas 
palapinių miestas. Ligi stovyklos 
pradžios turi būti išvesta 13 klm.' 
gatvių, 14 klm. kelio, 22 klm. van
dentiekio ir įyesta 300 telefonų.

Nauji leidiniai
Ad Lumen, Eichstatto kunigų se

minarijos lietuvių alumnų neperio
dinis leidinys. Eichstatt, 1946, Nr. 1, 
52 psl. Spausd. rotatorium.

Eichstatto kunigų seminarijoje su
sitelkė mūsų tremtiniai, pasirinku
sieji dvasininko kelią. Jų ten yra 
nemažas būrys. Šiame leidinyje mes 
ir gauname progos pasiskaityti, kaip 
jie ten susitelkė, kokios yra jų darbo 
bei gyvenimo sąlygos ir kokiomis 
mintimis, kokiais potroškiais lietu
vis alumnas gyvena, po vargų ir 
klajonių gavęs pagaliau prieglaudą 
šv. Willibaldo pastogėje.

Gana patraukliai išleistame savo 
leidinyje lietuviškajai mūsų visuo
menei lietuviai alumnai pasirodo 
begyveną kilniais užsimojimais pa
siruošti ateity kuo geriausiai patar
nauti savo tautai, vedant ją į Kri
staus tiesios ir meilės karalystę.

Iš atspausdintų raštų, matome, kad

čia yra susirinkę ne tik taurūs, bet 
ir su gabumais jaunuoliai, kurie 
teikia vilties, kad ateity sugebės 
savo sunkų pašaukimą ir tauriai ir 
sėkmingai, realizuoti. Juo labiau to 
galima tikėtis, kad jie gyvena tais 
pačiais troškimais ir tomis pačiomis 
viltimis, kaip ir visa mūsų tauta.

Kartu sveikintina, kad besimieji 
kunigai neišleidžia iš rankų plunks
nos. Tai mums teikia vilčių, kad ir 
religinė mūsų literatūra ateity ne
bus apleista. Be to, iš dailiosios-li
teratūros bandymų galima spręsti, 
jog vienas kitas, ir toliau dirbdamas, 
galės neblogai pasireikšti ir kitose 
literatūrinio darbo srityse.

Būdingai šių mūsų tautiečių min
tis ir troškimus išreiškia J. Indriūno 
„Kol dar nevėlu“, kuri ir teikiame 
mūsų skaitytojams artimesnei pa- 
žinčiaiaru tuo, kuo gyvena lietuvis 
jaunuolis, besirenkąs kunigo kelią

A. O-
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