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■Įįtęitį TĮM/nįs įįMįnęą_
Šiltais atšipini- ais aeinintos mūsų praeities Kalėdos. ou ko

kiu pasiilgimu, salikę auditorijas. ’Įsais kiliais skubėdavom tė
viškėn jų švęsti; Ten'mus j^sitikduvo mylinčios širdys, ten mus ap
gaut d u c jauki rastų šilimu

Talar te d. gružu ne visi. turime kuz sugrįžti. Daugelio arti
mųjų čia nėra, Ne /lenus u u. čia Vuauzu tin mn.ti._is lan■*.yni r:. gimtus 

■ namus, aut, gal but, mitina drebančia ramu. žęanos vui-ros, ir at— 
siidūsus, nulašins narčia, ašarą. miti , Uca. laiun-ngesm, turi saviš
kius čia pat, net neous ir p.us juos senojo jaunamo! niūrios lucerio 
sienos, beviltišna ateitis upAurt^ns nuostabią kūčių varnuro ramybę.

Gyvename dvigubu adventų, bažnyčia, kartodama pranašo žodžius
- "Taisykite Viešpaties relių, darykite jo tarnus tiesius", - kvie
čia atgimti dvasia ir taip pasirengti mistiniam Kristaus g. irimui 
Kalėdose. Žinome, kad šis adventas ptsilaigs, ir Kalėdos tikraį 
ateis. Antrasis mūsa adventas - laukimas, kada atgims Lietuva. Sis 
adventas - tamsus, * žnai beviltiškas. Jame aptemę visi vilties 
žiburiai. Kada jis oasi^aigs, nežinome.

Bet argi šioje tautos advento naktyje nešviečia jokia Kalėdą. 
žvaigždė7

Šviečia! Ji, kaip anų stebuklingoji žvaigždė, pina virs mūsų 
ir rodo kelią.

Ta žvaigždė - pasitikėjimus Dieviškuoju Kūdikiu, nuris savo 
. pasirodymu nušvietė pirmojo advento naktį-

Nuostabiai giužiai šitas pasitikėjimus išreikštus ateitininku 
himne. Jo klausant šiurpas nukrečia. Jis pilnus Kažkokios jėgos. 
Kažkas pranašiško, Bėdos, jis būtų šiandie parašytas-

Iš pradžių jis suskamba tikru disonansu tikrovei. Ky&uose niū
rus debesys, lyg pražūtis, graso pasauliui $ raudonoji žvaigždė be
ria klaikius mirties spindulius, o čia ... - "ko taip nušvito ry- 
rei ateities?" •- Jokios prošvaistės neregir, tėvynės ateitį dengia 
geležinė uždanga, c Čia ... - "Ateitį regim tėvynės laimingą"- - 

Ar tai ne ajgaulings svajonė, saldus aisigandinėjimas?
Ne! Tie žodžiai plauk5a i š n e m j akinamo pasitikėjimo Dievo 

Apvaizda. įsižiūrėję į lietuvių tautos likimų amžiams slenkant, tu
rėsime nustebti . Kada ji džiaugėsi x-ukiais laiauis? Kas nebuvo jos 
priešas? Kas netyrojo tos šalies - pr^dcd^nt Kryžeivių gadyne, bai
giant čabartii-i? kie-K K^rtu. ritosi per jų ircx.tus , putra&au sviedi-
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(ar*”? už Putins išjažini.-ą arba už ateistini nihilizmą;, nes ir' 
betkcks šiuo klausimu "susilaikymas'’, 'n • u 't r a 1 u s - n e - 
pasisakymas iš tiesų yra jau ne-*-, 
g.•; <mas p a s i s a js. y'.m a s . begalima neutraliai sakyti 
"iran nerupi Dievas - dėl luaneėouli jis būti , gali ir nebūti”. 
•Toksai abejingumai nece neutralus-, - o patsai ateistinis nusista
tymas: jei būtų •piilei'dž.ituba D.-.evo (bent!; oaiimyuė, - negalė
tų Dievo klausias nerūpėti. keiitajioiua Dievu neSidcmėti lyg Ko
kia moksline problema ar techniniu, išradi—u. u ei 'Dievas yra, ra
pe stis Juo yra pirmasai rūpestis — mūsų išganymo rūpestis, štai 
kodėl neutrali pasaulėžiūra yra pa
ti priešingybė 'savyje.

Radikalus i pasaulėžiūrinių atsakymu skirtingumas ir tuo pa
čiu pasaulėžiūrinės kovos neišvengiamumas y ra nepaneigiamas fak
tas. Zaio negali šio fakto pašalinti pasaulėžiūrinio neutralumo 
iliuzija, taip negali Šio fakto pašalinti nė laisvamaniais pasau- 
lėžiū^o<= privatiŠkumo receptas. Pasaulėžiūra esan
ti kiekvt?no privatus reikalas ir todėl neturinti būti išnešta 
už sąžines ribų. Toksai .p us sulūži are s privatiš’kumo skelbimas klas
tingai dviprasmiškas.

>
' ■ Jei easauleziurcs privatiŠkumo tenkinu būtų norima pasakyti,
kad pasaulėžiūra yra asmens, o ne valstybės ar kurio Kito kolek
tyvo dalykas, - pilnai sutinkame, iš tikro pasaulėžiūrą tegali 
turėti asmuo tikrąja to žodžio prasmę, vadinas įtiktai atskiras 
žmogus, kaip laisva dvasinė būtybė, susirupinisi savo gyvenimo 
prasme mirties akyvaizdoj a. Situ prasme b etgi negalima asm-enimi 
laikyti nei valstybės, nei bet kurio nors kito kolektyvo, nors- ga
li būti ir šie analogiškai vadinami juri.- į iriais ar moraliniais 
'asmenimis. Tačiau jurifi ’■ ■> asmuo ir asmuo tikrąja to žodžio 
orasm.e yra visiškai skirtingi '’alykai. Juridiniam asmeniui gyve
nimo prasmės klausimas nekyla, nes jį negresia nė mirtis. Ir tie, 
kurie kalba aeie vai s t y’ės oasaulėžiu;-. ''kurną, nemano, kad pati 
valstybė galėtų pasaulėžiūrą turėti, o tik faktiškai atstovauja 
nusistatymą, kad valstybei vadovaujantieji turi teisę, ar net pa- 
r jigą, savo asmeninę pasaulėžiūra paskelbtą valstybine pasaulė
žiūra, privaloma išpažinti visiems piliečiams. Tačiau. tonia pa
žiūra ne valstybės pasaal.ėžiūnškumą, įrodo, o tlx. aprbdbja vals— , 
tyčinių priemonių panuu.d0j2.ma. saVai pasaulėžiūrai pravesti. Tai 
betgi du visiškai sKirtingi dalybai. įvegalįmu todėl kitaip nu
sistatyti, kaip sutinti, jog pasaulėžiūra yra 
asmens, o ne kolektyvo dalykas.

Tačiau sutikti su pasaulėžiūros asmeniškumu, nereiškia 
sutikti su laisvamani ra u pasaulėžiūros privatiŠkumo skelbimu. 
Teisinga, kad pasaulėžiūra yra vidinis asmeninio apsisprendimo 
reikalas, bet neteisinga dėlto reikalauti, kad pasaulėžiūra tu
rėtų, likti tiktai sąžinėje, atseit "viduje". Kelti pasaulėžiū
rai tx>ki_ reikalavimą lygu apskritai paneigti pasaulėžiūros pras
mę. Kaip esame anksčiau nurodė, pasaulėžiūra nėra paprastas ži
nojimas, ’‘gryna teorija”, o, priešingai, savęs pažinimo išmintis, 
kaip būtinoji savęs formavimo sąlygų, eita prasme- pasau
lėžiūra yra netik "vidaus", 'bet
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okia gi tutu pragma turėti oa- 

ūuc žmogus turi būti, ir tačiau 
=au l įžiūra nėra tiktai vidinė amo- 
(ir visų >irma!) patsai aktyvus - 

SE3 pasaulėžiūra įr yra ne žinoma,o 
a a d. pasaulėžiūra 

i n ė j e, y r a lygu r e i- 
1 x a t ų tiktai n e g y - 

sSvt Kep rpsiiU-ii^a pxuoanga.
PaktįSkai oetgi ir patys pasaulėžiūros erivūnskumo laisva

maniškieji apaštalai savąja Acncepcija nesivadovauja, rasaulaziū- 
ros išjungimu iŠ vie&cjo gyvenimo paprastai jie suprantantiktai 
jiems priešingos teistinės pasaulėžiūros išjungimą, Konkrečiau ta
riant, visų pirma religinės įtancs pašalinimą iš mokyklos ir aps
kritai iš, j aunuon eilės auklėjimo. ’.bet &z t-čksai r e ilginąs pasaule- 

: žiūros is jungimas nėra tuo .pačiu a—religines, vadinasi a—teisti
nės oasaulėžiūros įjungimas? '

Vienu žodžių, pasaulėžiūrinės kove- faktas nepaneigiamas nei 
neutralumo iliuzija, nei privatiPkūmo sofistika. Kiekvienas pa
saulėžiūrines kovos r oigirnas'(vis viena, neutralumo ar orivatisku- 
mo vardu) tėra melagingas manevrai Užuot bandyti neigti-, _ Kas vis,, 
tiek nęįi.unoma >anelotx, prikalu teisingai suprasti , kur ir Kaip 
dera pas au.l ežiu nną novą vesti. x.ųr tik^as&i pasaulėžiūrines kovos 
laukas, ir KOkip.mis priemonėmis ši kova Kovoti.ua?

Į šį Klausimą atsako pati pasaulėžiūros prigimtis. ^same r' , 
anksčiau atsklaidė, jog pasaulėžiūra, yra savus pažinimo išmintis, 
tarnaujanti vidinės iultūrosversme. Tai ir nurodo , $&d tik
roji p as a u 1' ė ž i u r i n ė s kovos vieta 
yra ne kitur, kaip kultūriniame 
g v v e n i pi. Kultūrine žmogaus veikla savaime yra patsai pasau
lėžiūros ieškojimas ir ‘raugė jos išpažinimas - patsai žmogiškojo 
gvvenimo v^asmės klausimas ir drauge atsakymas, Kiekviena kultūri- 
nėfv^illa 4paČia save prigimtivi yra oasauležiūriškai sąlygota. Skir
tumas tėra tas, kad vienose kultūrinės' veiklos srityse pasaulėžiū- 
ri.nįs sąlygojimas cetarjiš^ti galimas -tsuleisti. betarpiškai pa<> 
saulėžiūrinės kuluilrinės . alkios sulygo jikas ats is klaidžia tose 
.-u 1 f,yr~.r.ės veiklos srityse, p-ū.rxos Žmogų tari ne tik subjektu, 
bet ir save obįeatu, (guriose, AonA-ečeau u-ix<ant, žmogus, savo 
vžiklą Kreipia į zmc^vįj . .COKXomxs Au.ltūrxnėuxs apiausAomis, pavyz
džiui, yra iilOSCIlju ' uex dvaSXOS wUASlki., menine kūryba, peda
goginė veiklu, žumlistiiūs čarbus* Šitos kuliūrinas apraiŠKOs 
pačia savo prigimtimi pagrįstos vioncAj-u ar Aitokiu žmogaus supra
timu. atseit pasaalėžiūia. b^tgi ir kultūrinė veikla,Kuri nukreip
ta ne į žmogų, o į gamtine tikrove, remažiau pasauležiūriškat ap
spręsta,. n-es ir ji lieka žmogaus vaikis ir tuo paeiu įgyja pasau
lėžiūrinį žmogiškojo prasi-h: gurno otų rakt erį. Kadangi tačiau p as tau
ruoju atveju pas.auš ėžiūrie.Kūnas iškyla tik^betarpiskai, todėl ji-
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•atšalt rentabilingumes, c tik ištsai >arbo padorus atlikimas, su
prantant savo Sartą kaip žmogui (na darbdaviui ar klian-.-- 
tui!)tarnybą Vadinasi, p^aiiėžiūra (suprasta savojo žmogaus - - 
ideale siekimo prasme,. nėra kažkas Kasdieniniam gyvenimui svetimo, 
o patsai kasdieninio • gyvenimo Įprasminimas.

