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KURIUO KELIUI | ‘
Eilė musų bendradarbių savo atsiųstuose straipsniuose bando nusmaigstyti gaires, kuriuo keliu turėtų 

eiti lietuvių jaunimas, siekdamas savo pačių, savosios tautos ir viso pasaulio gražesnės ateities. Čia ir pa
tiekiame keletą tokių pasisakymų, tikėdamiesi, jog tai duos progos šiuo klausimu jaunimui pagalvoti ir, gal 

būt, taip pat pasisakyti.
%Idėjos jei didžios /, Z

K. P. Butkus.

Nuo jaunystės žingsnių dreba žemė
Kaip vilnys į kranta atsiplaka 

metai. Kaip vilnys vis iškyla naujos 
[tartos, pilnos geismo gyventi ir kur
to. Bet dažnai vietoj džiaugsmo, gy
venimo ir kūrybos jas sutinka pe
simizmas, mirties šmėkla ir sunai
kinimas. Ir dabar — neišsisklaidė 
iar parako dūmai, žemė nespėjo su
gerti milijonų kraujo, dar iš po griu
vėsių neatkasti žuvusių lavonai, o 
naujos karo šmėklos sklendena lais
vais sparnais ir graso pasauliui, graso 
jaunajai gyvenimą mylinčiai ir ku
taičiai mūsų kartai. Baimingai dai
rosi šių dienų pasaulis prieš artėjan
čią audrą, blaškosi ir ieško išsigel
bėjimo. Ir niekas neišgelbės pasau
lio, žmonijos, tik pats naujojo pasau
lio, naujos kartos žmogus, amžinai 
itsinaujinąs Dievo dvasios stiprybe.

Brangus moksleivi, tu esi tas nau
josios kartos atstovas, pašauktas 
tapti ir naujuoju XX amžiaus žmo
gum, nors ateini pro griuvėsių ir 
mirties šešėlių žemę. Tu, tačiau,-ne- 
ii savy paslėptų jėgų šaltinius. Kaip 
itbundantis pavasaris, užliejąs visą 
rėmę neužtvenkiama žalumo ir žie- 
ių banga, taip ateini ir tu, jaunat
ie, drąsi ir ryžtinga aukotis ir siek-
i idealo, ateini papuošti žemės ir 
Imogaus naujais žiedais. Tu esi šyp- 
anti, žavi, nes tau nėra nei per sun- 
tių laikų, nei per didelių vargų. Nuo 
aunystės žingsnių dreba žemė, kai
ii eina prikelti suskurdusio, sugriu- 
ąisio pasaulio ir atnaujinti žmo
gaus. „Kas lopšy užmauęė hydrą, 
as užaugęs smaugs centaurus“ — 
tako Ad. Mickevičius.

Juo didingesnis yra jaunosios kar
os pašaukimas, juo jis reikalauja 
Jaugiau darbo, valios ir jėgų įtempi
mo Jaunystė nugali, kai sukauoią 
jėgas, įtempia muskulus. Bet kas 
gori lenktynėse laimėti laurus', turi 

ilgai ir ištvermingai treniruotis. 
Brangus moksleivi, jei nori palikti 
pėdas gyvenimo smiltyne, jei nori, 
kad tavo gyvenimas nepraeitų kaip 
šešėlis, brandink savy didingus idea
lus, tikėdamas į prisikėlimą, pasaulio 
atnaujinimą ir tėvynės laisvę. Ko
vok už juos. Gyvenimas per daug 
greit bėga, kad į tikslą eitume tūp- 
čiodami ir aplinkiniais keliais. Jau
nystė per daug greit bėga, kad ga
lėtume snūduriuoti ir kažko laukti. 
Žinok, jaunystės dienos — auksas, 
daug brangesnis už tuos turtus, ku
rių blizgėjimo apakinti žmones kar
tais praranda sąžinę, širdį ir pro
tą. Jūsų dienų auksas nenuperkamas 
ir neišplėšiamas. semkite jį kasdieną 
pilnomis saujomis, pasitikit kiekvie
ną dieną su džiaugsmu lūpose, ne
svarbu — ji giedri ar ūkanota, ne
svarbu — džiaugsminga ar kenčianti. 
Juk jaunystė vienodai šypsodamos 
eina į vargą ir džiaugsmą, į kovą ar 
mirtį. Juk ir mirties baimę, kaip 
sako suomių rašytojas Viljo Saraja. 
gali jausti tik toks žmogus, kuris už 
savęs palieka nevaisingą ir niekam 
nereikalingą gyvenimą.

Tik kilnūs idealai yra jaunimo 
idealai

Yra idealų, už kuriuos verta ko
voti, yra vertybių, kurios nežūva nuo 
bombų ir dinamito. Tai mūsų sielos 
vertybės, mūsų asmens tobulumas. 
Perėję tremtinio vargo dienas, kan
čių slėnį, pakilkime į aukštumas, į 
asmenybės kalnus, į sielos giedru
mą. Tapkime plieno kolonomisę, į ku
rias galėtų atsiremti svyruojąs ir 
sudužęs mūsų XX amžiaus moder
niškas žmogus.

Kai aš einu per kokio nors did
miesčio griuvėsius, man kartais kv- 
la tokia mintis: kadaise tie namai 
buvo didingi ir gražūs, bet juose 

gyveno žmones, kurių dvasia buvo 
sugriuvusi. Ir toji sugriuvusi žmo
gaus dvasia paskui pavertė ir savo 
pasaulį griuvėsiais. Griuvėsiuose, 
chaose paklydusi ir kenčianti žmo
nija dar niekad taip nebuvo išsiilgu
si tikrų asmenybių, tikrų vadų, kaip 
šiandien. Daug nepašauktų vadų ža
dėjo ją išvesti į laimę ir laisvę — 
minios džiaugsmingai juos sekė, o 
buvo nuvestos į mirtį, griuvėsius, į 
kalėjimą. Žmonija šiandien, kaip 
aklas elgeta kryžkelėj, tiesia rankas 
— išgelbėkit! Bet ar galim tai pa
daryti mes, jauni moksleiviai? Ir 
kaip mes tai galime atlikti?

10 Friburgo moksleivių
Prieš 60 metų Friburgo mieste, 

Šveicarijoj, ant aukšto kalno susi
rinkę 10 jaunų moksleivių svarstė 
sunkią katalikybės padėtį tėvynė
je: ji baigianti išnykti tarp kalvinų. 
Ant kalnų jie prisiekė Friburgą pa
daryti vėl katalikišką. Ir jei šian
dien Friburgas turi katalikišką uni
versitetą, jei jis yra žydinti kataliky
bės sala tarp kalvinu tai padarė 10 
jaunų Friburgo moksleivių.

Jei ne 10, o šimtai, tūkstančiai jau
nų Lietuvos moksleivių, kad ir iš
blaškytų po svetimus miestus, bet 
vieningos dvasios, kaip Viliaus Te- 
lio laikų didvyriai, prisiektų atnau
jinti žemę niekad neapvylusio Vado 
Kristaus vardu, grąžinti tiesą į ap
temusią pasaulio sąžinę, išvalyti sa
vo širdis nuo viso pikta ir jas sutau
rinti, atgauti Lietuvos laisvę, ar to 
jie nepasiektų? Tai beviltiški tiks
lai!? Ne, mieli broliai, mums reikia 
turėti didingų idealų ir jų siekti, ne
atsižvelgiant į jokius laikus, į jokias 
dienų kliūtis.

Su maršu už Dievą ir garbę
Už Dievo viešpatavimą prieš blo

gį, už laisvę, už brolių ir tautų mei
lę, už žmoniškumą ir tikros kultūros 
šviesą išeikime kovon su žydinčios 
jaunystės maršu. Išeikim grąžint 
pasauliui taikos ir džiaugsmo. Išei-
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2 psi. Į Ateiti 1946. XII. 14. Nr. 6Kuo gyvename
Stud. Br. KrakauskasTrumpame savo straipsnelyje norėčiau paliesti du dalykus:1. Vos pradėjęs studijas, bet dar nepamiršęs gimnazijos suolo, turėdamas glaudžius santykius su moksleiviais, norėčiau daugelio moksleivių vardų atskleisti kai kuriais atžvilgiais šių dienų moksleivio tremtinio sielą.2. Norėčiau pasisakyti asmenišką pažiūrą, kaip šių dienų moksleivis tremtinys turėtų žiūrėti j ateitį.v 1 Ką galvoja lietuvis jaunuolis šiais tremties laikais, apimant visą jaunuomenę, atsakyti sunku, bet aš imu vidurį — 7-8 klasių mokinius ir I kurso studentus — ir šių vardu drįstu pasisakyti, ką mes šiandien galvojame. Kas mus interesuoja? Ko siekiame? Kaip reaguojame į visa, ką mes regime girdime kasdienėje aplinkumoje?Mūsų galvosena yra skirtinga nuo prieškarinio moksleivio galvosenos. O mūsų kitokios negu prieškarinių laikų galvosenos priežastys yra dvi. Pirma, kad mus supa visai kitokia kasdieninė aplinka, negu buvo Lietuvoje. Gal būt, moksleivis kartu gyvena su mokytoju viename kambaryje, gal dažnai kartu eilėje maisto laukia. O pasitaiko, kad vienas ki- ' tas gyvena kartu su gana pašlijusios moralės viengungiais Antra, mes esame svetimame krašte, ir mus tas savotiškai veikia.Dėl išnykimo tarpo tarp mokytojo ir mokinio šiandien mokytojo asmenybės reikšmė ir įtaka mokiniui yra nepalyginamai didesnė. Šiandien mokiniui autoritetas yra tik tas mokytojas, kuris tikra prasme yra ne tik geras mokytojas, bet ir taurus žmogus, tarp kurio žodžių ir gyvenimo nėra skirtumo. Mokinys žavisi, stebisi tokiu mokytoju, stato ji sau pa