■ Tuo pačiu aišmc., z,ad ir pasaulėžiūrinis savęs išpažinimas 
nėra sekmadieninio pasiskrnyub, o visą savaitės septynių dienų da
lykas. Jodai ir pasaulės■> urme movą netenka suprasti tiktai dok
trininiu savos pasaulėžiūros dėstymu ar poleminiu priešintosios p<j~ 
saulėžiuros. kritikavimu, o visu pirma savo pasaulėžiūros principų 
gyvu išpažinimu kasdieniniu profesiniu darbu, kasdieniniais santy
kiais su žmonėmis. Pasaulėžiūrinę kova nėra specialiai nei filo
sofu - ideologų, nei Visuomenininku - organizatorių, c lygus v i- 
s u uždavinys . .3 kĮ.r turn ss tėra tas, kad’ kiekvienas eitą kovą ko
voja savotiškai pagal savo darbą: filosofas - pasau
lėžiūros teorijų gilinimu, . -isuomeninkas — organizaciniu pasaulė
žiūriniu sambūrių telkimu, menininkas - grožine kūryba, teisinin
kas— teisės saugojimą, gydytojas - žmogaus sveikatos globa, vals
tybininkas - krašto viešosios gerovės rūpesčiu. Toksai Konk
retus savo pasaulėžiūros nusista
tymų Įkūnijimas visoje gyvenimo 
k a s d i e n y b ė j e p a. t i pirmoji ir tik
roji pasaulėžiūrinės kovos ferma. 
Ne tiek skirtingų nusistatymu poleminis nuvertinimas, kiek pozi-- 
tyVus savosios pasaulėžiūros išpažinimas gyvu jos vertės liudi
jimu. Pasitikėjimas, kad gyva, tegu ir kasdieniškai paprasta gyve
nimo kalba yra sugetyvesnė, negu ir labai retoriškai iškilni žo
dine prepagandos kalba, propaganda žmogų tik prievar+auja, ir to
dėl , ri eko jam neatskleis dama, teugda aklą užsispv--ii ą. Gyvenimo 
kalba gi ir akliausiam klaidos fanatikui atveria’a„is.

Pastaraisiais atskleidimais atsakome ir klausimą, Koksai yra 
pasaulėžiūrinės kovospobūdis

.Pasaulėžiūrinė kova ludilklnu Skirtinga nuo vadinamosios y 
būvio kovos, vedamos laGereso principais, nūvio mova - buvo dėl 
erdvės (plačiąja .to žodžio prasme;, ei erdvė-riboto talpumo: negai
li du vi :na vietiį užimti, l'odėl kova dėl erdvės <intereso/ natų- ■ 
raliai išvirsta į movą vienas pnešįmtrą. m.ovou autieji 6aesia tap
ti asmenis Kais .priešininkais, .ir ’.odei būvio Kova yra patsai susi
skaldymo sinonimas > ir asmeninis .ar xJ_iKinis egoizmas — piruasai 
būvio kovos surašytasai Įstatymas, nežiūrėti nieko, Kaip savo pa4 
ties interesų!

Tuo tarpu pasaulėžiūrinės kovos 
.tiksi aš- ne i n t e re s a s, o t i e s a. Joje kovo
jama ne '’ėl vienokių ar kitokių, interesų, o dėl žmoniškojo gyveni
mo prasmės atskleidimo - zel tiesos, kas tūri būti žmogus. Toksai 
pasaulėžiūrines kovos t'ikšlas ir suteikia jai visiškai skirtingą 
charakteri, pasaulėžiūrine kova nenori priešininką sunaikinti ar, 
i sali, nustumti, o tiktai jų la.it.Hi, - ir tačiau laimėti ne sau, 
o - tiesai. Todėl pasaulėžiūrinės kovos plotmėje par ado?: s is kai prie-
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šas visada drauge jau yra ii dragos. pasaulėžiūrine Kova never
gia tapti asi.enisia_is- pliušais r ar jent prarasti vienos antram pa
garbą. P a s a u'i ež i ū^r i n ė , • k o v a -yra .mažiau 
vieno prieš antr^. nova-, o &raičiau 
abiejų solidari k o v a u z t i e s . ą. Ir aš
triausios xuovos metu šisai idėjinis tiesos ieškojimo solidazumas 
lieka, nepalies t asū. , ■

jali toksai klausimo' icrmul avimas ne vienam pasirodyti uto
piškas, atseit p ergzaŽas, Kad būtą teisingas, lemantu betgi, kad 
nusikalsčiau tikrovei - aukštesniajai visada p ri valomoj ai, nors ir 
ne visada pasi ^kiamajai tikrovei. Ar skaldo lietuvių tautą Kudirka 
V Maironis, nors pačiu savo karybos skirtingumą jiedu ir kovojo 
pasaulėžiūrine kovą’ Ar skalbė mus Čepinskio ir Jaksto-Darbrausko \ 
-polerikoi mokslo ir tikėjimo klausimu? Ar nėra šie idėjinių movoto- 
jųvsrdgi drauge ir mūsų tautos kultūrines istorijos didžiausieji 
vardai?

bitų vyru ,gyvus pavyzdys (aodėl turėtame pasaulėžiūrinės ko
vos charakterio ieškoti tin., lanatizmo pavyzdžiuose) ir yra liudi
jimas, kad p_saaiėžiar mė kovu ne ti_ nėra neišvengiama, bet nė
ra ne vengtina,. lyg nokia blogybė. Letenau pasaulėžiūrine^ kovą . 
apskritai laikyti žaizda, o tetenka rūpintis ją Kovoti tokiu būdu- 
kad ji būtu kultūrinio gyvenimo, q ne ligos ženklas. Pasaulėžiūri
ne kova virsta žaizda tik tada,.kai ji praranda savo tikrąją che 
rakterį,-išsigimsta į kliminą kovą '?ėl postų, atseit,iŠ savos kul
tūrinio gyvenimo plotmės p.e keliama į politine plotme.

Čia ir iškyla paskutinysis klausimas:

d/ Koki oasėuležiurnės diferenciacijos san— ‘ 
ty>-ęT tu oolitine *if erencig' i ja.,

mūsuose sitas■ niausimus isti-esu virtęs pavojinga žaizda. Kuo 
idėjinės diierenoljucijos oasxxmnoais , viitmiųnuis ir ateitinin
kais jerejcm'e i peiktiną d^ezenciaciją valstiečiais lįfeudimnnais, 
taatiniiais ir uZikš dienia aemonxatais. benuostabu todėl, nad dar 
ir šiandie daugelis netari Šituo niausimu teisingo nusistatymo. 
IŠ vienos puses.''dazūiai^paSmalėziūzos žodžiu, suprantamas tintai po
litines pažiūros, iš antros puses — ir tinia. pasaulėžiūrine nova 
laikoma tiktai politiaie nova.

J?aseuležiūra yra platesne sąvona, nagu politika. Sūrėti pa— 
eauležiurą yra daugiau, negu turėti politines pažiūras, kasaulė— 
.^iūre vrs bendrasis nusistatymas i žmogaus padėtą visatoje, gi po- 
lit; ; i z Į ures tėra nusistatymas i valstybę. Kiekvienas, kuris
tun. pas-auleziūrą, savaime tuTi. pesziuras ir į valstybe, kaip vie
ną, žmogiškosios ti liovės ąo’-aiška. Tačiau ne Kiekvienas', kuris tu
ri oolitinį nusistatymą, tuo pačių turi ir sąmoningą pasaulėžiūrą. 
Pasauležį erine ideologija yrą daugiau, negu politinė programa (kaip 
esame anksčiau nuroce, pasaulėžiūrų sutampa šu politine programa 
tiktai totaiistinįt \asuuicŽiūrai, ku.ri 2x_oxll telaiko biologiškai 
suprastos bendzuomexies maria, jau.si6du.ua į%^*įvž.sirifaitikslų prašiną}-

S arba, kad. uoSai pašau—eziuzos ir politikos Suirtaij-, kurį
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iškėlėme, būtu ir praktiniame gyvenime išlaikytas. To reikalauja 
ir pasaulėžiūros prigimtis, ir politinio gyvenimo sveikumas.

Konkrečiau kalbant, politikos ir pasaulėžiūros išskyrimas 
reikalauja dviejų dalykų: 1. negrįsti oolitinės dii erenci-aci jos 
pasaulėžiūriniais nusistatymais ir 2. pripažinti pasaulėžiūrinei 
diferenciacijai savitų cOaran-terį, Vadinasi, nesupasau- 
lėžiūrinti politinės diferenci
acijos ir ne. s up o lit įminti. pasau
lėžiūrinės Siler, en.čia cijos.

kesupasaulėžiunnti politinės diierenciucijos aomtreČiai " > 
reiškia atsisakyti, pasaulėžiūrinių 
parti j^ų.' Pasaulėžiūra - asudr^, o ne valstybės reikalas. 
Valstybės _ uždavinys-spręsti ^bafc.yifei^kusto. gyvenimo klausimus , o 
ne pasaulėžiūrines kovas vesti, loks pat ir politinių partijų už
davinys - ne pasaulėžiūrų teikti, o konkretų dienos rr 'esčių spren
dimą^. Imtis politinei partijai atstovauti pasaulėžiūrą ,4 -C lyg 
ryžtie si<, o'S'uležiūr'į skelbti prievartinėmis vcldžios priemone— 

''.mis. Pasaulėžiūra betgi ne erievartos, o laisvo apsisprendimo da
lykas: negyli ji būti iš s?.i i es orimetsmu, o tik laisvai iš vidauš 
priimama. Sitai kodėl ir p-Čios easauležiuros atžvilgiu pasaulė
žiūrinių kovų perkėlimas į pelitinį gyvenimų ne tik nėra pagei
dautinas , bet tiesiog pavojingas: niekos lobiau nepakenkia tiesai, 
kaip prievartinis jos skelbimus. kUouliuu lygiui pavojingas poli
tinės diferenciacijos grindimus pasaulėžiūriniais skirtingumais ir 
politiniu atžvilgiu, pasaulėžiūrinės partijos savaime atsiduria 
ton pačion absoliutaus bekDapronsiškumo santykiu.; kuig atatinka
mos oasauležiūros. Tik kai pasaulėžiūrinėje kovoje, nežiūrint šios 
kovos bekomprG...-siškumo , išsaugomas vidinis tiesos ieškojimo soli- 
dafuros, tai politinėje pas a ui ė žiūri.n ių 
o a r t i j ų ko^voje bekonpromiskum ss 
ti esos atžvilgiu išvirsta. į b e K o m- 
urc~isiŠkumų -žmonių-atžvilgių-į 
klikinį fanatizmų. Ir tekia pasaulėžiūrine dife- 
rancija pagrįstai: oolitiniam gyvenimui belieka dvi galimybes: arba 
anarchija (jei jegu santykis lygus , arba diktatūra ( oasiemus vie
nai partijai kita ori e’artistai sutramdyti). Bet ir vienu , ir an
tru atvejų kul turinis tautos g.y.enimaS suskursta - -nare ui nė j e vi
sų prieš visus movoje <ur diktatūrinėje priespaudoje.