kini parodyti jam, apakusiam nuo keršto, smurto ir karų, kad Visa pikta, visos ašaros ir liūdesys-demoniš- kų jėgų darbas. Dievo įkvėptam žmogui žemė yra graži, lyg žydintis sodas. Žemės grožis skirtas jam: jam žaliuoja girios, jam skirti padangę remiantys kalnai, jam žydi gėlės ir čiulba paukščiai Eikime kaip gyvenimo menininkai atlikti didžiųjų įsipareigojimų Dievui, tėvynei. Tuomi mes įrodysime, kad esame naujųjų laikų pasiilgtieji žmonės, kurie gali imtis atsakomybės už pasaulio išgelbėjimą, kad mums vertai priklauso ir žydinti žemė ir pasiilgtoji Lietuvos šalelė.„Tau, jaunyste, per kalnus aukščiausius perkopti,Tau iš skurdo ir vargo išbristi, Mes nupinsim gražiausią vainiką Tau iš vėtrų ir vėjų, jaunyste.-’(B. Brazdžionis.) 

vyzdžiu ir juo seka, nes ši įtaka yra betarpinė. Mokinys ne tik tiki, kad mokytojas gyvena taip, kaip skelbia kitiems ir kitus ragina gyventi, bet mato tai savo akimis. Bet daro nepaprastą žalą besimokančiai jaunuomenei tas mokytojas, kuris kasdieniniam gyvenime ne visai deramai laikosi. Netenka minėti čia visų nesklandumų, kurių pasitaiko mokytojo privačiame stovyklos gyvenime, kuriuos pastebi mokiniai, bet tik galiu tvirtai ir atvirai pasakyti, kad mokinys pastebi mokytojo ir mažiausią dėmelę ir į tai labai reaguoja-. Jam lieka vienas iš dviejų: ar, matant idealų mokytoją, sekti juo ir būti tikrai pavyzdingu moksleiviu, ar, matant blogą mokytoją, spiauti į tai, ką tas mokytojas kalba klasėje, nes moksleivis negali suprasti, kad galima būtų viena kalbėti ir kita daryti tauriam ir protingam žmogui.Tokiais atvejais moksleivis iš nusivylimo pasidaro išvadą, jog viskas pasauly melas ir niekšybė, kad visoks idealizmas esąs tik akių dūmi- nimas ir kad nieko žmogui nelieką, kaip spiauti j viską.Dėl tėvynės netekimo moksleiviai yra labai susisieloję. Dažni sapnai, kuriuose aplanko tėviškę, didvyriškai žūtbūtinę kovą kovoja broliai miškuose, masės išvežtųjų į šaltąjį Sibirą — jaudina jaunas moksleivių širdis. Juos kankina ilgesys. Lietuvos gamta, upės, ežerai, miškai yra taip suaugę su mūsų siela,- kad mes savo ateities gyvenimą galime įsivaizduoti tik Lietuvoje, bet niekur kitur.Mus domina religifiis gyvenimas. Lietuvių kančios tremtyje, tėvynėje ir Altajuj, dažnos nesėkmingos konferencijos, kur turėtų būti sprendžiamas Lietuvos ir mūsų likimas, mums vis giliau diegia mintį, jog mums pagelbėti tegali vienas Dievas. Kaip tik ypatingai dėlto mūsų religinis gyvenimas yra gyvas ir nuoširdus.Mus domina ir šių dienų pasaulio įvykiai, vadovaujančių politikų pareiškimai, chartos, punktai. Buvę pasaulio vadai, bandę valdyti tautas be Dievo, jau griuvo. Šiandien ne vienas aukštųjų politikų jau bando atsikreipti į krikščionybę ir ten ieškoti ligotam pasauliui vaisto. Vėl pradedama domėtis šūkiu „Omnia instau- rare in Christo”.Bet kodėl tiek daug melo pasaulyje? Kur jo šaknys, pradžia? Žmogus meluoja, klastingas. Kodėl tokių žmonių yra? Kodėl jų nevienodos pažiūros į visumą, kultūrą, socialinį gyvenimą, religiją, žmogų? Kas iš viso pagaliau yra tas žmogus? Iš kur jis ateina, kam jis gyvena? Toki klausimai bręstančiam ir giliai galvojančiam jaunuoliui yra labai aktualūs ir esminiai. Į juos objektyviai ir įtikinančiai atsako, stipriai argumentuo

damas, filosofijos mokytojas ir kapelionas. Vargas šiems, jei jie neturi pakankamai žinių, nes šie mokytojai formuoja mokinių pasaulėžiūrą.Dažnai jaunuoliai dėl per didelio kapelionų nuolaidumo paskutinėse klasėse paviršutiniškai mokosi apologetiką, bet gyvenimanMšėję pastebi, kad argumentuoti prieš tikėjimui abejingus, pav., kad ir sielos buvimui ar nemirtingumui įrodyti, trūksta žinių. O juk tai esminiai dalykai ir jie paviršutiniškai negali būti praleidžiami.Mes žavimės giliais, turiningais, aktualiais kunigų pamokslais, gi lėkšti, neaktualūs veikia nuobodžiai. Organizacijoms moksleiviai aktyvūs, bet nepakenčia organizacijos narių ne- drausmės viešuose pasirodymuose, už tai versdami bėdą vadams: ne- punktualumas-nervina. Šitaip šiandien atvirai ir nuoširdžiai pasisako tremtinių moksleivija.2. Per ištisus amžius dėl Lietuvos kovojusių ir žuvusių įpareigoti, jausdami atsakomybę prieš istoriją ir būsimas lietuvių kartų kartas, mes privalome kaip tikri lietuviai patriotai padaryti Lietuvai visa tai, kas mūsų dienomis mums įmanoma. Tiesa, mūsų tautinės veiklos galimybės šiandieninėse sąlygose yra kartais ribotos, bet iš kitos pusės ir labai plačios. Jos ribotos, kad esame ne savo žemėje, išsklaidyti, gyvename pokarinius, o gal tarpkarinius laikus, bet ir plačios, nes esame tarp svetimųjų ir kiekviename žingsnyje turime progos pasirodyti Vakarams. Tiesa, toje srityje jau daug pasiekta, bet lietuvis, visa siela trokšdamas Lietuvai gero, savo kultūrą privalo rodyti ne tik kolektyve (arisamblyje, chore), bet ir invidualiai. Ir pasirodyti tikrai kultūringais žmonėmis turi būti siekiama visomis išgalėmis. Tik tuo lietuvis moksleivis tremtyje įrodys savt tikrą tėvynės meilę. O iš to mums yra dviguba nauda. Siekdami parodyti savo dvasios kultūrą, kelsime Lietuvos vardą ir patys tobulėsime. Pav., moksleivis, mokydamasis gimnazijoje galimai geriau ir vėliau turėdamas pakankamai žinių, užsieni: universitetuose gerai rekomenduo: lietuvių mokslo įstaigas tremtyje i: jam pačiam bus lengva. Be to, naudinga. nes, gerai mokydamasis, ateit! bus tikrai savo specialybės žinovas Šių dienų lietuvio moksleivio tiesio ginis tikslas — siekti kuo aukščiau šio mokslo lygio (ypatingai tos kai bos, kuria mano studijuoti). To patie siekdami universitetuose, išeisim gerai pasiruošę, tikrai ne eiliniai spe cialistai ir, būdami bet kokiose ap linkybėse, savo dalyką gerai mokė darni, nebūsime reikalingi rekomer dacijų, nes mūsų darbas rekomen duos mus. Tada galėsim drąsiai rung tyniauti su svetimaisiais, o būdau Lietuvoje, garsinti jos vardą. Tad galėsime visur ir visuomet rami! ant krūtinės ranką uždėjęs tart „Tėvyne, atlikau visa, ką galėjau“.

2
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J. Indriūnas
KOL DAR NEVĖLU(Pabaiga) •

Keitėsi pavasariai į vasaras, rudens | žiemas ... Jaunoji Lietuva, vėl kaustyta vergijos pančiais, nešė nkų priespaudos jungą. Suprato lie- vis, kas yra laisvė, todėl jau nuo rmos svetimųjų atėjimo dienos praėjo priešintis savo akupantams. Ko- >jo ne vienas žmogus, bet visa tau- . Tai buvo tyli kova, let ilga ir įuri.Antrą kartą pradėjus karo viesu- ms siausti Lietuvos laukais, ne vie- .s buvo nublokštas svetimon šalin, Ii nuo savo tėvų žemės ...♦ * *Rugsėjo mėnesio karštą popietę Ba- irijos kalnų pašlaitėmis skubėjo tukinys. Pro vieną langą žiūrėjo iš yškęs Vinco veidas. Sėdėdamas va-
v

Pasiryžkime
Stud. Br. Zumeris.Jaunystė — gyvenimui pasiruoši- o laikotarpis. Kiekvienas turime venimo tikslą. Tai tarsi šviesus sūrelis, viliojančiai degąs už kal- 

į, už bedugnių.,. Ar aš jį pasiek- i? — suabejoja jaunuolis, atskubė- s prie pirmos kliūties.Išmokti kliūtis nugalėti reikia il- 1 ir užsispyrusiai ruoštis. Tremti- ų gyvenimo sąlygos nepavydėti- >s, bet sakoma, kad nėra to blogo, iris neišeitų j gerą. Ir blogiausiose lygose galima rasti būdų eiti ten, ir pareiga šaukia. O mes šiandien rime progų tiek ir tiek. Tik išnau- ikime jas. Tik eikime, mokykimės, t valios ir pasiryžimo.Ne vienas pasisakys esąs idealis- s, norįs savo tikslą pasiekti, norįs iti Tėvų žemei naudingas, bet trū- unas kasdieninių pragyvenimo da- kų, nežinoma ateitis, degąs krū- lėje numaldomas Tėvynės ilgesys įlaužią dvasią. .Mes gyvename didįjį likimo ban- ■mą. Nepalūžti šių dienų audroje, riti nugalėtoju ir iš šio sūkurio yra ekvieno jaunuolio tremtinio šventa ireiga.Gana betikslio dykinėjimo. Kibinę į darbą! Mokykimės viso to, i likimas šiandien iš mūsų reika- uja mokintis. Būkime entuziastai, irie niūriose gyvenimo dienose ma- skaistų ateities žiburėlį; būkime įsirvžėliai, kuriems gyvenimas yra teitas, iš kurio jie nukala visa i, ko jie nori.Didžiose gyvenimo rungtynėse iš- >a nugalėtojas tik tas, kuris pasieta nugalėti. Žmonijai daugiausia 

gone, jis stebėjo pro šalį slenkančius vaizdus, tai vėl dirstelėdavo į naujai įlipusius keleivius. Vienas veidas atrodė jam kažkur matytas. Ilgai žiūrėjo jis į nepažįstamąjį, kuris jam kažką priminė. Bet ką? Vincas skubiai rausėsi savo prisimimuose.— Lietuva... Tėviškė... Linksmas mokytos klegesys... Dieve mano, nejaugi tai Antanas?! — Bet ne... Negali būti! Kad jis buvo plonesnis, skaidrių, linksmų veido brožų vaikinas ... Bet čia? Ne, negali būti ...Neiškentė ir priėjo. Norėjo kalbinti vokiškai, bet, pamatęs ant kelių gulintį lietuvišką laikraštį, paklausė lietuviškai:— Atrodo, lietuvis f..— Taip, — atsakė. nepažįstamasis.

> gero padarė pasiryžėliai. Jie žinojo, ko jie nori. Jie kovojo, puolė ir vėl kėlėsi, bet nepalūžo. Jie neišsigando, nors -ir viso pasaulio demonai ' kartais prieš juos sukildavo.Mes sutinkame žmonių, vkurie skundžiasi, kad juos likimas persekioja, kad jie nepasiekė to, ko jie norėjo. Ir jie tačiau galėjo būti tuo, kuo norėjo, ir jie galėjo pasiekti savo tikslą, tik kovai laimėti jiems trūko pasiryžimo.Kiekvienas žmogus atsineša į šį pasaulį vienokius ar kitokius gabumus. Nuo jo valios ir pasiryžimo priklauso, kiek jis juos išlavino. Dažnai vienokių gabumų ir vienokios materialinės padėties žmonės vienas tampa visuomenės vadovas ir geradaris, antras valkata ir plėšikas. Ne kieno kito, tik mūsų pačių rankose yra mūsų likimas, mūsų pačių rankose yra stebuklingasis raktas — pasiryžimas, kuris atidaro vartus į idealų ir laimės šalį.Pasiryžkime! Eikime ten, kur šaukia mūsų idealas. Su trykštančia jaunyste į darbą, į mokslą! Salin abejojimai ir svyravimai, nes nėra kliūčių, kurių nenugalėtų pasiryžęs žmogus.Mes esame būsimos Lietuvos pionieriai. Kaupkime jaunose krūtinėse tai, ką čia tremtyje randame geriausio, pasisavinkime tuos lobius, kuriuos kiekvienas pagal savo pa-_ šaukimą sugebame • pasisavinti. Ruoškimės tam momentui, kada vėl tari* Nenuno ir Neries, tame Aukščiausiojo skirtame mums Europos kampelyje, kursime didingą kūrinį — laisvą Lietuvą.

— Prašau, prašau, ponas, prie manęs atsisėsti. Paplepėsime. Vienam labai nuobodu.— Atleiskite, aš tik norėjau paklausti, ar kartais jūs ne Antanas Samulis? — jau Įsitikinęs baigė Vincas.Taip netikėtai užkaitintasis išplėtė akis. Nustebo.— Antanai, bene manęs nepažįsti, tavo Vinco?— Vincas! Na, kad tave galas... Nė nebepažinau. Iš kur tu dabar? Kaip pasikeitęs, sublogęs! Tur būt vėl kur po seminarijas ar vienuolynus trankaisi ...Paspaudė vienas kitam rankas ir apsikabino.— A, ilga Istorija... Verčiau sakyk, kur tu gyveni, kas yra iš pažįstamų, iš mokslo draugu... Kaip čia atsiradai?— Gyvenu netoli, tik trečia stotis, .— pradėjo Antanas. — Išlipsime, paviešėsi kiek pas mane, nes, žinai, seni draugai ... Tiek laiko nesimatę .... Oi, būtinai, Vincai! Žinai, turiu įsitaisęs privatu kambarį mieste. Maistą gaunu iš UNRRAos, dar pavažinėju kur nors ką nuveždamas, tai gyvenu puikiai.Vincas tylėdamas klausėsi nenutrūkstančios Antano žodžių, srovės, kol neiškentes įterpė:— Tai, vadinasi, gerai gyveni. Ęet sakyk, kur buvai dingęs? Tiek metų prabėgo, ir niekur nesusitikom. O čia patį pirmąjį...— Mat, Lietuvoje irgi neblogai gyvenau. Turėjau tarnybą, paskiau vokiečių laikais vėl dirtau įstaigoj... Buvo gera ir Lietuvoje. Nugėrimo gana. Pasitaikydavo, kad visą sąvaitę neišsipagirioji Žinai, užeinant vokiečiams i Lietuvą, buvau susikrovęs ir turto nemažai, norėjau vesti, klausiau Marytės, bet dėl to turto nėjo: kažko jai ten priplepėjo ant manęs. Pagalvojau. jei tau negeras mano turtas, pasiieškok geresnį, aš taip pat geresnę rasiu! Taip aš ją ir palikau.— O niekur Lietuvoj nebestudijavai?— O kam man bereikėjo studijuoti, kad aš ir taip puikiai gyvenau! Geriau, kaip kitas, universitetu baigęs ...Vincas dar norėjo kažko klausti, bet užsikirto. Antanas gi pašoko in tempė už rankovės draugą.— Čia, Vincai,, lipam pas mane, jau atvažiavom.Abu ėjo greitu žingsniu. Vincas neramiai dairėsi aplink, o Antanas visą laiką be pertraukos pasakojo apie savo nusisekusį gyvenimą, apie
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Marytę, kurią jis pametė, apie vakaruškas. Vincui jis vis atšiauresnis ir tolimesnis darėsi. —Kambarėlis buvo tikrai gražus, pra- bangiškas. Antanas aprodė savo patalpas ir kažkur išėjo. Dar kartą permetęs akimis kambarį. Vincas pagalvojo:— Koks gyvenimas ... Žmogus turi laimę... Visuomet ir visur jis pri- Ijs... Bet aš tokio •gyvenimo negeidžiu, oi ne! Aš geriau eičiau atgal ten, kur buvau, bet į jo vietą nesės- čiau.Pro duris (ėjo vidutinio amžiaus vokietaitė ir tylėdama apkrovė stalą Įvairiais užkandžiais, indais, taurelėmis. Tarpduryje susitikusi Antaną, jam kažką pasakė, kuris padėkojęs jai šyptelėjo ir Įėjo vidun. Išsiėmė iš kišenės bonką su drumzlinu skystimu ir jau ruošėsi ją atidaryti, bet Vincas jį sulaikė:— Ne, Antanai, nevark, aš jos negersiu.— Kodėl? ...— Nes iš viso negeriu. O be to, esu dar silpnas. Koncentracijos stovykla daug man atėmė sveikatos. Negaliu, Antanai.— Tu buvai koncentracijos stovykloje?! Viešpatie, stovykloje! Ir už ką? Ar ilgai?...— Visko pasitaiko, Antanai. Tenka ir tokiose sąlygose atsidurti. Vargau Lietuvoje dėl kitų, vargau ir čia, Nebijau. Kol kas Dievas neapleido. Atrodo, taip skirta.— Taj kad tu. Vincai, jau negalėjai kaip nors prisitaikyti prie visų... Kam to reikėjo, — buvo bepradedąs Antanas. Tačiau, pamatęs i save atkreiptas Vinco akis, kuriuos pro jį žiūrėjo kažkur j tolį, nutilo, susimaišė ir sumišęs, lyg teisindamasis, nedrąsiai pridūrė: — Reikia mokėti gyventi, prisitaikyti, ir daugiau nieko ... Tada tusi sotus, pilna kišenė, ir viskas, visos idėjos kaip reikiant. Žinoma, jei neprisitaikysi, tai vargu iš šaltosios ar išlįsi, — nubaigė . . .— Maža to, Antanai. Atmink, kad gyveni ne šiai dienai. Atmink, kad kada nors reikės vėl gržti į tėvynę, reikės duoti kiekvienam savo darbo apyskaitą tiems, kurie paaukojo ar aukoja už tėvynę savo gyvybes. Ką tu jiems atsakysi, Antanai? Manai, jie susižavės tavo pilnomis markių' kišenomis? Tavo audringų naktų linksmu gyvenimu?! Brolau, ne to tėvynė reikalauja. Jai laisvės reikia, Laisvės! Tai laisvei kiekvienas turi — dirbti ir atiduoti, tai, ką privalo.z Aš netikėjau, kad iš tavęs toks išeis... Drauge, juk pameni jaunvstės dienas! Pameni gimnaziją, ką kalbėdavom ... Pameni tu savo pasiryžimą dirbti tėvynei? Atrodo, viskas išgaravo tau iš galvos labai greit. Antanai, kur tavo siekimai, kurių kadaise troškai? Kur jie?