Tačiau paneigti pasaulėžiūrų, maip politines diiereuci^cijos 
pagrindųnereiškia iš viso paneigti p-s^ulėžiurme duer enci-cijo. 
Pasaulėžiūrinė dilerencic-ciju - natūrali multūrinio' gyvenimo ap
raiška. Tuo pačiu lygiai natūrali upr. .' m^. ir paSaulėziūnnės or
ganizacijos. Teprivalą, ^.ud pasaulėžiūrines orguniaacijos nebūtų 
politiškai p iktnaudoj anos, paverčiant jas tiktai politinių partijų 
prieaugliams ruošimo mokyklomis. Šita tiesa laimingai mūsuos e pa- " 
kankanai įsisąmoninta (nors ir rovisada praktiškai lygiu nuošir-. 
durnu vykdoma). Greičiau gresia. priešingas pavojus - kiekvisna, pa
saulėžiūrinę orgąniuaciją laikyti politinė organizacija ir pagal 
tai ją persekioti politinėmis priemonėmis. Tai vis dar galutinai 
n9v^'?^^ra^vt0S ^i^ta-tūrinės mąstysenos liekana. Kas patsai pasau
lėžiūra tevadina savo politines pažiūras, - teks yra diktatūrinis
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nūsistatyras} - tas npgali suprasti, kad ir kitas .galėtą formuoti 
oasaulįžiūrą,"ir tačiau č'ėl te ?ar repolitikuoti-’, nepriklausyti 
tai ar k’tai partijai. Tarė apsisprendimo už vieną ar kitą pasau
lėžiūrą ir apsisprendimo už vi erą ar k':tą jotitinęparti ją^nira 
yi enaorasriškc atatikime, nes ir los pačios lasau! ėžiūros žmonės, 
gali priklausyti skirtingoms politinėms parti j or- »< o akys i;, s., Vi
talis tinic materializmo Pašau L ežiui a yra pagrįstos ir toiaos^paz^® 
tijos, Kaip ko mus aistą ir nac^onolg ■•iuiistą. Lygiai Humanistine 
pasaulėžiūra (ateistinė a r teistinė) neapsprendžia dar jokiai po
litinei partijai, nors ir xiu.teik.ia čšmoa.iatiniau /aistyoes supra
timui. luęiuu ir iš to peties demokratinio /alstybes supratiiuo 
konkrečiose sąlygose gali susikurti ąvairios partijos,., kus siektu 
save viena laikyti tikruoju demokratu, t u. o pačiu, išpažintų./kad . 
jis iŠ tikrąją tėra diktatu.rinini.as, nes diktatūrine mąstyseną ir 
charakterizuoja tik savęs pripažinimas. X . . .

Suglaustai tariant, pasaulėžiūrinė diferenciacija ideologine— 
mis organizacijomis yra natūrali kultūrinė gyvenimo apraiška, Te- 
privalu, kad ji išsaugotą savo savarankiškumą priešais partinę di
ferenciaciją .oolitiniame gyvenime. Tiesos kova ne
turi būti paversta intereso kova.

Vino.Kazokus 
. ‘ --Liūdesys ,

Dabar I-amuos girdžiu skurdžiui šaukiant,
Ir pirmos lap-s misdukas giliui isaingu man širdin, 
Atverdamus many bevardi sopuli ir'neriu.ą šiurpiai nejauku, 
Ir keista^ ilgėsi, mūrio nerneau niekaip pavadint. 1

- Ir .as žinau, dabar ruduo laukuose rauda prie vasaros gėlėto 
' ' ■/ • /kapo,
Atnešęs sunkaus ir šalto liūdesio niūrias dienas, 
0 drėgnas lapus virpa rankoje lyg'nenudžiuves laiškas ir

' /anapus, 
Ir skamba soduos veju raidos, lyg kova pralaimėjusią kariu 

/ dairia.

Tada jaučiu, lyg kažkas i mano širdi brŠ&as ir rūsčiai 
/ tJvasios^sodus purto, 

Ausyse skamba negirdėtu niekada ueliodiju Šlamėjimas kurtus. 
0 spindinčius svajones ,v vieninteli manosios dvasios gyvą turtą, 
Dabar atėjęs liūdesys Skausmu, užlieja, kaip ošiantis lietus.

7

8



GYVOSIOS DVASIOS ŽMONES

Šiandie labiau negu kadąnors
‘ esame reikalingi šviesių asmenybių 

eavyzdžių, kurie, .lyg žiauriai,š' les
tų kelią 'tamsiausiose ausų ųąutos 
dienose. Tos minties >usmu tinti, ąve- 
dai; e šį skyrių, mutriau-e supažindin
sime su eile asmenybių, daug, ausi— •
pelniusiu mūsų tautui ii mat<ųVįgy_;ei 
Lietuvoje.

-' ned.

P KALAS, DO VYDAITIS

M. Krupavičius vienu tarpu buvo moksladraugiai su Pranu 
Dovydaičiu. Abudu mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Dovy-., 
daitis į ją. įstojo 1903 ir., kada Krupa-"čius jau buvo ją bebai
giąs. Vyresniojo moksladraugio atminime likęs toks jaukesniojo 
vaizdas: kaimo pusbernis, iš kurio pradžioje šaipėsi mokiniai ir 
mokytojai. Bet greitai visi ,g-?.ro nustebti - tasai pusbernis iš 
Višakio kudos, parapijos,itunkių maino, pirmame kurse jau parašy
davo darbus trečio kurso mojimams, nuris už tuos darbus gaudavo 
ketvertukus. Ir mokytoj ai,ir meniniai turjo sutikti: Dovydaitis 
yra kitoks, nei jis atrodo. •

1905 m. revoliucijos laikais ir seminarija "sukilo". Moki
niai įteikė savo reikalavimus ir padarė streiku-,- kol jų reikala
vimai nebus patenkinti. Pamažu "sukilėlių" karštis atslūgo, para
šus pradėjo atsiiminėti ir į pamokas sugrįžo. Dovydaitis savo žo
dį laike ir negrįžo į seminariją.

Po trijų metų Krupavičius stojo į kunigų seminariją. Prieš 
tai įregėjo ''išlaikyti gimnazijos keturių klasių egzaminus. At
vyko į Mariatepolės gimnaziją. Pamatęs prie durį'sargą - naminio 
milelio drabužiais , naminiais' marškiniais,,- kurių ap i kakle papras
ta saga užsegta, berods su klumpėmis, - Krupavičius paklausė, kur 
surasti direktorių.

- Tai ar ne nrupavičius busi? - paklaus e tariamasis sargas.
- Nagi Dovyduitis? — nustebus pažino jaunesnį moksladraugį. 

Dovydaitis čia Puvo uLvyn^s eksternu laikyti gimnazijos abitūros 
egzaminus, hiatūristų buvo'-21. Dovydaitis tųrp jų susilaukdavo pa
tyčių kaip mužikas. į jų pašaipas ti-u. burbtelėdavo smagų diesniUr- 
ką. suvalkietišką, atsikirtima. D as cAp ingi e jis lenkeliams neskanus 
atsikirtimas buvo dar didesnis neaptašyto mužimo įrodymas. Egzami
nų eigoje nuotaiką keitėsi. Tariamieji lenkeliai kreipėsi į draugą^
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mužiką su pataikavimu, kad iš egzaminų sunkesnės bėdos gelbėtų. 
Egzaminų g-.-lė iš 21 kandidato beliko 2 ar 3-Dovydaitis buvo tarp 

' -jų pirmasis. . , ■ • .
Muzikas,.ę išsilavinęs, išsimokslinęs daugiau ne tik už ponus.

..Tr ar tą. Krupavičiaus paklaustas, iš kur jis tiek išmokės, Dovydaitis 
pasiaiškino: esą jo dėdė tarnavęs Bobniiske kariuomenėj siuvėju ir 
psrsikvietes jį, Praną Dovydaiti, siuvėjo amato mokytis, jam pade-

■ ti. Pranas nuvykęs, bet ne tiek siuvęs, kiek mokėsis, labai daug 
skaitydavęs, žinia, mud dur piles lul jis buvo Įsisukęs į kaimo mo
kyklos biblioteką. ė a^_ vis^ su6riuuze*. ^Okytcjas, pastebėjęs .jo ap
siskaitymą, specialiai jo. išrašydavęs, mūrį lai_o.ą padarė

- net savo pavaduotoju uOkykio^a. x>e cuejo, neužteko paiimiho moky
tis: reikėjo“ dar didelio daroo, atkaklaus uŽsispyriuo^ stiprios "" - 
- -’jinties. 0 to Dovydaičiui netrūko. i’aS jį ir mele is muziko į mo
kytus vyrus.... ••

' Ir Maskvos universitete jis atkreipė į save dėmesį nepapras
tu išsilavinimu; Universitetas paskelbė filosofijos— psichologijos 
mokslo darbų konkursą. Dovydaitis- par-.s-ė Gujo moralės kritika ir 
konkursą laimėjo gaudamas aukso medalį... į studijas pasinėrė su 
visa galvar tiesioginiai studijavo teisę, bet lankė taip pat. pas
kaitas'istorijos - filologijos ir gamtos fakultetose. Gamtos,.fa
kultete gavo tada pasiklausyti "elementų skirstytojo” Eendeliejevo. 
Įt-ėrtęs darbas, nepaisymas savęs, gyvenimas pastogėj, be tinkamo 
kaisto, o svarbiausia be priežiūros palaužė ir stipria, mužikišką

• -Dobydaiči^ sveikatą. Draugui surado išeitį ir jam pasiūlė: vesti/ 
kad būtų bent kas j o pasirūpina. 1r antrais ar treciais studijų 

. metais Dovydaitis po atostogų grįžo į muskvą jau vedąs savo tėvo 
tarnaitę...“Draugų spėjimus Jauvo pateisintus. Dovydaitis buvo ap— 
rūointas paslaugiai, kruopščiai iš tos pusės, kuria pats nesirūpi
no... , .

Studentas Dovydaitis buvo traukiamas į studentų būrelius. 
Bet jam tradiciniai studentų tipai - su "poetiškais" plaukais, su 
ateistine ar liberaline pasaulėžiūra - nepatik o. Dovydaičiui im- » 
ponavo naujas studento tipas - su stipriu intelektu, kiniu išsila
vinimu, neatitrukęs nuo tautos dvasios, tiek, tautines, tiek ir 
religinės, ją p.gilinęs n'ujausinis•mokslo laimėj ii is... Jau 1910 
m. l'isvamanėjusiaį moksleivių "Aušrinėj" jis pa.r.šė str ipsnį a- 

apie religijos elemento r e >.ks ę ž c g.us gyvenime. Bet kai "Aušrinė" 
nebuvo linkusi duoti vietos jo idėjoms, susitaręs su k.jakėtu Dam
brausku, 1911 m. išleido "Dr&.u6ijos "priedą ".kt eitų". lai pradžia 
ateitininkų sąjūdžiui, pradžia religinio atgimimo lietuvių tautoje.

. ... ... kuo tada nepaliaujamas Dovydaičio atisakius daros bumas išilgi
nio atgimimo ir religinės kultūros srityje reiškėsi dviem kryptim:

• sąmoninimc ir organizavimo. Lietuvių šviesuolei ę Dovydaitis sąmo
nino mažiau'gyvuoju žodžiu, Aaigiau plukksna.^teibis, .sietuvos Mo
kyklą, Naujoji Vaidilute, kosmos, egos, uoterįtai vis. žurnalai, 
Dovydaičio įsteigti, leisti, redaguoti ir didžiąją-dalim prirašy
tojo'.paties>. Nuostabiau, kad iš kartę leido kelis ir juos aprūpi
no’ rastais. Jeigu dieną Dovydaitis bėga per miestą, tai žinok - į 
spaustuve su korektūrom, nes pats atlikdavo ir šį technikinį dar-
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ha. Jei kurie posėdžio metu'Dovydaitis įsigilinęs į lapus, tai“ 
žinok: jis korektūras suarto. "laikraščių ir rastu &ausumu niekas 
su juo nesusilygino.” Tai modernusis apaštalas, spauda aųas-taiau- 
,jąs, tai spaudos Hefaistas, i’ik kai. atsirado jaunesnių plunksnos 
žmonių, Dovydaitis savo žurnalu; jiems perleido vieną po kito. SLau 
bepasiliko Kosmos ir Logos, mosmos, gamtos žurnalas į gamtos moks
lai patys modernieji; jin buvo labiausiaiDovydaičio pamilti, nes 
jie '’■augiausia lėmė pasaulėžiūros susidarymą. Gamtos mokslai, atė
jo n e-r rytų, mokyklą, lietuvių šviesuomenę nureligino. Gamtos 
mokslai,atėję tiesiai iš vakarų, turėjo religiją sugrąžinti ir ją 
sustiprinti-, iš Dovydaičio žurnalų buvo matyti, "kiek jau toli at
silikęs nuo mokslo darvinizmas, mat ■rializmas-, pozityvizmas , kurie 
buvo lietuviu moksleiviams duodaoi 3 er rusų mokyklą kaip paskutinis 
mokslo žo^is. Antropologija ir lyginamoji religijų istorija pasku
tiniais laikais Dovydą *1 labiausiai domino. Jos davė daugiausia 
naujienų , triuškinančiu pozityvizmo tezes...

Dovydaitis ne pats buvo didis gamtininkas. Ais buvo daugiau 
jautrus priimtuvas viso to, nas dėjosi šiuose uomsluose nauja vąš
karuose. p akdamas .uiip xOtai mas vah&ip literatūrą, jis savo žur
naluose uoliai referavo apie jų laimėjimus. Čia ir glūdi jo didžio
ji visuomenine reikšmė vakarų mokslo populiarizacijai, lietuvių vi
suomenėje.