Trumpa rudens diena ėjo galop. Antanas to nematė. Nematė jis, kaip Vincas atsikėlęs uždegė lempą, negirdėjo, kai į langą ėmė barbenti lietaus lašai. Kaip ilga nenutrūkstanti grandinė slinko jam .pro akis vaizdai, sukelti Vinco pasakojimo. Matė jis klieriką Vincą Lietuvoje, pačiame kovos įkarštyje. Vežiojo jis per atostogas provincijos jaunimui įvairios nelegalios spaudos, platino, kalbėjo, ragino, kėlė tautiečių kovos dvasią ir viltis. Ne tik ragino, ne tik vežiojo, bet ir pats rašė, organizavo. Klieriko Vinco ir šimtų i ji panašių pastangomis buv išlaikytas Lietuvai jaunimas, šviesesnių laikų viltis.Bėgo laikas. Vieną tylų vakara, grįždamas' į seminariją su mažu ryšulėliu rankose Vincas buvo sulaikytas žmonių, kurie dėvėjo svetimas uniformas ir kalbėjo svetima kalba. Tą vakarą jis dingo taip, kaip buvo dingę daugelis panašių dartininkų. Ir veltui laukė — nesulaukė pasiryžimo pilnas provincijos jaunimas, nesulaukė to, kuris savo gyvu žodžiu ir darbu guodė juos sunkiose valandose ...— Gal kur kitur pradėjo lankytis, gal labiau prie mokslo prisirišo, gal egzaminai, ar kas, — galvoje ne vienas, bet niekam neatėjo mintis, kad numylėtas svečias, dirbdamas dėl jų geroves, paaukojo savo laisvę ir ateitį . . .Vienas po kito mainėsi karžygiško Vinco gyvenimo ir kovos momentai? Matė* visą tai Antanas taip aiškiai, taip aiškiai.... Tolimame Vokietijos miestelyje, didelėje vielomis aptvertoje koncentracijos stovykloje užėję pirmieji amerikiečių daliniai tarp daugelio iškankintų kalinių rado išvargusį ir bado nukamuotą Vincą.—■ Pagaliau išsigelbėjome, — tęsė Vincas savo ilgą pasaką, — sulaukėme laisvės, kurios nebesitikėjome pamatyti. Atsimenu, ilgai stovėjau prie vartų ir žiūrėjau tai Į užpakaly paliekančią baisią stovyklą, tai į plentą, kuris driekėsi prieš akis ir nyko tolumoje. Taip, kaip anuomet ties gimnazijos durimis. Tuomet sunku buvo persiskirti su fa, kuri man praskynė kelius i gyvenimą, dabar — su šia, kuri man parodė, kas yra gyvenimo' žiaurumas, kaip brangi laisvė, ir kaip menkai vertinamas žmogus ...— Apsigyvenau vienoje svetimtaučių stovykloje, kur šiek tiek atgavau savo padoresnę išvaizdą. Dabar jaučiuosi tiek su — stiprėjąs, kad galiu tęsti toliau savo studijas. Man liko tik vieni metai. Po to — kunigystės šventimai ir plačios, neapmatomos' darbo dirvos ...------------Kaip iš miego prižadino susimąsčiusį Antaną Vinco balsas: a—- Gera būti pas tave, drauguži, bet aš keliausiu toliau. Lalai daug visokių reikalų turiu.

Ilgai jo neleido Antanas, tačiau nesulaikė. Vincas apsivilko savo apsiaustą, pasiėmė ryšulėlį, atsisveikino ir išėjo į tamsą, kurios glūdumoje girdėjosi švilpaująs traukinys.Antanas nebeatsiminė, kaip grįžo kambarį, atsisėdo už stalo, užsirūki cigaretę ir galvojo, galvojo. Jis ne beatsiminė, kaip iškrito cigaretė ii pirštų, kaip nusviro galva ant stalo .. Antanas nebežinojo, ar tai sapnas, a tikrovė.Toli toli, rytų pusėje švietė rausvi aušros pašvaistė. Jos šviesoje ryškė jo Gedimino pilies kontūrai. Žiūrėj: Antanas į tą reginį, ir naujų vaizdi banga užplūdo jį: matė Antanas, kai] liepsnojo tėviškės sodybos, kuri gaisrais kruvinai raudonavo dangui matė, kaip verkė motinos, išlydėjo sios savo vaikus į kovos lauką, mat: kaip dejavo ir kartojo Lietuvos vard paskutinėje mirties agonijoje karys.Ir vėl keitėsi vaizdai.Mirgančias gaisrų liepsnas pakeit galingas laisvės varpų gaudesys:Pabuskit iš miego, pabuskit link: mai!Jau nyksta žiauriosios vergijc skausmai.Žiūrėkit, švytruoja aušra tolumojIr laisvė plazdena sparnais aukšt1 moj!Kelkite, kelkite, kurie dar nepab dote ir nematote savo tautos varg Eikite ten, kur kraujas liejasi ir ja nos širdys iki paskutinio aklmirksn plaka Lietuvai, kur pasiryžimas auk jasi už jūsų padarytas klaidas!Kelkite! Kelkite!...Antanas apsidairė aplink. Pro Ian< į kambarį sklido ryto šviesa. ,Dar t bešvietė iš vakar vakaro neužgesin lempa, dar tebestovėjo ant stalo n atkimšta degtinės bonka.Pirmieji saulės spinduliai matė A taną skubiai apleidžiantį mažą Bai rijos miestelį su beviltišku šauksi lūpose:— Viešpatie! Viešpatie ...Po kelių dienų, kai giliame dangi mirgėjo sidabrinės žvaigždžių aku! Antanas grįžo visai kitokiu veidu, akyse dabar švietė viltis, o tos I čios lūpos dabar kartojo:— Gal dar ne per vėlu... ( dar..., * * *Parėjęs savo kambarin, Antai sėdosi už stalo ir dideliame balto pieriaus lape tvirta ranka išvedė 1 muosius žodžius:AN HOCHWURDIGEN HERRN. , REKTORDER UNITVERSITAT INPo pusryčių Antanas kažkur pH ko Šį kartą visiškai. Ilgą laiką p® ateidavo dar jo bendrai, tačiau k barys būdavo užrakintas.O kur jis išvažiavo, niekas n nojo.
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J. Stoskeliūnas

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

Pagal žodžių tarpusavio santykiusĮtemptu stiliumi vadiname tą savybę, kad tik ką pradėjus sakini, jau pajaučiame smalsumą, kokia bus galutinė mintis. Įtampa paprastai galima tik ilguose sakiniuose, pav.: -» • .Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams, vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.Tas žmogus, kurs, daug triusinėjęs bei prisivargęs, savo prastus valgius vis su pasimėgimu valgo, o prisivalgęs ir viernai dėkavojęs Dievui, linksmas, sveiks ir drūts miegot į patalą kopa, tas apgaunamą, kur, vis kasdien išsirėdęs...Dar gražesnis pavyzdys:Vislab, kas pas mus lankydams vasėrą šventė ir 1.1, arba: ■Ten, kur meškins ant kelmų bites kopinėjo ir 1.1.Atkreiptinas dėmesys i žodelyčius: „vislab — kas", „tas — kurs", „ten, kur", kurie įtampa dar labiau padidina.Nevisados tačiau ilgas sakinys turi įtampą. Štai, sakinys iš Baranausko, „Anykščių Šilerio":E mums prastiems žmoneliąms tik žiūrėt patogu, kai juos dengia Apveizda žaliu lapų stogu, kai kožna burbuolytė išsprogsta, suskyla, kai žiedų varškė šakos obelų pražyla, kai per vasar žaliuoju tamsaus šilo šone, kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni...Pagrindinis sakinys pradžioje, o tik paskui visa eilė šalutinių. Pagrindinis sakinys net neturi pradžioj ilgesnio prieveiksmio. Tariniu „patogu" išsakome ir užbaigt giame visą minties braduolį. Kas kita būtų, jeigu pabandytume tarinį iškelti į sakinio galą. Įtampos klasiš- kiausių pavyzdžių galima rasti vokiečių kaltoje, kuri leidžia vartoti nepaprastai ilgus sakinius su „kai" (Wennsatze).Antitezę, kaipo įtampos priemonę, D. irgi tinkamai panaudoja:Jūsų namai šalti, kur jūs miegodami krankiat, jūs negal užstot, kad jus išgandina šalčiai.Mes, kad mus žiemys per daug užkibina grumsdams, tuo kytriai pasislėpt į šiltą pašalį, lendam...Griežtas, net primygtinis įvardžio „jūs'1 priešpastatymas įvardžiui „mes" įtampą stiprina. Jeigu išmestume čionai keletą „jūs", įtampa nukentėtų. X,
Figūros tai pat įtampą didina. Ypač klausimai, kurių tiek daug vartoja D., puikios įtampos .priemonės. Tik čia D. neprilygsta Baranausko klausimams, klasiskiau- a siems įtampos pavyzdžiams:Kas ten šlama? — e vėjo papūstas lapelis,egi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis.Kas ten treška? — e vilkai: dieną, mat, užuodžia ir 1.1.Schnelderis išskiria plastinį ir muzikalinį stilius. Plastinis veikia daugiau aki, o muzikalinis ausi. Žinoma, tobulame meno kūrinyje susilieja į darnią visumą abudu pojūčiai.Jau vien tas .faktas, kad D. buvo piąninų meistras, kad buvo muzikalus, — savo kūrinius harmonizuodavo ir leisdavo bičiuliams pasiklausyti, gundo mus ieškot muzikalumo ir stilistiniuose reiškiniuose. Jo iš tikrųjų randame apsčiai. Jau anksčiau minėtos aliteracijos, garsiniai veiksmažodžiai — stiliaus muzikalumo veiksniai. D. garsai turi ryšio su mintimi. Dažnai garsas stiprina nusakomąjį įspūdį. Tik paimkim rudens vaizdus ir pa

žiūrėkim,’ kiek patys garsai sugestijonuoja minti: dažni garsiniai veiksmažodžiai ir aliteracijos lyg ir padeda įsiklausyti Į rudens lašų ir purvo teškėjimą. Pav.:Ratas ant ašies braškėdamas sukasi sunkiai, irgi žemes biauriais, išplėsdams, teškina šmotaisVėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia.• O gi dabar purvynai, kad -juos krutina vyžos, nei kisielius ant ugnies, pleškėdami teška.Negausus spalvinių epitetų vartojimas taip pat eina muzikalumo, o ne plastiškumo sąskaita.Juo daugiau žody balsią juo kalba švelnesnė. (Pla- italų k., kur kiekvienas žodis baigiamas balse). Priebalsiai irgi nevienodai atsiliepia į kaltos skambumą. Schnei- deris pastebi, kad skambumui kenkia sgarsas, tuo tarpu skardieji priebalsiai, ypatingai 1, m, n,, kalbą švelnina. Jis toliau ska' .aoja balsius #ir priebalsius ir iš skaičių daro atitinkamas išvadas. Iš akies spręsdami neapsiriktume, sakydami, kad D. kūrybos priebalsis, ypatingai šiurkštusis s ir š gajus padaras. Pavyzdžių galėtų būti ir rudens aprašymas ir ne viena iš čia cituotų eilučių (žr. anksčiau minėtas aliteracijas ir kt.). Tačiau D. šiurkšti kalba nėra ausiai nemaloni, priešingai — joje yra mūsų klausai malonaus traškumo.Dar minėtini du stiliaus terminai: vienodas ir daugiaspalvis. Aptartinas tik paskutinysis. Tai yra kalbinių ■priemonių nevienodumas — disharmonija. Tai atsitinka: 1) kai naujos mintys ir jausmai reiškiami, o kalba neturi reikiamų priemonių; 2) kai autorius vietoj savojo, natūralaus stiliaus renkasi nozimą ir ji prisispyręs vartoja; 3) kai skyla rašytojo dvasia; 4) kai rašytojas laike darbo atlieka dvasios kelionę, ypač jeigu tas darbas ilgesniam laikui pertraukiamas; 5) kai darbas nėra savarankiškas.D. stilių galėtume vienodu pavadinai, nors ne viena čia minėtų kliūčių teko nugalėti. Visų pirma, D. „Metai" yra pirmasis grožinis, tikrąja to žodžio prasme, lietuvių literatūros kūrinys. Grožinį kūrinį rašyti reikia ypatingai lanksčios, iškultyvuotos kalbos. Tuo tarpu D. laikais, te religinės literatūros, visa kita galima buvo eilutėmis ant pirštų suskaičiuoti: keletas Aisopo pasakėčių, Ad. Simelpenigo eilėraštukai. Tiesa, Donelaitis kalbos pramoko iš kalbinių ano meto raštų. Juk tai buvo Hacko, Rugių veiklos, šventraščių vertimų metai. Vis dėlto šis literatūrinės kalbos kūrėjas stebina puikiu kalbos mokėjimu. Galėtume nagrinėti, kurios „Metų" dalys poetingesnės, tačiau visi „Metai'1 turi vieninga savo formą. Nejaučiame autorių pritrūkus kalbinių priemonių: jų sėmėsi D. tiesiog rieškučiomis iš neišsenkamo kalbos aruodo gyvosios kalbos.
Pagal žodžio santykį su kalbaIš santykio autoriaus su bendrine rašomąja kalba išplaukia ketvertas stiliaus terminų rašomasis, kalbamasis, bendrinis, individualinis. Rašomojo stiliaus charakteringų pavyzdžių galima rasti vokiečių kalboje. Sakinių konstrukcijos tūva tokios painios, kad tik popieriuj galima pilnai suvokti,visą prasme, klausant gi sunku apimti mintį. Toks kraštutinis rašomasis stilius vokiečių vadinamas popieriniu.Kalbamajame stiliuje trumpi sakinukai. Jeigu sakiniai ilgesni, — jie šalia viens kito sustatinėlami (su-, jungtiniai, o ne prijungtiniai).D. „Metai", kaip jau minėta, turi tam tikrų pamokslų
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charakterj. Visos stilistinės priemonės rodyte rodo, kad autorius tartum kalba susirinkusiai miniai. Jeigu pasitaiko ilgesnis sakinys, tada atskirų sakinių santykiams žymėti ir prasmei išryškinti vartoja jungtukus ar įvardžius. Donelaitį nesunku išklausyti.Bendrinis stilius neturi savybių, kurios leistų lengvai iššifruoti autorių. Jis lyg susiliejęs su bendrine kalba. Individualistinis stilius tai lyg detalus raižinys arba su daugybe smulkmenų banknotas. Vos palies jį svetima ranka, tuoj ir pažinsi. Vienas antras sakinys jau turėtų išduoti ir autorių. Juo meistras nagingenis, juo darbe jo ranka daugiau žymių palieka. Juo meno kūrinys turi daugiau poetinių priemonių, juo stilius turtingesnis, juo bus- ir individualesnis. Nors sunku būtų tiksliai susekti Donelaičio individualumus, nes pasaulinių meninių raštų iš tų laikų ne ką teturime, tačiau drąsiai galima tvirtinti, kad D. ir iš šimto idilų kūrėju turėtų ryškiai išskirti. Nepaprastai gausios poetinės priemonės, charakteringos tik D., verčią „Metų" stilių laikyti individualiniu.