Grąžinti religine sąmonę - Dovydaitis nelaikė vieninteliu ir - 
eakankamu tikslu. Reikėjo katalikus suorganizuoti, ir tik tada jie 
gales tu--ėti i takos gyvenimui. Ir jis eats ėmėsi organizavimo. Do
vydaitis buvt?9iš tų, kurie iŠ užkulisio diriguoja, nurodinėja, kas 
reikia dsryti, o jau *aro kiti. Jis pats i^ąsi ten, mur darbininkų 
trūksta ar ten(kur atrodo pavojinga, rizi’kxfDovyduitis pirmasis 
pradėjo lankyti moksleivius, dar studentas būdamas, kai dėl ateiti
ninku kilo konfliktas su vilties? redaktorium Smetona, ir ometona 
turėjo pasitraukti iš laikraščio, reikėjo naujo redaktoriaus — Do
vydaitis, tik baigęs studijas, neatsisako Vilniuje pakeisti Sme
toną 191&, įteikė j o "gimnazijai Kaune direktoriaus - Dovydaitis d ir 
rektoriavo. Reikėjo uin. pirmininko, - ir nuo to neatsisako. Kai ■ 
ateitininkai išaugo trimis ogranizacijomis ir sukūrė Federaciją, 
buvo visai natūralu, kad Dovydaitis būtų išrinktas ateitininku Fe
deracijos vadu. Kai moksleiviams ateitininkams buvo uždrausta "veik
ti, Dovydaitis vėl imasi "Ateities” redaktoriaus pareigą; ■■ va
saros atostogų metu jis rengia ,,tramtos Draugo" ekskursijas; jis 
lanko slapta ateitininkų moksleivių veikimą. Tada jo rūpestis atei
tininkais sustiprėjo. Kai Darbo Federacija "suskilo, o komunistai 
grasino laimėsią darbininku mases, Dovydaitis su Diėlininkaičiu ir 
Katilium organizuoja Krikščionių Darbinink^a-gą, ir jos priekyje 
atsistoja Dovydaitis . Jis imasi net redaguoti "Darbininkaj1 ir’už 
ji... pabaudas mokėti.

įsileis dams į praktinį visuomeninį. veikimą. D. negalėjo iš
vengti "represijų i» priešj.n6os ideologijos. Jis buvo pasodintas į. 
Marijampolės kai ėjimą uz pr^ialbą_ pavasari rumiu suvažiavime, sy
kiu su prof,-;retu -ir Dr.Laimoną, aplinkiniai Marijampolės ’• ^alėji—
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}aii0 ?!^ine universitetu:’ . Už mokslai-
__u• *v‘37įsikalu-gynimą jig buvo atleistas iš universite- 

•.-9 • ''Jx3?2. ^Yvdaidiui , r'V^-;.n5s kultūros kovotojui Lietuvoje •
■*r ;ąjsvamaniskosi.og kultūros 'atstotai . kai Lietuvoje įsigalėjo 
evietipis j^zimas•••, DovyS&itis nė tik tavo-pasalintas iš universi— 
-te , bet "mcdomiausio’* iaoisii įą-yj.etiniais krašte - biologijos 

~ ^aącv>'xj.c autorius rauo tems vadovėly.-ė pirštu nerodyti i
■uovyčaiti., ^alp atoi < j.^juio apaštalą, oiolui-uCS'srityje... idėny— 4 
f-į*tCi's ^u-ocįLeaturei^“ aaJU. .-ėdesio., jun. sudarinėjo 
-s/eztmą sąrąsus* . .Lovpdaita.s tetoi buvo išvežtus su Šeina j

rranas Ėovyd aitas - jau is t o- 
_ _ ... toje "nežinomoj saly", jis 

‘pėdsaką... Šokis jau jis yra -- jo pri- 
pytelti. ir Kitus sykiu su savim m o ra

kei ti. Bet Lietuvai, jo.tiesioginė veikmė jau pasibaigus. Jau 
' tik .galimą konstatuoti, kact^c vardu nesti dalijamai yra su-

. .. . Lietuvos inteligentijos religinis ’atgimimas*, kaip tautinis 
atgimimas ž- veikas B ašara vi dė aus . c laįs vamanyb-Sa užuomazga - šilu- 
C C

ųįjos žmogus*: 
gyvenimo likai

tas dulkta;

ai

Lietuvos asmenybių eilėj j Jov ydaitis t ^alimas daiktas, užims 
tokio. Tipo- vietą ^aip strazdelis, Kaip matelė, t-i-y-j- žmonės, savo 
asmenybė#.'; iĄx ~-.it Š te • laipsnia 'sate-.^ intelektualinį, dvasini sa
vo e. echos t-lrra', c -savo icmojis , gavo 6yvenimo būdu, išlikę 
liaudies .•ui^ii, muzikui. lovyduityįe mechaniškai yra susijungęs 
aukšto ,laipsnio vakarų intelektualas ir suvalkietis ūkininkas. 
Liaudiškos Lovydaiolo g.yvenimo iormos yru dixve anekdotiniu epizodu, 
kada jis atsidurdavo miestinėsįkultūros aplinkoje. Liaudiškoji reli* 
ginė dvasia ir još^tra^lcijos per Dovydaicic asmenybe‘prasiveržė 
kaip reakcija-prieš tų nihilistine, '•‘vašią, kuri tolino tautą nuo 
.jos vagrindo - liaudies. I liaudif i kaimo gyvenimą sugrįžti Do~ 
vydą-: dio širdis linko- laip nepriklausomybes akto dalyvis, -gavės 
gabalįuią žemės, Dovydaitis vis ^augiau ir daugiau, laiko jam pra- 
leisdavc2 o sovietinio retire metu ir virto tik-•’smulkiuoju ūkiniu“ 
ki*.'' Iš uliiiinku. tar^o Dcvyiaitis ir buvo išrautas*

Atei b minią ir eyk^u inteligentijos istori€ai būdinga, >ad 
ilgainiui Scvyduitis y -ri^ido. .^teutmixbut ž-do pareigas pro±.5t. 
§ alkaus kiuį, mzis visu savo ut^u/os' atsvėrė ir pepi^dū pzoi.Lo- 
vyoaiti “■ u aJ.ji.dis-!nS ej.vo v č-cv . —-x l-xs oii-'j s io iuip>—xxio ixiti— *^tu.alas ir 
savo iona.ir turini-u su ioxxt<3iLplxuci^os persvara, v po oalxu>uSkio 
1. ateitininką vadus įąivarž e'Youxarp dtjsius dix.uki.zmas su proi.xx. 
lakštu- koks nuostabas gyvoj-o ‘ visuomenini j . r ganizmo papildymas! 
Sykiu kiek ją, tu’vač'Į, likimas yra six-.too..-.škas visos tautos liki* 
w.i ? z _ n . - ,

3h£aį;Qijii^-P^s.l;.aibaiL '- ly4b gruodžio 2 d. sukako 60 m. nuo prof. 
Pr< Dpvvi’aičĮo gimimo* r4teitininįija ir apskritai katalikiškoji vi- guomehė‘turėtu šią suuakrį paminėti*
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, Vlnčas Kazokas

H jji m jh a R h H j S d Ji - 1946 m. uUBiiUlO juaU xtiaMLaS

Seltsam ii Rebel zu .vandem. *’
' Leben is eins am sęin.

;?3’ •■Rein ibensch. kennt den andern -
J jper 1st allei’n. - ’

• Hermann Hesse .

• T’asS'.’j ateina garbė pas tuos, kabiems iš visų jų .’ .’venine 
spindėjusiu iliuzijų palieka viena ir paskutinė - amžinos ramybės 
iliuzija. Ši paskutine’ subirta kaip tik tuo’metu, kada i.itos 
viena pc kitos ima liesti, ir kūGa patsai gyvenimas pasirodo vien 
tik -nesup: unttimu movų arenu ix nuolatinis vilčių sudužimas. kuo
met ateina ^arbė ii uždeda n«.s teuusia uum IwUxus ant „aivos, nes 
dažnai j is-net neįstenoia suvokti - už ua? kuomet jis susiuiistę:. 
kodėl tie laurai man,'o ne kitam, txkiai nusipelniusiam.:’ iūip 
gali klausti tiktai tas, kuzis šios &uzuės niekad nesitikėjo ir 
jos net nesiekė, ions yra nermann n e s s e.

Iš Stockholmo atėjusi su ^obelio laurais 6aruė randa jį 
sunkiai kovojantį su giltine, savo konkurente, kuri niekados ne
si vėlina ir niekad neapvilia. ’Visą gyvenimą vengęs bet kokios 
anie save reklamos-, Hermann Hesse dar šią vasarą vėl pasauliui 
buvo p^iwntas, ypač vokiečių Liaudoje, kai jam buvo suteikta 
Goeth.?s^o'-emija. J?askuį vėl kasdieninis triukšmas ir politika 
viską užtrynė. užsikaręs siauram artimųjų ratelyje, jis jau neįeš- 

<kojo kontakto su gyvaisiais, bet iri eliau’bendravo su savo senai
siais d-au.rais;itiike, George, Binding., Spitteler, H.nolland, ku
rie seniai jau išėję į anapus ir dabar j i patį pas save vadina.

Visą laiką nemėgęs viešumos, H.nesse gal būt nėra toks po-' 
puliarus , kaip čauoelšs jo uendx&JLai».ią, uidami aktyvūs visuome
niniam gyvenime, politikoj ir kitur. Išleistųjų knygų vardai, 
kuli apie jį anekdotai, kai kurios datos - štai viskas, kas apie 
jį šiandie yru pasakytina.

ralaltiaciams H.H ease irgi nėra svetimas. Būdamas estiškos 
kilmės, H .Hesse gimė 1877 m. liepos man. 2 dieną Calw miestely, 
wv rtt embargo provincijoj , toj provincijoj, kuri "yra daugiausia 
davusi vokiečiams rašytojų ir poetų. Jo tėvas buvo vienas estu 
misijonierius , didesnę savo gyvenimo dali praleidęs, Indijoje-. 
T’"bingeno Universitete jis pradėjo studijuoti teologiją, kuria, 
vėliau metąs vertėsi knygininko amatų. Vėliau iš Ivbingeno per
sikėlė į Būle, kur, .'isijų Namuose susitikdamas su savo tėvu mi
sijų draugais, susiderėjo iš jų pasakojimų >abia Indija ir jos ’• 

/poezija bei išmintimi , kas vėliau aiškiai atsispindęo jc mū.rybo- 
‘ je. į Indiją nuvyko ir pats, ten išbūdamas kelis metus, viešumoj v 
jis pasirodė su savo pirmaisiais eilėaksčių ximJniais, užimda
mas aiškiai neorou-amtine pozicija. xo to sekė jo prozos v'aikulai, 
.a'!o "u-l »r Cu.'. , ■♦"u nbsriu xLd" ir uiti, erižęs is indijos.
jis ^u!2 metais apsigyvenu o veioaziuoj pirmiausiu š’Vedio teisė
mis, o vėliau, 1921 luitais, jis įSĄ6y«ia kiLiiiečio teises, uelio-
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nė po Indiją ji ingpir-ro Parašyti indiškos minties veiualą,. ii* 
leista^ "Siddhartha" .ardu, -uria—s atsispindi oriente poezija, ii* 
lesofija ir patsai onentuiinis oyvemmas.

apsigyvenęs mažyčiai ressm miestelyje, prie Aurone ei aroa 
jis .tos vietos neapleidžia lioi šių dienų, išskyrus trumpalaixes 
ekskursijas į.v<Kietiją, kustrijų, r.ančiai ją; siucs ^rustus jis 
gerai pažino Ir juos tiesiog pamilo. f&sxutiuiu metu jo sveikatas 
stovis yra žymiai pablogėjęs, ir to<lėl jis gydosi vienoje iš a ti
ri cho Kliniką.