Pagal žodžių su autorium santykįIš žodžio santykio su kūrėju išaiškėja dvi jau labai žinomos sąvokos: subjektyvus ir objektyvus stiliai. Gražūs objektyvaus stiliaus pavyzdžiai — antikinės poemos. Homeras šaltu pasakojamuoju tonu pajėgia piešti ir karščiausias graikų trojėnų kovas. Visi veikėjai lygūs, visi lygiai mylimi.Donelaitis ryškus sukiektyvaus stiliaus atstovas; Už kiekvieno „Metų” žodžio mes jaučiame stovintį moralistą pastorių, sielų ganytoją, kurį džiugina pagirtinas Seimas, piktina nenaudėliai Dočys ir Plaučiūmas. D. apeliuoja į skaitytojo jausmus ir sprendimus. Dažnai pats svarsto įvykius ir bendromis pastabomis nutraukia pasakojimą, kaip pav>:

Tu žmogau niekings, mokinkis čia pasikakint v ir, pasisotindąms gardžiaus, n’užmiršk savoDiksas, ans žiolys, mieste didei pasipūtęs ir su rūbais blizgančiais kasdien išsirėdęs, nei dievaitis koks tarp būrų skiauturę rodo, o kad kartais mes jo glupą girdime kalbą, tai ir būrs tur spiaudyt ir didei nusidyvyt,ypačiai, kad apjekėlis toks dar niekina Dievą,.Tu, niekings žmodau, mokinkis čia pasikakint, kad tau kartais tropijas skupai prisivalgyt;Taigi dabar aš jus, kaip viemas klops pamokindams, nei prancūziškai nei vokiškai nepagyriau, bet tik būriškai, kaip draugas jūsų pažįstams, jums tiesiog pasakiau, kaip man pasakyt pasitaikė.Autoriaus asmeninė nuotaika visados aiški ir kategoriška. Kad D. nepatinka pabaigtuvių papročiai, rašo jis:Taip besidarkant jiems ir kiauliškai besimaudant; barnys su nesvietiškais vaidais paskėlė., Sužinom, kad. D. nepatinka dainos:Taip, kaip girdit, didis puiks, visaip išsirėdęs, irgi nešvankiai klykaudams, pas Krizą nukako. Taip pirmones svodbiškas linksmai beragaujant štai, tuo svotbiškas bliovims visur pasikėlė, / taip, kad ir arkliai blogi šokinėdami žvengė.■ Subjektyvumas verčia rinktis ir visas poetines priemones, kurios nusako autoriaus nuotaiką. Jau buvo pradžioj minėta, kad daugumas D. epitetų žymi autoriaus santykius su objektu: viežlyba, pagirtinas, nenaudėlis, glūps ir kiti. (Pabaiga)
Mokslo ir meno pasauly

Ar mokslas kaltas dėl karo?Šių metų prancūzų mokslininkų suvažiavime buvo paliestas labai aktualus klausimas, ar mokslas kaltas dėl karo. Savo šiuo klausimu priimtoje rezoliucijoje suvažiavimas priėjo nuomonės, kad dėl karo negalima mokslo kaltinti. „Mokslas, sakoma tuo klausimu rezoliucijoje, nėra karo išsiplėtimo priežastis. To priežastis yra daugiau teisingumo jausmo-ir žmonių solidarumo atsilikimas nuo mokslo, o taip pat nuolatiniai interesų priešingumai ekonominėj srity. Mokslas kai kurių ideologijų, kaip, pav., nacionalizmo, buvo sufalsifikuotas. Tai pasakytina apie biologiją, kurios tendencingas aiškinimas tariamai davė rasizmui pagrindus, o taip pat psichologiją, kuri savaip bū- ' vo panaudota irracionalizmo mokslui sukurti, kuris buvo panaudotas jaunimui fanatizuoti.“Atominių tyrinėjimų surastas naujas energijos šaltinis, mokslininkų nuomone, galis visiems kraštams būti ne grėsmė, bet nauda, tik reikią tam tinkamos organizacijos ir tvarkos, ynat’ngai tamtautinės atominės energijos kontrolės.
Relialia gamtos mokslų požiūriuKaro metu garsaus Freiburgo patologo Liudviko Aschoff mirtis Vokietijoj praėjo beveik be. atgarsio. 

Viena, kad tai butai pačių smarkiausių kovų Rytuose metu, o antra, kad garsusis patalogas to meto Vokietijos valdovų akyse dėl savo įsitikinimų nebuvo populiarus. Tik dabar, kai vokiečiai pradeda grįžti prie tikrųjų kultūrinių vertybių, kyla susidomėjimas žymiojo gamtininko mokslo darbais ir idėjomis.Minėdami Aschoffo darbus, daugelis ypatingai atkreipia dėme'sį į jo pažiūras į religiją iš gamtos mokslų požiūrio. Juo labiau jos įdomios, kad, kaip pats Aschoff as pasisako, jo studijų laikais nė į galvą negalėjo jam ateiti, kad remiantis gamtos mokslais, galimas būtų bet koks religinės pasaulėžvalgos pripažinimas. Ilgainiui Aschoffas priėjo visai kitų išvadą, kurias ir išdėstė vienoj specialiai apie gamtos mokslus ir religiją skaitytoj paskaitoj, kuri dabar pakartotinai išleista.Po ilgų gamtos mokslų srity darbo metų Aschoffas priėjo išvados, kad mokslinis, pažinimas negali būti neribotas. Iškėlęs mokslinio pažinimo ribų klausimą, Aschoffas nurodo, jog yra dalykų kurių mes nežinome ir mokslinėm priemonėm nesužinosime. Tarn tokių klausimu jis nurodo organinio pasaulio išsivystymo priežastį, gyvybės esmę ir organinio pasauliu tikslą. „Tikras pažinimas mūsų mokslinio pažinimo ribų, sako Aschoffas, 

daro mus kuklius prieš religinio pažinimo pasiektą tiesą ir prieš religinę pasaulėžvalgą“. Aschoffo nuomone, gamtos mokslai daugiau nebeoreten-- duoja įspėti pasaulio mislę.. Kartu jis nemato reikalo izoliuoti mokslinį ir religinį pažinimą. Jo nuomone, religinė pasaulėžvalga ir mokslinis pasaulėvaizdis yra tik dvi tos pačios tiesos išreiškimo formos, neskirtinos viena nuo kitos, kaip negalima gyvenime civilizacijos ir kultūros išskirti. Susipratimo tarp religijos ir mokslo reikią ne pageidauti, bet net reikalauti, nes vienašališka civilizacija nešanti neapskaičiuojamus pavojus.
Dadaizmo trisdešimt metų sukaktisPirmojo pasaulinio karo metu Zū- richas buvo vieta, kur buvo susirinkęs gausus būrys karo blaškomų me^. nininkų ir šiaip kultūrininkų. Visi jie buvo kankinami šios pasaulio rykštės iškeltų arba žiauriai išryškintų problemų.To meto sąlygos buvo ypatingai išugdžiusios revoliucines nuotaikas. Ir tos nuotaikos lietė ne tik politinę ar socialinę s»itį, bet ir kultūrinę bei menine. Šis revoliucingumas buvo tiek išaugęs, kad Marinetti futurizmas ir literatūrinis kubizmas taip revoliuc'onieriškai nusiteikusiems menininkams išrodė nepakankami, nors ir kaip revoliucionieriški jie buvo men’nėi srity. To meto sąlygose išrodė, kad viskas yra griuvę, kad
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prasideda nauji laikai, kurių metu 
reikės viską pradėti nuo pradžios. O 
kad tie nauji laikai būtų įmanomi,- 
reikią tiesiog sprogimo, kuris suplė
šytų lavondengtes, kuriomis apsi
siautę žmonės užtroškinsią jose savo 
artimą ir patys save. Reikią perver
tinti visas vertybes ir sugriauti se
nojo pasaulio bastionus. Šiuo atveju 
meninėj srity.

Tokių nuotaikų suartinti, Ziiriche 
gyvenę jaunas rumunų rašytojas T. 
Tzara, vokietis R. Huelbeck Ir elsazie- 
tis H. Arp, kurie manė, jog „reikia 
pradėti viską nuo nulio,“ pasirinko 
savo sąjūdžiui vardą „Dada“— žodį, 
kuriuo pradeda savo kalbą žmogus. 
Sąjūdžio pradžia laikoma 1916 m. va
sario 8 d., kada jam buvo parinktas 
minėtas vardas. Po to šio sąjūdžio 
laikrašty „Cabaret Voltaire“ pasi
rodė dadaistų manifestai Dada I, Da
da II ir Dada III, kurie turėjo tikslą 
padegti, griauti, sprogdinti tuos se
nuosius bastionus, o 1916 m. liepos 
28 d. pasirodė T. Tzaros „La Pre
miere Aventure celeste de M. Anti- 
pyrine“, kuris būdingai išreiškė šio 
sąjūdžio dvasią. Taigi šiaip metais 
nuo dadaistų sąjūdžio pradžios suka
ko 30 metų. Dadaizmas didesnių pėd
sakų nepaliko, nes greit kilęs surrea- 
lizmas visų dėmesį nekreipė į save. 
Tik šiuo metu, kai kas vėl bando 
grįžti prie dadaistų minties, jog iš 
tikrųjų reikią „pradėti viską nuo nu
lio“, nes PO. šio karo, kaip ir 1916 m., 
daugelis yra animti nusivylimo visu 
tuo, kas ligi šiol buvo.