Hermann Hesse yra didelis idealistas ir mėgstąs vienatvę, 
Visuose veikaluose Šie jo bruožai aiškiai pabrėžti, ayventį - 
reiškia būti vienai, nes Kiekvienas žmogus gyvena at a kirą gyveni-* 
mą, vienai itc nepažįsta. lodei jis netiki, kad gali atsirasti 
draugų,, kurie galėtų vienas kitų suprasti, Viename sa^o eiliraš- 
tv jis taip įsi vaizduota^ draugų klausia:

l"Ist dir rein Laid ein Laid, mein Tod ein Tod? 
ebhlst du ven ireinar Latke, oeiner Kot 
Nur einen Hauen, *.u.r einen *» iderhall?"

Ir jis atsako - ne, nes to^iu GXuubų nėra, žmogus yra ir liks vie
nišas.. ir vis dėlto Hesse kovojo su tuo vienišume jausmu. Gorėda
mas turėti šalia savęs ku ners artimo, jis vedė net tris nartus. 
Antroji' jo žmoga t-ip pat buvo viena iš Žinomu vokiečių rašytojų 

LizaJ* enger, . , ■
Salia plunksnos jis lavino tai/put savo tapybinį talentą. ;- 

Neflaug kas jį žino kaip '’ailininią. . liesa, jis nesi reklamavo. Ka
ro metu jis buvo surengęs Kuklią savo kurinių parodą ir išleido 
kelias savo paties iliustruotas 'knygas. Visuomeninio gyvenimo ir 
yoaČ politikos jis nemėgo ir vnngė. Vienintelis jo bruožas, cha- 
rekt eriaiojąs jį kaip visuomenininką, yra jo pacifistine pozicija* 
Nors ir vokietis, jis aiškiai stejo prieš pangermanizrc idėją*. 
Nesutapęs su naujosios vokiečių dvasios nusiteikimais ir idėjomis, 
jis netiko vokiečio teisių, ir'jar net buvo uždrausta įvažiuoti į 
’'okietiją Apie jį ir jo Kūnytų x(o.uain Holland, su ^uriuo Hesse 
labai intensyviai komes wndavo, atsiliepia i-tai , palankiai, pa
brėždamas, kad jis vieninteles iš naudųjų vokiečių rašytoju yra 
išlaikęs ^oethes stilių ir lašus laUoi sodnui ir kilniai.

onaitė „is ėauo-ipač uė0o rusus; lolstoju, I>ostod evekj., aor- 
Kį . c iš skandinavų s-vo dv-sio. jc— dtakiausia oelmu uu^erloi. 
Tačiau ypač jum turėjo didelės^ it_^.os , u—-.p duu minėtu, rytu in
diškoji ir finišuoji mistiuu. Žymesnieji jo veikalai: "x.urziss 
und eoldmund", "Hteppenwoli", vis- eile novelių mnygu. maro metu 
jis baigė rašyti dviejų tomų vaimalą "Las elasperlenspiel", mūrį 
rašė gana ilgai, maždaug apie 11 metų. Tai gal ir bus jo paskuti
nis veikalas, atsimenant, kuč dabar jo sveikatos stovis nėra už
tikrintas, nors Hesse, užbaigas kiekvieną knygą, migo išsireikšti; 
Ši yra paskutinė.

Nobelio premijos ravimas F.H as r ai tikrai yra nelauktas, at
simenant, kad daugumas tokių garsių vardų, kaip Ibsan, Teistoj, 
VHls, Chagtarton, Val'ry, Pcur/at, Bąrrės, Verhaeran, Annunzio 
arbsKloriij tais latrais nebuvo vuinimuoti, o taip put iš gyvųjų , 
kaip1 vride, Glaudei, MSlvoa6, m-imu ir mt.-sis įvykis ne vien tik 
Hessei, bet taip pat ir p-t-aliui buvo didelė staigmena. HrieS 
tus vieno žurnalisto p-x-1-ust^s, oą jis patartų jauna- rašytoju**
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i _
Hesse atsakė: "As jam patar8i.au nepasitikėti priedais, o juo la
biau draugais, nes nėra pavcjingesnio priešo,kaip draugas"..

Nekeldamas savo knygose jokių įmantrių problemų, Hesse vi
sose savo knygose vistik išlieka vientisas su pagrindine idėja: 
visur jis pabrėžia didelį humaniškumą^, iškeldamas dvasios pr-ir ata 
ir kovodamas už! idealųjį.'- pasaulį, eal būt kaip tik šisai jo bruo
žas vertas Nobelio laurų. Hesse labui gerui supranta ir tremtinio 
gyvenimą, dalinai patsai tOKiu oūduuas. Nežiūrint to, mud Hesse pasi 

.traukė i£ savo tėvynės ir nuturuiizuvusi Šveicarijoje, Žurnalisto 
paklaustas, ar jis nemunus dar gu^rižti i savo tėvynė Vokietija, 
jis atsakė: v *■ * ų v

- Aš_jos niekad nepraradau. Mano Vokietija yra lianoj šir
dy, t.y. as pats ir gintoji vokiečių Kalba.

Neskaitant kalėtos nevalių, lietuvių kalba nebuvo pasirodęs 
nė vienas iš jo didesniųjų veikalų. Daugumas jo knygų yra išvem
ta i prancūzų, anglų, italų khlbas.

Hermann Hesse 
N a k t i s

Dažnai atsibundu viena mintim, 

lyg laivas plaukia galiančia naktie 

Ir narių ieško, ir pakrančių šaukias, 

Kur karštas ilgesys ir mane tanai traukia. 

Kad uostuose, kurie jūreivių nepažįsta, 

Dabar tenai šiaurės pašvaistė raudonai pražysta 

Ir kad balta, vėsi noters ranka 

Maloniai glosto pagalves minkštas.

Kad Kažkas, mus drau&u yra man sairtus, 

Dabar ant manų tolimų sutinma baisia mirtį, 

Kad mano motina, auri manes dar niekad nepažino., 

Galbūt miegodama mane sapnuos vardu vadina .

Vertė Vincas Kazokas.
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Andre Mauro i s', 
prancūzų Akademijos narys

o a P h LĮ x* j, i* ± i5

- o au—čįvaųi x-a-utL, <>Š ixiviiu. stxpxxai. suaxro^s, - ta
rė ji: -aš pastebėjau , K<id Kasnakt sapnuoju vis tų patį sapną. 
.Sodos, aš išeidavau pusivaiKščj oti i la^us, iš tolo matydavau 
baltą namą, žemą ir ilgą, paskendusį tarp liepų, Topoliais užsi
baigianti pieva'namo kairėję švelniai išuaigė vaizdo simetriją, 
o šių medžių viršūnės, Kurios matėsi iš tolo, siūbavo virš liepų.

Aš būdavau sapne šio namo viliojama ir eidavau į jį. Pal
tai dažyta užtvara pastojo Kelią. Toliau prasidėdavo alėja, ku
rios vingis buvo nuostabus. Šią alėją sudarė medžiai, po kuriais 
aš rasdavau pavasario gėlių - žibučių, raktelių, anemonų,- ku
rios vysdavo,kai aš akindavau. Praėjus alėją atsiduriama vos ke
letą žingsnių nuo namo. Priešais jį buvo didelė veja, nukarpyta, 
kaip angliški gazonai, ir teveik tuščia. Kur-nekur švytėjo mė
lynos gėlytės.

Namas buvo pastatytas iš balto akmens su čerpių stogu. v 
Mažyčiai laipteliai • vedė prie naujų ąžuolinių durų, dailiai is- 
piaustytų. aš be galo norėjau patekti i šį namą, tačiau į mano 
sąuksuą. niekas naaptsiliepė. aš buvau nepaprastai nusivylus: 
aš skambindavau, šaukdavau ir, pagaliau, atsibusdavau.

Toks buvo mano sapnas ir jis su tuo pačiu tikslumu ir pre
cizija kartojosi ištisus mėnesius taip, kad aš galiausiai įsiti
kinau, jog aš šį namą ir šį parką buvau tikrai mačiusi kažkada 
savo vaikystėje. Tačiau savo senatvėje as negalėjau to prisimin
ti, ir šis ieškojimas mane apsėda taip stipriai, kad vieną vasa
rą, išmokusi oati važiuoti mažyčiu automobiliu, aš nusprendžiau 
savo atostogas praleisti keliaujant po Prancūziją ir beieškant 
sapnuotojo namo.

Aš nepasakosiu jurrs^aoie savo telionev, išvažinėjau Norman
diją, Touraine, Poitou ; aš- nieko neradau ir tačiau nenusiminiau. 
Spalių mėnesį aš sugrįžau į Paryžių, visą žiemą praleidau sapnuo
dama baltąjį 'namą, oi pavasarį as pradėjau daryti išvykas po 
Paryžiaus apylinkes. \ieną dieną, vos parėjus vieną slėni šalia 
Jsle-Adom, s tai6a aš pajutau malonų jausmą, emociją, Ku^ią pa
juntama pamačius prieš daug laiko apleistas ir numylėtas vietas 
arba susitikus seniai matytą osmunų.

Nors šioje apylinkėje aš niekad neouvau buvus, tačiau as 
aiškiai pažinau vietovaizdį, nuris atsivėrė mno dešinėje. To
poliu fone aiškiai išsišAyrė liepų grupė, rarp skystų lapų leng
va buvo įžiūrėti namą, pagaliau aš suradau savo sapnų pilį. As 
nežinojau, kad už Šimto metrų siauras keliukas kirto plentą. Jis 
išjtikrujų buvo. AŠ pasukau juo ir pasiekiau baltą užtvarą.

Nuo' Čia prasidėjo alėja, kuria aš taip dažnai vaikštinėjau.. 
Aš gėrėjausi oo medžiaga švelnių spalvų kilimu, kurį sudarė rak
teliai, anemonai, žibutės. Perėjusi alėja , aš pamačiau žalią 
veją, mažyčius lapelius ir jų gale naujas ąžuolines duris. As 
iššokau iš savo automobilio, užbėgau laipteliais ir paskambinau.

Aš labai bijojau, kač niek&s neatsilieps, bet veikiai du
ryse pasirodė tarnas. Tai buvo liūdno veido, gerokai, senstelėjes
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'ir tampiai vilkis žmogus . Mane išvydęs jis atrodė- lai)ai nuste
bintas ir, netardamas nė žodžio, mane atydžiai stebėjo.

- Aš kreipiuosi į Tans tą vienu truputi .keistoku reikalu, - 
tariau: - aš nepažįstų šio namo savininku, bet būčiau labai lai
minga, jeigu jie mane leistu-juos aplankyti. .

-'Pilis ismomuojama, oonia, - tarė jis su gailesčiu, - ir 
aš esu čia tik dėlto, kad.ją ajrodyčiau. ■ '•

- Išruomuoja,. a? 'aOi\S netiikė tuuas! .. Bet kodėl patys savi
ninkai negyvena tomiam dailiom name! . -

-Jie gyveno, poru*, pilį apleido tim po to, mai
joje pradėjo vaidentis.

- vaidentis? - nustebau..- los man nevisai putinta. oš neži
nojau, kad Prancūzijos provincijoje dar tebetikimą vaiduokliais.

— Ponia,iz aš tuo netikėčiau, .dei6u patsai n^mties metu ne
būčiau -parke susitikdavęs vaiduo-mlio, nuris išvijo mano Šeiminin
kus . . ” . . r

- Keista, - tariau bandydama Šypsotis. •
- Taip, kaista;. - atsakė senukas su nepasitikėjimu: - tačiau

jums, ponia, mažiausia tiktu juoktis, nes tasai vaiduoklis "buvote 
jūs. ' - ’

L13T^11SKA UAlilk Pi-ij. k.ul'i uiušj 1!

įspūdžiai iš kk -tojo Aax xomana aon^reso i-nbur^e. 
■i-vašo stud. £ r et ai t ė

RugpiūČio SI d. , penktadienį, cuvau staigu mūsų ^misterio 
p. Turausko pašaukta į Berną. a.aiu? iouai pareigai?' nežinau, 

važiuoju. Jerne dalybas paaiškėjo. Šveicarijos na t alikuški auta
me mieste Friburge įvyksta Kk-tasis nataliku studentu organiza
cijos "Pax jttomana" mongręsay. ia pio&a prisiminiau tos organize-^ 

"bijos istorijai paxūtomana įsikūrė 1921 m. uriburge. Studentai is 
įvairiu žalią - tarp ją ir lietuviai - suse nką pasižadėjo vie
ningai ^kleisti tikėjimo šviesą. Sugrįžę dirbo, ir kure kiekvienas 
savo k”8Šte. Po ketvirti es šimtmečio bendro darbo is šešią me
tu baisaus,karo Pax Romane ^us i rinko vėl Friburge - atnaujinti 
^antykįu^ ir aptarti dabartiną katalikiškosios studentijos pa- 

-’kf, beig’r ’siją. Lietuviu studentą delegacija iš Vokietijos ir 
Jiustrijo dėl įvairiu priezasiftiu negalėja atvykti, todėl buvau . 

pasaukta j ei‘ne juos pavaduoti,” tai cent atliuli mažą j u darbo 
dalėlesnes šis 'uueiau o-uip a<j tautu studentą suvažiavimas davė 
gprą progaw priminti pasauliui, aad nietuva ir dabar "- nepaisant 
jos 'prijungimo prie uusijos - tebeegzistuoja ir tebelaukia tei
sybės-.

Su tokiomis mintimis ir oasirvzinais s^ykome-. p. jiiniste- 
ris-lu.auskoa - delegacijos pirmininkas, ponia Turauskienė ir 
aš.' Friburge i s žingsnis susitikome su-visokiu saliu atstovais, 
su Įnirtais pradėjome susipažinti p r kongreso atidarymą Fribur
go'unive^si teto sode. Tai buvo 500 žmonių minia, kurioje mirgė
jo daugiasoalvės kepuraitės , girdėjosi įvairiausios kalbos, ma
tėsi svetimiausi veltai, pirmas orogramo‘s rumeris buvo muzika, 
atlikta vieno čionykščio orkestro - po to keletas aukštu asmeny-
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bių-p. b-, de ween, lax nomana uOMteto piruutini^ua, p. M.-Lerson, 
rriburgo miesto burmistras iz p. m. Gnarpentiei, la^ai snaitlin- 
gq$ prancūzų delegacijos vadus, tarė žodi. Ypatingai nerštai at
vykusius pasveikino iribur6o ouzmistrus.

.Rytojaus dieną, s.;nmuCianį? p. uč ė joms isnimingou. tįsiom, 
Lurias atlaikė Mgr. Munch., Sv. očsto atstovas jonietijojs. Pa
mokslą pasakė Mgr. Cha?riete, prancūziškosios Šveicarijos vysku
pas. Trumpai pAPV-eikiri'įs susirinkusius, jis nuoširdžiai ragine 
stu-’e^tus būti ne tik gerais, bet^eikliais • aetaliK.-is , apašta
lais, Kieivienas <=usip atee krikščionis turi re tįk pits gyventi 
damai Dieve va',iauir nedti savąjį kryžių, bet ir švęsti savo bro
lius, pagelbėti artimui. lik tokiu būdu žmonija ualės pakilti iŠ 
dabartinio susmu-n-co.

Po eietų 3 vai. susi-ūrėm-didžiojo^ universiteto salėje,.' 
kuri, kaip ir visas pus tetas, yru lėto grožio, čia organizacijos 
pirtininkas M. Eiozinetti ir eenarul i tu s sekretorius kun. are- 
matid priminė mams lux. no ..ana p-tirtas Sun Kūmas, nučirutą darbaK ir 
ateities misiją,. Jie magino mos nebūti egoistais ir utsisnyrėliaii 
bet užmegzti senuosius ryšius ir bendrai dirbti patuki h-ybel. re 
te s<ke jaudinantis i_om uitus, kada kiekvienos Salias atstovas 
«avo kelba tarė keletą p. sveikinimo žodžių. Mūsų ielegaci jos 
pirmininkas p. Ministeris Tu auskas pasirinKo''S;aip praudinanŠią 
Brazdžionio malda:

‘ - - >
•• , B 3 motinos T-^vynėg ■ " . ■'

0 Dieve Tėve mū^ų mes skurdūs kaip našlaičiai, 
Be motinos Tėvynes, be žemės, be namų. 
Kasa savo malonės ~ūs ^rūtines palaistyk, 
Suspaus us juodo vergo, nelaimių iz skausmų.

puvarbo mūsa mojus, pavargo musu jirdys 
Be kaulino pum-tauČių, Ld uėvis.uės x.311a,

* nuip puuo.ščias be p^st0ę,ės m nis n šildyk
ir širdžiai ne6uiiėsi rumyoės spinduliu. > ; - :

Juodam s?arge paskendus ir mūsų žemė xau.da 
Ir. ma-a broliu cienos, ir uiis tėvų kapai - 
Už tavok varda’’tremia, už tavo maldą šaudo, 
Nutilo jau vargonai, nebeskamba varpai...

0 Dieve Tėve misų, globoki mūs Tėvyną 
Ir naują laisvės ryta, už-’ek jps '’anguje. 
Tėvu giriojcn Žemsn tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka atžių ųzaųjas, kur šaukia Baltija. '

Vertimą jis perskaitė oiiciali^ju prancūzų nalba. Tai buvo mums, 
istorinis momentus, n a i didžiulėje 
s a 1 ė j e, p i 1 n u į e u u i š ^t ų s v e č i ų, p a s i- 
girdo mūsų u. ęnčiunčių brolių bul1- 
sas. Minia ’j uos suprato,pagerbdama 
musų maldą pirmiausią gi 1-i a t y 1 a, 
paskui nesiliaujančiais plojimais*
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i minėjo mūsą pasirodymą, o "La Libertė"

—-'a ts n ausdino not visą vertimą. Lanai džiaugėmės, kad per visą kon
gresą Šio eilėraščio pareikalavimas mums nedavė ramybės. Luniu 
dar Čia įterpti, kad paskaitą ir valgio matu įgūsą, delegacija pa- 
siskirstvdavc tarp svetimąja, Kad galėtą. sasipšinti su /Įsą Ša
lių atstovais ir juos piačio-u sap-zindinti su dabartine mūsų tė
vynės nūhls- i’aip ir man te.uo sexm.adienį per vakarienę Kalbėti-, 
apie LiSbUv'cs praeitą nemažam prancūzu būreliui , nes jie savo ne
žinojime išdrįso pasakyti, joa nietuva esanti tim pirmojo pasau
linio Karo padaras.

.Vakare 9 vai* į suvažiavimą ptaoilo, italu jaunuomenės ka
pelionas Mgr. B.Guano. Jis pabrėžė, kad dabar, po tikro ilgo ir . 
naikinančio karo, es»m; išvakarėse pasaulio'atstatymo - materia
line ir lokaline prasme. Žmonija suskurdusi, pavargusi, be vil
ties. Žmonės, kurie dėl tectiniaos išradimu ir pažangos tikėjo 
esą digvai, pasirodė esą silpni ir bejėgiai. Da-ar, šiame istori
ni-me atstatymo mcrente katalikai turi, rinktis - visišką atsida- 
vira Dievui ar pražūti. Šis klausimas la iausiai liešia jaunimą, 
kuris arba kurs savo ateiti ant tvi rtuv „ riksSionistų pagrindą, 

xkurie o.dėtą išlaikyti taiką, arba turės Pasiruošti naujiems, 
'■dar baisesniems s anai mini m «uS .

Po kgr. aucįnc raibos x.oxi6reso studentija suplaukė, į "Hotel 
de friburg", mar buvo ^xxglu ir tariu xen&iumus balius, baile, uo- 
demiŠku,. čaa6ens atstovu pašoko savo tautinius šokias ir pa
dainavo liaudies daina. aš pati praleidau cas -meluos iixuismas va
landėles tarp slovė/iu ii miOatą, kuziu kaip ir mes, valgo trem
tinio duoną. Savaime kiškų, kuū vienas mitą feexai supratome ir 
atjautame. •

pirmadienis, kaip ir visos kongreso dienos, prasidėjo miš lo
mi s , kurias aukojome kilusiems- atminti. 10 vai. vėl susibūrėme 

d i'1 z 5 c jo je universiteto salėje, ku.gr p. M.Madaule, g-.-rsus prancūzą 
1irpratūnos kritikas, kalbėjo tema? " Dabartinis easaulis ir * 
krikščionybė". Ši paskaitė paliko daug svarstytiną klausimą, to
dėl popiet buvo diskusijos. Pasidalinome į tris grupes. Mūsiš
kiai svarstė klausimą’, kokie galimi santykiai krikšČionią tarpu
savyje ir su n tikinčiaisiais. Paaiškėjo, kad pirmasis atvejis 
duoda daugiau galimybių, nes Katalikui ir protestantai turi daug 
bendrą dalyku. Bendravimas su netikinčiaisiais yra sunkesnis, bet 
ki ekvien-s gerus katalikas turėtu tau. stengtis. Re propofcanda, ku 
ri gali atstumti, bet geru elgesiu, išsiautiėjimu jis turi pat- 

■trauKti netikinčiuosius draugas is* tomia netiesioginiu būdu jiems 
parodyti mūsą tikėjimo gilumą.

Per vakariene man teko susipažinti su vienu anglą rateliu, 
kuris labai domėjosi Ii ..-tuvių likimu rusu valdžioje. Nereikėjo 
perdėti, kad juos sugraudinčiau. Persis tiriant vienas sakė, 
jog Anglija žinanti savo pareigą mažoms, bet narsioms Baltijos 

—tcutoms. Tą patą vakura^ šveicarą studentai suvaidino Calderono 
veikalą "Gyveninias yra sapnas".

Antradienį pc mišin prof .E.Pas cal pasidalino mintimis apie 
intelektualinį apaštalavimą. Jis, kaip ir ankstyvesni paskaiti- 

, n ink ai , p ritinė, kad dabartinėje moralinėje i rišėja kiekzieno-ka
taliko pareiga yra aeuŠ4 alauti.. gorėdama šį sunką uždavinį atlik-
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ti, katalikiškoji jaunuomenė.turi pasisavinti: gerą berdrą is- 
gilevini-ą, 2. gįį.ų savo tikėjimo pažinimą, 3. vidujinį išsiauk
lėjimą., sugebėjim cenzūruoti kiekvieną savo darbą ir gestą, Po 
šios paskaitos vėl sakė įdoios diskusijos. rūsų grupė svarstė 
p aktisko veikimo kliasi.ą. ku o sunku rasti bendru, atsakymą, 
nes įvairiuose kraštuose suitm0os galimybės. m<o pasiūlyta Kur
ti Lažus pioiosinius .būrelius , ^u-xiuose teisią, medicinos, iilo- 
logijos ir kt. lokUitetu s uudentai svarstytą probl jutos, su gurio
mis kasdien susiduriu. kilį siūle rengti uex.drus vakarus su- 
įdomia, aUklėjunšiu piogrąua ir tuo oidu. iuiw/ti kitatikių sim
patijas. italu deleoacija narsiai kalbėjo už socialinę veiklą, 
sup'asią kaip 'intelektualinę iz materialinę pagalbą, /ienas stu
dentu būrelis turėtų ruošti vargšų vuikoms pamokas, sus-irĮtikimus, 
vasaros stovyklas, kitas - lankyti vargstančias šeimas.

Ta pat dieną tema geriau susipažinti su lenką delegacija, 
kurią nudarė tik pabėgėliai. Prisisiatymc akimirksnis buvo gana 
kritiškas, prisiminus, kiek nesusipratimu būta tarp abiejų tautu. 
Bet karas vienus ir kitus skaudžiai nubaudė. Abi tautos d_ug iš
kertėjo, tai lvg ir atlvžome. Vienas iŠ lenką tarė:’’Perdaug dide
liu oroblerų da-ar turime, kad užsiimtumėm mažmožiais". j?o to mūsą, 
santvkiai buvo pavyzdingi. Lenkai daug kalbėjo apie varga ją Tė- 
vvrėje. Bušai varžą ją laisvę, d.audžia bet mokią, katalikišką 
veiklą, d-ejortuoją lemą vadus, vis dėlto, d tolino žiaurumas Len
kijoj nėra toxvs didelis kaip sietuvoj . Lemui patys, užjausdami 
mus, su siu tiesu Sutiko.

Vakare buvo uendra procesijų i stebuklinga, maiijos koplytė
lę Bourguillone. jšjoue delegacijomis, kiekvienas" su degančia 
žvakute rankoje, ir ualb’jone savo kalba poterius. Leužuirštama 
įspūdi man padarė ta spindinti žvakių šviesa tamsią naktį, lyg *' 
šim1'oiis musu t akėjimo liepsnelės dab. rtiniame chaose.