Būsią šilčiau
Tyrinėtojai praneša, kad per 15 

šiaurės poliarinių gličių, stebėjimo 
metų yra konstatuota, jog ledų zona 
pastebimai traukiasi į šiaurę ir dabar 
daug kur yra atvira jūra, kur seniau 
buvo ledų plotai. Naujosios Žemės 
pusiasaly kai kurie glečeriai visai 
ištirpo, o kitų liko tik penktoji dalis. 
To priežastis esanti ta, kad arktikoj 
okeanas pasidarė šiltesnis. Panašūs 
reiškiniai pastebėti ir prie Špicber
geno. Jūros vandens ligi 200 metrų 
gilio temperatūra ten pakilusi vienu 
laipsniu. Su tuo ryšium pastebėta, 
kad šaltesnius vandenis mėgstančios 
žuvys, kaip silkės ir menkės, toliau 
į šiaurę traukia.

- Nauji vaistai prieš dliteritą
Pagarsėjęs penieilinas yra tam 

tikra medžiaga, veikianti ligų bak
terijas, kurią išskiria Penieilino pe
lėsių grybelis. - Dabar prof. Weiland 
surado panašią medžiagą naikina
mai veikiančią difterito bacilas._ Ja 
gamina mesentericus bacila. Daromi 
mėginimai šią medžiagą pritaikyti 
žmonių gydymui.

Prof. S. Kolupaila

Is Lietuvos geografijos
Klimatas*)

Svarbiausių Lietuvos meteorologinių stočių vietos
— Aukštis nuo

jūros lygmens
Stotis Geogr. platum. Geogr. ilgum. m.

Biržai ....... ... 56° 12- 24’ 45’ 55
Telšiai............................. ... 55° 59’ 22’ 15’ 149
Rokiškis........................ ... 55° 58’ 25’ 35’ 135
Šiauliai ........................ ... 55° 56’ 23“ 19’ 128
Palanga ........................ ... 55° 55’ 21’ 4’ 4
Zarasai........................ .... ... 55° 45’ 26’ 15’ 156
Panevėžys ................... ... 55’ 44’ 24’ 22’ 57
Dotnuva........................ . . . 55° 24’ 23’ 52’ 71.
Raseiniai........................ ... 55’ 23’ 23“ 7’ 110
Ukmergė........................ ... 55° 15’ 24" 46’ 64
Kaunas . .' . . . w. . ... 54’ 55’ 23’ 56’ 83
Vilnius.............................. ... 54’ 41’ 25’ 15’ 126
Šikšniai (Kybartai) . . . . . 54" 40’ 22" 49’ 53
Marijampolė................... . . . 54’ 33’ 23" 21’ 68
Lazdijai.....................  . . . » 54’ 14’ 23" 31’ • 128«

Vidutinė oro temperatūra C’ (1926—1939 m.)
Me- 

I II III IV V VI VII VIII IV X XI XII tai
Biržai .... —5,1 —5,1 —1,2 5,2 12,4 15,6 18,2 17,0 11,9 6,5 2,1 —3,7 6,2
Telšiai . . . —4,3 —4,4 —0,9 4,4 11,2 14,4 17,1 16,2 11,7 6,4 2,3 —3,2 5,9
Rokiškis . . —6,0 —6,0 —1,4 4,9 12,4 15,7 17,9 16,6 11,6 6,1 1,7 —4,4 5,8
Šiauliai . . . —4,8 —4,9 —1,1 4,7 11,6 14,7 17,4 16,3 11,7 6,3 2,0 —3,7 5,8
Palanga . . . —2,4 —2,8 —0,1 4,7 10,3 13,7 16,9 16,8 12,7 8,1 4,0 —1,3 6,7
Zarasai . . . —6,0 —6,2 —1,8 4,7 12,3 15,4 18,0 17,4 11,8 6,3 1,7 —4,7 5,7
Panevėžys . —4,6 —4,6 —0,7 5,6 12,7 15,8 18,3 16,9 12,1 6,8 2,4 —3,4 6,4
Dotnuva . . —4,6 —4.7 —0,7 5,3 12,3 15,3 17,9 16,6 12,0 6,8 2,4 —3,4 6,2
Raseiniai . . ——1,0 5,0 12,2 15,3 17,5 16,9 12,1 6,8 2,1 —3,2 6,1
Ukmergė . . —4,6—4,8 —0,5 6,2 13,1 16,2 18,6 17,3 12,3 7,1 2,5 —3,5 6,7
Kaunas . . . —4,4 —4,3 —0,2 5,9 12,9 15,9 18,3 17-,1 12,6 7,2 2,8 —3,3 6,7
Vilnius . . . —5,1 —5,1 —0,8 5,6 13,2 16,2 18,6 17,1 12,3 7,0 2,5 —3,9 6,5
Šikšniai . . . —3,7 —3,8 —0,1 6,0 12,8 15,6 18,2 17,2 12,7 7,4 3,2 —2,8 6,9
Marijampolė —4,1 —4,1 —0,1 5,9 12,6 15,5 17,9 16,9.12,4 7,3 3,0 —3,0 6,7
Lazdijai . . . —4,6 —4,5 —0,6 5,6' 12,6 15,4 17,9 16,7 12,1 7,0 2,6 —3,4 6,4
Vid. Lietuvai—4,6 —4,7 —0,7 5,3 12,3 15,4 17,9 16,9 12,1 6,9 2,5 —3,4 6,3

Vidutiniai 1926—1939 m. drėgmenų .(kritulių) aukščiai milimetrais
' . Me-

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII tai
Biržai . . . 25,0 24,5 32,5 38,6 58,5 72,2 91,4 77,4 57,6 60,3 51,9 29,& 620
Telšiai . . . 33,9 32,2 34,2 41,9 73,6 55,8 87,3 86,9 79,2 93,4 60,5 38,7 718
Rokiškis . . 25,3 24,0 37,6 38,2 53,0 68,8 76,3 78,7 54,7 63,8 48,3 29,1 600
Šiauliai . . . 18,6 21,9 22,0 35,5 56,8 54,0 84,9 70,5 55,6 59,8 40,0 27,0 547
Palanga . . 32,6 31,2 26,0 33,2 57,4 44,6 63,2 74,2 74,9 96,8 66,2 36,7 637

“Zarasai . . . 29,4 29,7 34,1 37,2 58,4 80,8 91,8 82,4 63,4 63,6 58,0 38,3 665
Panevėžys . 26.4 26,7 33,0 38,7 60,6 67,1 76,0 76,5 53,4 63,8 44,3 29,3 592
Dotnuva . . 17,7 19,6 25,8 40,3 61,0 65,9 83,0 71,2 56,9 62,7 42,3 24,4 571
Raseiniai v . 19,8 22,5 25,8 34,4 59,3 47,3 87,6 73,7 59,3 67,3 42,6 23,8 583
Ukmergė . . 30,1 28,3 29,3 39,9 65,9 71,0 80,1 76,2 62,1 60,8 50,7 35,0 627
Kaunas . . . 22,8 23,9 29,3 37,9 65,8 63,1 86,2 86,9 53,2 59,5 44,8 26,5 600
Vilnius . . . 25,7. 29,4 31,8 41,6 54,5 62,1 94,9 79,1 56,9 64,0 49,2 34,4 624
Šikšniai . . . 28,8 31,7 36,1 42,4 62,3 70,3 92,5 91,8 53,8 63,8 39,5 34,2 647
Marijampolė 19,6 21,0 23,7 34,2 58,1 57,2 75,5:100,4 57,5 51,6 34,9 23,4 557.
Lazdijai t . 22,0 25,9 25,9 36,4 62,7 63,5 85,4 93,9 53,2 52,9 40,2 26,6 588
Vid. Lietuvai 25,2 26,2 29,8 38,0 60,5 62,9 83,7 81,0 59,4 65,6 47,6 30,5 612

») Duomenys parinkti iš straipsnio: S. Olšauskas, Krituliai, oro temperatūra ir 
saulėtumas Lietuvoje 1926—1939 m. Žemės Ūkis, 1940, Nr. 7—8.
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Vidutinis (1926—1939 m.)
I II III IV V

Biržai ........... 1,1 2,1 3,7 6,0 8,5
Telšiai . . . . 1,0 1,9 3,7 6,0 8,3
Palanga . . 1,1 2,0 3,8 5,9 8,2
Zarasai . . . . 1,1 2,0 3,8 5,7 7,9
Dotnuva . . 0,9 1,8 3,9 5,9 8,2
Kaunas . . . . 1,2 2,0 3,9 5,8 8,3
Vilnius . . . . 1,0 2,0 3.5 5,0 7,7
Lazdijai . . . 1,2 2,2 3,8 5,1 7,4
Vid. Lietuvai 1,1 2,0 3,8 5,7 8,0

saulėtumas (valandų per dienų)
VI VII VIII IX X XI XII Metai
9.1 8,3 7,4 5,4 2,6 1,1 0,7 4,6
9.2 8,5 7,4 5,3 2,7 1,3 0,7 4,6
9.2 8,4 7,4 5,4 2,6 1,3 0,7 4,7
9,0 8,4 7,4 5,3 2,5 0,9 0,7 4,6
9.3 8,7 7,4 5,4 2,8 1,2 0,8 -4,7
9.4 8,8 7,5 5,6 2,9 1,3 0,9 4,8
8,6 8,5 6,6 4,7 2,5 0,9 0,7 4,3
8.4 7,4 6,5 5,1 2,8 1,3 0,9 4,4
9,0 8,4 7,2 5,3 2,7 1,2 0,8 4,6

V
mo organizacijos neturėtų būti vado
vaujamos'tik vieno paties jaunimo. 
■Jaunimas esąs reikalingas pavyzdžio, 
todėl pageidaujami toki iš suaugusių 
tarpo vadovai, kurie galėtų būti jau
nimui pavyzdžiu. Ypatingai ankietos 
atsakymuose iškylo troškimas pla
tesnių idealų, kurie nesiriboja tauta 
ar luomu, bet yra apskritai žmoniški. 
Dėl dalyvavimo viešajame gyvenime 
dauguma mano, jog ligi 20 metų jau
nimas viešajame gyvenime turįs ne
dalyvauti, o pirmiau subręsti ir vie
šojo gyvenimo veiklai pasiruošti.