Tr^ciadi >nio ryta, laikomos mišios rytų apeigomis. Daugel’.:.® 
naši :edo pakilijino, priimantieji ev.Komuniją jautė-neįp-astą 
Šventosios Duonos skonį. Vėliau k’.atte ’re universitete Pax ztomana 
Sekretoriaus Budi Salat paskaitos tema; " atalikų stud entu grupe
lės ir jų misija". Pro’ agentas , 1' metų dirbęs Pax Bomana "komitete, 
pasidalino su mumis savo gausiais patyrimais. Anot jo, uatalikiŠ- 
ka jaunuomenė turi 1 ūti iŠluv n a ne. tik protiniu atžvilgiu, bet 
ir visa>usiškai išauklėtu oei iš ystytu. jaunasis katalikas negali 
pasitenkinti vien savo pzoiesijos žinią praplėtimu, bet turi to
bulėti mor-liŠkai, kultūxi§xuai , sporte ir kt. srityse. iuip vi- 
sapueiskui išvystytus Katalikas juaiuxolis riks religingas ir ne
tikinčioje aplinkoje, po išsilavini^ suk- upastulaVxmo pareiga. 
Kad kataįįkai studentai ne tik vieką kita, draugu teioinai paveik
tu , bet ir vis-u-a universitete būtų .aižiama ją įtaka, xeikia 
kurti energingas grupeles, kurios sujungtomis jėgomis pasiektų 
didesnių rezultatų, bereikia vaidinti perdidaliu davatkų. Mūsų 

•gilus tikėjimas turi atsispindėti atkakliame darbe. Visos studen
tų grupeles, nors ir pavieniui^v aikicinSios , turi artimai susijung
ti į viena, federaciją, o visų šalių federacijos turi palaikyti-ge
rus tarousevio santykius. Tokiu būdu katalikiškoji jaunuomenė su
stiprės ir atsileikys jai gresiančiam pavojui - komunizmui.

Po oi etų susirinkt re diskusijoms, kuriose kiekvienos ša
lies atstovas >apasakOjc apie veiklos būdi^ savo kras’te. V skara
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Sveicaru stučenkai pasirodė su savo tautiškais šokiais bei dai
nomis. Gausiai: susirinkus*- publika buvo sužavite ir koletą kar
tu prašė pakartoti, po to įvyko b ilgu delegacijos surengtas ba
lius. Tarp šokiu radone laiko įvairiais klausimais pasikalbėti. 
Mane olandai paprašė papasakot! apie lietuviu kalbą ir jos kil
mę, kurią jie i an e esant slavišką. po paaiškinimo susigede pri
sipažino ‘labai naša žiną, apie baltu Ar-štus ir pasalia atvykti i 
Olandiją skaityti Katalikams studentams paskaitų apie Lietuva. 
Labai džiaugiuos - i^an Kulonuiios, ir Tėvynei naudai 

ketvirtadienį - -cngreso uždarymas. Po bendro raporto apie 
atliktus darbus ir pasiektus rezultatus, Pax Bomana prezidentas 
ir Mgr. Carriage tarė iŠvykstantiams žodį, jie dar kartą mums 
priminė dabartinę besaulio padėtį ir katalikiškojo jaunimo pa
reigą. Kiekvieno‘kr ,što atsVšvui dovanojo po paveikslą su Pax 
Roįrana’ i nusipelniusių, asmenų portretais. Po iškilmingo pabiri- 
nimo universiteto koplytėlėje atsiskyrėle.

Z ai po poros dienu su p. Ministeriu grįžome su reikalais i 
Friburgą, miestus-buvo tuščias ir tylus. Mūsų jaunimas jau buvou 
išsiskirstes po įvairias pasaulio žalis, nešdamas savyje naujus 
pasiryžimus', naują jėga, ir naujus viltis. Dieve mums padėk!

Ab.ADliMlu.lb> u- i < A 1 M k. o 

lisjūva — 1 ? r ■ ' "

Romoje leidžiamas "Lietuvių Balsas" rašo, kad, remiantis pati
kimomis žiniomis, iš Lietuvos apie 15 >> studentijos ištremta i Si- 

iŽ b end radar t--.imą su partizanais. Vien tik liūne suimta apie 
500 3twjUxilą Vauno ir V .T’-* aus 4n.. j i .'tuose beveik nėra vyres
niųjų kursu studentų. Skaudžiai nukentėjusi ir profesūra.-

VOKIETIJA
TBhingen *

Prof .S t. Šalkauskįo ir buv. Valstybės Prezidento 
Al. Stulginskį o minėj iiuui.

Stud. Visuor enirikkų "Ateities "klubas š.u, gruodžio 12 d. 
Tūbtng^ne suruošė prieš penkerius _etus (1941 XII .4) mirusio Prof. 
S t. S alkaus-mi o - žymiausio lietuvių tautos illcsofo ir pedagoge, 
at-ką ideologijos kūrėjo - minėjimą. Minėjime paskaitas skaitė dr. 
A.Maceina - "S t.Šalkauskį o pasaulėžiūra" ir profdroZ.Ivinskis - 
"S-'.Šalkauskis - žmogus ir profesorius" (abi paskaitas išspausdino 
"Tremtinių Mokykla’-' 5-5 Kr.)

S.m. gruodžio 15 d, ”Al£ .i es "klubas, bendradarbiaujant skau
tams, suruošė ištreriire - priverčiamų darbų stovykloj Rusijoj*mirusi 
buv. Ręgjiublįkos Pre*-’ de^jo Al_;_ S.tvĮa..gįnsk? ? E.in.WuĄ» Minėjime 
kalbėjo kun.”prof.M.KrupavI’Č5us ir cr.P.RaivTlis. IpuČ turininga, 
buvo pref.M.Krupavičiaus paskaita, neouprastai gyvai klausytojams 
perteikusi demokratinio lietuviu tautos gyvenimo laikotarpi (191B-

!'*\rio centre stovėjo a.u? aI.Gtt'J-ginskia.
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Ilgine minėjimo programą, atliko p .Leoniene, paskambinusi 

□ianinųir fiibingeno s maut ės, pirmąjį Skautu 3-gos šefą pagerbu
sios r* e klan aviu u.'

- "At31 ties* klubas s.m. lapkričio men. suruošė prof. Z.. ’ 
Ivinskio paskaitą: "Svarbesnieji lietuvių tautos valstybingumo eta
pai." Paskaita sukėlė klausytojuose gyvm susidomėjimo lietuviu 
oraoities problemomis.

TtJ’zingeno studentu ut-kų Draugovės metinės.
S.n. lapkričio man. 17d. I'tibingeno studentų ateitininku 

draugovė minėjo savo veikimo metines, fu pioga 16 jaunesniujų'na- 
rių, prieš tai išlaikiusių, ideologinio subrendimo egzaminus*", pa
kelti i "seniorus".

Šventes centra,, sudarė iškilmingas posėdis, kuriame,’be pačių 
studentų, at-kų, dalyvavo daug at-kų sendraugiu, vokiečių studentų 
ir kainynų - pabaltiašių studentų atstovai, "SViesos" atstovai ir 
daug kitų kolegių-ų. *" •

Nuaidėjus at-kų himnui, atidarymo kalbą pasakė draugovės pir
mininkas. Jis nupį'sse'" draugovės vienų metu kelia bei sunkumus, su 
kuriais teko susidurti. Toliau sekė nT ujų narių'pakėlimas. Pirminin
ko no vieną, iššaukti, jie,susirinkusių entuziastingai sveikinami, 
išsirikiavo''prieš tautinę vėliavą.. kartodami kapeliono skaitomus 
žodžius, jie" paši'Ž&dėjo siekti ateitininkų idealų, tarnauti Dievui 
ir Tėvynei. Pasižadėjimą patvirtino savo parašais ir pabučiuodami 
vėliava, f ederacijos vadas dr.A.DamuŠis aiek/ienau ±š jų prisegė 
at-kų ženkleli, o medijų jos" jauniuos Korporacijos glooėjas dr. 
D.Jaaaitis dar uždėjo aorporucijos sphl/us.

iš gausaus oc-roės prezidiumo pirm&a jaunuosius sveiaino kun. 
M.Krupavičius. Jis iŠuišmino simbolinę pumėlimo ceremonija, reikš
me, iš v r?* ' '-n jų kilmę in riterių ceremonija, pabrėžė atsakomybę, 
kuria pasižačt>u: mB; uždėjo, ragino būti movoto'jais už ateitininkų" 
id ė jas, už Lietuvi.

'Toliau dartarė dr.*. Darnusis ir o r.D. Jasaitis. Jaunųjų 
vardu nuoširdžiai ir’gZ.-Čle ‘v-lba atsakė coli.Valatka, pažadėdama^, 
kad jaunieji neapvils i juos dedamų vilčių.

Po posėdžio įvyko*, dalyvaujant ir svečiams, jaukus p as ii inks- 
minimas, kuriuo metu prie užkandžių stalo buvo atlikta nuotaikinga 
programa- - • -

Pax Romann atstovų vizitus Stud. At-ku 
S ąj angai.

T.ar.Kydari iv_inu Vokietijos un-tų vokiečių katalikus stu-
5 aktus, Pax -Romanu vicepirmininkas ^iWald' J .mincbker ir gan, sakre- 
torie.tr' narys Ro*i dulut buvo užsu^e% ir i Ttibinganą. Čia jie matė
si. ir su Stud.At-mu. - .' -ngos atstovu. Pax nonana gan. sekretoriato 
narys Rudi Salat informavo apie Pax Romanu persitvarkymą, įvykusį 
jubiliejinio kongreso metu Friburge, Šveicanuoj. Dabar Pax Roma
nai priklausys ne tik studentai, bet ir diplomuotieji. Atstovas pla
čiai nušvietė sunkią karo paliestų kr..štų studentijos būklę, ypa- 
tirgai tų studentu, 'kuria dėl Įvairių priežasčių nedali grizti i
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^gimtuosius namus. Tokią studentu užsieniečiu pedėtis blogiausia 
esanti Italijoje. R.Salat nurodė, kad iki Šio laiko Pax Roirana 
yta kartu su evangelikaisiteikusi studentijai pagalbą per bendras 
kataliku - evangeliku tarptautines organizacijas.. Jis informavo, 
kad Popiežius Įsteigęs fcnda^ materialiai remti Vokietijos studen
tams. Pax Romana Šiuo r etu steigianti savotiška studentą ztaudo- 
nąji kryžių, kuris materialiai reiusits be tėvynės likusius stu
dentus , o taip pat ir ve X1-L Čius.

Atstovai oyvai domėjosi lietuviu studentą padėtini Vokie
tijoje, ju ateities pi-iiois. atstovai buvo painformuoti apie 
tremtiniu gyvenmo sąlygas, perspektyvas, taip pat - apie btud. 
At-ku Sąjungos ir aitu rederacijos ^ąj^neą veiklu^.

R.Salat pažymėjo, aad ir am oriuos lietuvią autaiiką orga
nizacijos, kurios, jo Sodžiais, esančios "pasakiškai gerai or
ganizuotos", esą, pasiuntė į Europą pinigines pašalpos Europoj 
studijuojantiems*" lietuviams studentams katalikams.

Stud. At-ku Sąjungai buvo palikti Pax Pomona biuleteniai ir 
Pax Bomana nariu sąrašai. Sąrašuose figūruoja kaip tikrasis na
rys ir stud. At-ku Sąjunga (Lietuva - Lithuania on emigration).

Abu atstovai' Pax ^orana kongresuose dalyvavusiems irnėsu 
s oresniesiems studentams gerai pažįstami, ypaė JKS1J i Salat, kuris 
turis nemaža oažistamu .?/?, lietuviu? Malonu buvo girdėti puikius 
atsiliepimus aoiek rusą tautą, ir kr.stafc. pokalbis buvo baigtas 
Pax Romaną atstovu linkėjimu, *.ad segantis Pax Pomona kongresas 
Įvykiu laisvoje Lietuvoje.

knglu zonos studentu ateitininku suvažiavimas 
Detmo'lde.