IS JAUNIMO GYVENIMO
Keisis studentais ir moksleiviais
New-Yorke įvykusioje tarptauti

nėje auklėjimo konferencijoje su
tarta organizuoti plataus masto pa
sikeitimą studentais tarp JAV ir kitų 
kraštų; Numatyta, kad kas metai į 
JAV atvyks 50.000 studentų iš kitų 
kraštų ir tiek pat Amerikos studentų 
vyks į užsienį.

Pasiūlyta taip pat įsteigti tarptau
tinę aukštąją ręokyklą, organizuoti 
kovą su analfabetizmu pasaulyje ir 
taikos stiprinimo bei tarptautinio su
sipratimo ugdymo tikslu stiprinti 
ypatingai svetimųjų kalbų mokymą. 
Iškeltas taip pat reikalas peržiūrėti 
mokslo planus, kad galima būtų ug
dyti gyvesnius tarptautinius santy
kius ir iš mokyklinių vadovėlių būtų 
pašalinta visa tai, kas ugdo priešingą 
kitoms tautoms nusistatymą. Dėl pa
sikeitimo moksleiviais numatyta, kad 
turėtų kas savaitė į JAV atvykti 
1.000 užsienio 10—17 metų amžiaus 
jaunuoliu ir tiek pat amerikiečių 
vykti’j užsienį.

Taip pat pasiūlyta šią sistemą pri
taikinti, pasikeičiant rašytojais, mu
zikais ir tapytojais bei skulptoriais.

Studijų klausimas Amerikoje
Paskutiniu laiku JAV pasidarė 

ypatingai opus studijų aukštosiose 
mokyklose klausimas. JAV pradžios- 
ir vidurinis mokslas -yra nemokamas 
ir, apskritai imant, ligi 18 metų pri
valomas. Aukštosiose gi mokyklose 
studentai už mokslą privalo mokėti. 
Vis dėlto dėl gausių štatų, savivaldy
bių ir privačių asmenų skiriamų sti
pendijų studentams mokestis už 
mokslą nesudaro didelių sunkumų. 
Jiems tenka daugiau pasirūpinti šiaip 
pragyvenimo lėšomis. Dėl to daugelis 
studentų šalia studijų dar imasi ir 
kokio darbo. Tuo būdu dauguma no
rinčių studijuoti susidaro galimybę 
išklausyti pasirinktą kursą.

Į šią nusistojusią tvarką sutrikimų 
įnešė karas. Daugumas studijų am
žiaus jaunimo buvo įtraukti į kariuo
menės eiles arba į ginklavimosi pra
monės darbą. 1943 m. kolegijose ir 
universitetuose buvo belikę 780.000 
studentų ir studenčių. Be to, karas 
dar sukliudė naujų mokslo įstaigų 
statybą ir sumažino profesorių skai
čių. Dabar po karo yra 2 milijonai 
studentų, kurie nori toliau kolegijose 

ir universitetuose studijuoti. Deja, 
universitetai nepajėgia tokio milži
niško skaičiaus priimti. Manoma, kad 
negalės būti kolkas priimta 400—500 
tūkstančių norinčių studijuoti. 1941 
—1945 m. kolegijos ir universitetai 
neteko 8.000 profesorių, kadangi karo 
metu daug kur kitur reikėjo gabių 
žmonių. Dabar jaučiamas apie 10.000 
profesorių trūkumas.

Šių sunkumų akyvaizdoje mokyklos 
ir vyriausybė imasi visų priemonių 
sunkumus išlyginti ir sudaryti vėl 
reikiamas sąlygas savo krašto jauni
mui mokslintis.

Amerikos jaunimas organizuoja 
pagalba

Amerikos Raudonoje Kryžiaus jau
nimo sąjunga numato ateinančiais 
metais išsiųsti į užsienį nukentėjusių 
nuo karo kraštų jaunimui šelpti 1 
milijoną pakietėliu. Be to, numatoma 
į nukentėjusiuą4įĘjįajtus pasiųsti spau
dos mašinų ir rtfokyklinių reikmenų.

Katalikų jaunimo savaitė Regensburge
Regensburge buvo suruošta katali

kų jaunimo savaitė. Į vokiečių jau
nimo iškilmes atsilankė ir amerikie
tis vyskupas Munch. Wiirzburgo vys
kupijos jaunimo dvasios vadovas Dr. 
M. Rosier savo kalboje taip aptarė 
katalikų jaunimo gyvenimo ir veiklos 
pagrindus: „Tiesa tebūna mūsų įsta
tymas, meilė tebūna mūsų gyvenimas 
ir visuomeniškumas — mūsų jėga“.

Ka mano vokiečių jaunimas
Kilnojamojoj prancūzų jaunimo 

parodoje, kuri buvo surengta Baden- 
Badene, Freiburge, Willingine ire 
Konstancoje, jauniems lankytojams 
buvo duodama užpildyti eilės klausi
mų ankieta.

Atsakydami į ankietos klausimus, 
parodos lankytojų dauguma jnurodo, 
kad, jų nuomone, jaunimo organiza
cijų tikslas — auklėti laisvas, sava
rankiškas ir sugebančias spręsti as
menybes. Dalyvavimas organizacijo
se turįs būti laisvas ir jokiu būdu 
neprivalomas. Politinis momentas iš 
jaunimo veiklos turįs būti- išskirtas. 
Be.to, jaunimo organizacijose turinti 
viešpatauti gili tolerancija kitų įsi- 
reikalu dauguma pasisakė, jog jauni- 
tikinimų žmonėms.

Kolpingo sąjungos pagalba invalidams
Kolpingo sąjunga, kuriai vokiečių

katalikų jaunimo tarpe patikėti vi
suomeniniai uždaviniai, yra gyvai 
susirūpinusi pagalba karo invalidams 
ypačiai jų mokymu prieinamo jiems 
darbo, kuris galėtų laiduoti jiems 
pragyvenimo šaltinį. Iš daugelio pro
jektų pradžiai pasirinkta medžio 
pjaustinių mokymas. Šių metų rug
pjūčio mėn. Gerolsteine jie įsteigė 
mokyklą karo invalidams, kuri ne
seniai išleido pirmąją savo laidą. 
Mokyklai vadovauja skulptorius ir 
tapytojas Hannen. Pirmojoj grupėj 
mokėsi 14 asmenų amputuotomis ko
jomis, jų tarke 5 be abiejų kojų. 
Nors mokinių pasiruošimas šiam dar
bui buvo labai nevienodas, per 14 
dienų jie jau tiek pažengė, kad ga
lėjo uždirbti vidutinį darbininko 
dienos atlyginimą. j* ■"

Rusijos jaunimo auklėjimas
Vyriausybės potvarkių Rusijoje 

12 —14 metų berniukams r mergai
tėms karinis apmokymas panaikintas. 
Jis pakeistas viena savaitine sporto 
pamoka. 15 —18 metų jaunuoliams 
skiriama kas savaitė dvi valandos 
karinio mokymo ir viena valanda 
sporto. Be to, jie turi dalyvauti 20 
dienų karinėj stovykloj vasaros me
tu. Mergaitės, kurios nuo karinio 
paruošimo atleistos, vis dėlto privalo, 
karinio paruošimo mokytojų vado
vaujamos atlikti gynimosi pratimus.

— Prancūzų okupuotoje Reine ir 
Saare srityse vokiečių katalikų jau
nimo organizacijos šiuo metu jau tu
ri 200.000 narių.

— Hamburge įsikūrė vokiečių jau
nimo sąjungą „Die Deutsche Europe 
Jugend“, kuri imasi propaguoti ju- 
nimo tarpe Junginių Europos Val
stybių mintį. Panaši jaunimo sąjun
ga kuriama ir Berlyne. Ją remia 
ypatingai CDU (Vokietijos krikš - 
čionių unija).

— Munchene įvyko pirmoji po 
karo visuotinė vokiečių katalikų 
mergaičių „Der Bund Heiland“ kon
ferencija. Šiais metais ši sąjunga 
švenčia savo 20 metų įsikūrimo su
kaktį.

— Sveikarijoj buvo susirinkusios 
katalikių mergaičių sąjungų atstovės 
pasiturti tarptautinio kongreso rei
kalu. Kongresas numatytas ateinan
čiais metais Romoj.
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