6.m. rugsėjo 14 - 15 dienomis Įvyko anglu zonos stud, atei-• 
tininku suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugiau *k.aip 100 studentą 
ir apie 30 sendraugią iš aplinninią lietuvią stovyklą. Letirolde 
tai buvo didelė staigmena. Tai bene pirmasis anglą zonos studentą 
sąskridis, praėjęs nuoširdaus draugiškumo ženkle, c’atsai suvažia
vimas buvo daugiau oranizacinio pobūdžio, iškeliant organizaotur.s 

^Y_k7rtaliki-škosioa_-akEijos reikšme akademiku tarpe. Pati suvažia
vimo programa nebuvo gausi paskaitomis. Prelegentai Dr.P.Karvelis 
savo paskaitoje gražiai išdėstė ateitininką visuomeniškumo princi
pą. go to sekė did kusijos, xurios užtruko per du posėdžius, ir 
kuriuose aktyviai dalyvavo tie^ senesnieji, tiek patys jauniau
sieji. Dr.P.karvelio paskaitoje įskeltasis aluasii~aS’Ji.odėl Šian
dieninis stud, uteitia.in.x.0 veidus yra blankus? — sudarė uazek disku
sijoms, auri^ose buvo bundomu atsakyti, -r iš tiesa š'is veidas 
yra blandas ir kodėl, puvo siūloma įvairiu receptu.’iis^usijoms 
pasibaigus, centzo valdybos pageidavimu ouvo išrinkta zoninė stu
dentu Valdyba. Jak sudaro ikiUnsterio un-to stuo. ut-aai.

*■ Suvažiavimo*'pabaigai buvo ssren^tas iškilmingas posėdis 
ateitininku gyvavii o 35 metu sukakčiai pam_neti. Posėdyje daly
vavo '’sug '’svečiu iš pačiu detmoldiŠkią. Į ši posėdi taip pat 
atsilankė ir Dr. Vilūnas kuris pasakė labai iiomią,į;^32in®š kalbą, 
pabrėždamas žmogaus sąmonės spinduliavimą ir iškeldamas tuos 
faktus, kurie žmogaus's amen e temdo. Baigdamas jis užakcentavo, 
’kad žmogus, gyvendamas nagai Kristaus paskelbtuosius principus, ■ 
labiausiai gali spinduliuoti, ir yra toliausiaijnuo visu šašeliu, ku
rie jo sąmone temdytu.
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Vakare suvažiavimo dalyviai dar karta susirinko Kuki ions 
suvažiavinc už baigtuvių vaišėms .

Karlsruhe
"Grandies"šventė

Čia atsikūrusi stud. at-ku techniku "trandies" korporacija 
1946 m. gruodžio 15d. surengė prof.St. Šalkauskio 5 n , mirties su
kaktuvių, minėjimą. Tuo pačiu korporacija paminėjo ir save atsikū
rimą, tremtvj e. Pc pietų įvyko iškilmingas posėdis, kuri ar-e turi
ningą ir išsamią paskaitą apie velionį prof .St Šalkauskį skaitė 
dr.Z.Ivinskis. Grandiecius sveikino tjvcdr.AoDamušis ir iš įvairių 
v’okietijcs vietų suvažiavę, stud, at-ku korporacijų ir draugovių 
atstovai. • „

Vakare įvyko tradicinė "grandies" kavutė, marioje pasireiske 
grandieČių ir "jų svečių sumojus ir* linksmu nuotaika. Vakarienės me
tu į korporacija buvo pili—ti nauji nariai, o vyresnieji pakelti į 
filisterius. "

Po vakarienės dalyviui miesto teatre, žiūrėjo "Toscos".

nepavykęs studentų atstovu si vaza, avimas
S.e. lapkričio 15--16 d,d. Kugsburge buvo sušauktas visuotinąs 

lietuvių studentų suvažiavimas. Buvo viltasi, kad tai bus rimčiau
sias ir produktingiausias suvažiavimas iŠ visų buvusių. Deja, kiek 
buvo dėta vilčių, tiek patirta nusivylimų. Suvažiavimas nepavyko, 
nes kai kuriais 'atvejais buvo nepaisoma ei einant arinių teisinių prin
cipu ir paprasto padorumo. Suvažiavime buvo pilna nesusipratimų, 
ginču ir piktų replikų. Studentijos dalis parodė menkų visuomeninį 
subrendimą ir vidines kultūros stoka:,

Svarbiausia suvažiavime pairimb priežastis buvo vad. "Hambur
go istorija", iš- Hamburgo DP universitete atvykę 17 atstovu atsive
žė tokį rinkiminio susirinkimo protomola, iš kurio nebuvo įmanoma 
patikrinti jų mandatų teisėtuiiaoProtokcle nepažymėta, nei Kiek as
menų rinkimuose dalydavo, nei pc kiek balsų gavo išrinktieji atsto
vai? Hamburgo uts o t vų paaiškinimai sukėlė dar daugiau neaiškumų. 
Vienu atveju buvo sakoma, kad susirinkime dalyvavo apie 100, kitu 
- 70, tračių - dar mažiau. Vienais teigimais, .susirinkimas praėjės 
tvarkingai, kitais - dalis studentų protas tave ir iŠ susirinkimo'“ 
išėję. Buvo tvirtinama, kad susirinkimas buvo'’paskelbtas pries 1/2 
paros*, gi pagalvis Hamburgo gauta raštišką vieno vietines atstovy
bes nario pranešimą,. susirinkimas įvykęs vos keletą valandų po jo 
naskelbiro , ir daugelis apie jį visai nežinoję. Atvykę tik'apie 69 
(taigi - tik na ža dalis Hamburgo studentu). Kai kurie"dalyviai rei
ks lavų rinkimus atidėti. "Šviesos" grupei užsispyrus, 29 dalyviai 
protestuodami susirinkimą^ apleidę. Likusieji išsirinkę iš savo tarpo 
atstovus.

Dalis suvažiavimo dalyvių pagrįstai suabejojo Hamburgo manda
tu teisėtumu ir siūle du.os palikti dalyvauti be aktyvios balsavimo 
teisės. Bei, Lamburgie?imi atkakliai įrodinėjo esu teisėti atstovai. 
Tada buvo patiektas Kitus pasiūlymas - Hamburgo Atstovus laikyti 
pilnateisiais, bet su sąlyga, kad oiu pat iš arųlų zonos studentų 
valdybų pirmininmų sudaryta Komisija vietoje ištirta Hamburge rin
kimų aplinkybes ir patikrintu jo atstovu mandatų teisėtu...&r Jei kai-
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iininas pasirodytu teisingas, tektų anuliuoti suvažiavimo nutari-! 
rus ir šaukti kitų suvažiavimų. Bet nambur6iečiai liko užsispyrė ir 
ir atsisakė pus save Įsileisti bet mokių,komisijų.

Kai reikalas norėta išrišti balsavimu (nors suvažiavimas ne±a 
kompetentingas Kara nors suteikti ar atimti atstovavimo taisį), bu
vo pasiūlyta, kad hamburgiečiai nuo 'c alsavimo susilaikytu, nes rei
kalas liečia juos pašius. Bet ir tas pasiūlymas buvo atr.estas.

Tada 32 atstovai pareiškė, kad jie suvažiavimų laiko neteise-r 
tu ir, įtaikė raštiškus protestus, įš suvažiavimo pasitraukė. 8 uni
versitetu bei aukštuju mokyklų - ZAainzo, Gfesseno, Darcstadto, Hanove
rio, MUns'terio, Kolno,' Gbtting'eno ir Orzburgc - atstovai pasitraukė 
in c or acre. Dalis atstovų pasitraukė iš 9 vietų;
Karlsruhės, i'vbingeno, Stuttgerto, Mvncheno, Bonnos, rrankfurtc, 
Freiburgo, Heidelbergo ir Dillirgmo. ,

Like dalyviai pripažino Hamburgo mandatus ir išrinko naujų 
atstovybe 'kei kitus organus ir priėmė pusmuocm parašytų "Htututąt*.

Antra suvažiavimo diauų atvykus atstovas is kolno pareiškė, 
kad jis rinkimų dienaK o avęs Hauourgu ir pats savo aminis mutes, aud 
gusi ri n k ji,,r> Skelbimas buvo iškabintas neaTinS ši au, naip poza, valandų 
prieš susirinkimu. Tašiau i jo liudijimą jau nebebuvo kreipiama 
dėmesio. v t

Patirta, nad suvažiavimo dalies iškelti abejojimai dėl Hambur
go mandatų teisėtume pasitvirtina. Aiškėja ir uiti užkulisiai, del 
kurių Hamburgo delegacija taip bijojo kontrolės, pasirodo, kad^ne 
tik susirinkimas buvo neteisėtas, bet ir Hamburgo atstovų smainius 
buvo smarkiai išpūstas. Pagal Hamburgo DP un-,te Studijuojančių lie- 
tuviųskaicių atstovų tegalėjo būti maximum 12 (jei nerašiau), o na 
17, kas kaltas -’ėl Augsburgo suvažiavimo nepavykime,ir ko verti jo 
padaryti ’’nutarimai", išvadas nesunku pasidaryti.

Stuttgart.

Aukštosios technikos mokyklos studentai, išklausė grįžusiu iš 
Augsburgo suvažiavimo atstovų pranešimų, vienbalsiai nutarė naujai 
išrinktos Centrinės atstovybes nepripažinti. Savo nutarimų susirin
kimas pasiuntė senajai ir naujai ’..išrinktai atstovybei.

Stuttgartc atstovui, kurie buvo Augsburge išrinkti į'centrinius 
organus, atsistatydino.

AUSTRIJA

Austrijoje dabar studijuoja 100 lietuvių: I^sbrufco Un-te -55, 
Graze Un-te ir Aukst. Techn. Mokykloj - 20, Salzburgo Aukšt.Muzikos 
Ą-loj ir Teologijos T-te - 19, Linzo^Brucknerio varde Konservato- 
rijcje-8. Iki Šiol universitetą, baigė 10 lietuvių .būtent: Insbruke 
-3 diplomuoti ekonomistai, 5 ekbn. daktarai, 1 teisiu daktarašir 
Graze -1 dipl. inžinerius mrcbitektmS.
M Daugumas InŽbru&e studijuojančių yra baigiantieji. Numatoma 
siais mokslo metais išleisti dar 18 daktaru.

Austrijos lietuvių studentų materialinė padėtis yra labui sunki 
Nei iš uliantu, nei iš Uh-etikos j omuos paramos ne6auna. Gyvena tik 
iš BALr’o pašalpos. Nežiūrint sunmių salynų ir nepalankaus austrų 
visuomenės nusistatymo užsnenieSių studentų atžvilgiu, dirbama visu 
nuoširdumu^
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5V3DIJA .

Upsalos universitete studentu atstovybes pirtininko doc.H. 
Forstran iniciatyva pereitu^ semestru^ buvo pravesta 1 kronos rinklia
va Čia studijuojantiems baltu studentaus sušelpti. Studentu laikraš
tis. "Brgcstcrartade" pranešu/ kuč viso surinkta 5197,44 kr.

- Švietimo ministerijos nutarimu duotus joaraliaus leidimas 
avian lietuviams medikams tęsti savo studijas Švedijos universite- : 
tuose. _ ‘

ITALIJA.

Pries keletą savaičių pizos universiteto lietuviai studentai 
rinėjo ratines nuo savo kolegijos įkūrimo. Buvo skaitomi referatai 
ir atliktą renine programa. Ta oroga surinkta aoin 3000 lirų, už ku
rias nupirkta rūkalų dar ligi sic 1 tebevargstahtiems lietuviams 
belaisviais. c

________________ - __ .. ..

O / A JK. n U , h m Ii U □ 1 M 1 b i 11 i <

Senąjį "Stud. Dienu" spyriu, "uau.deuu.us" petKrimstyjame "Svar
bu nenusiminti" vardu, manydami, uud senasis pavadinimas šiuo matu ' 
rėžtu ausį ir kad naujasis labiau atitinka mūsų dypiska situaciją. Tai- 
ji, retame Sūkį "Svarbu nenusiminti"! Kaip m n\ t0 sūki n vykdytoja 
kolegoms, pristatome visiems gerai pažįstamą, geradėja, tarptautięka"! 
zaizbūnu vadinanti. Kviečiame iš jo sem£is nenuilstamo pasiryžimo ir 
lenus munkančio pptiirizre.

' Per stovyklas keliauja pirklys

.Rankoj s p aus d as Ši—tvarkią, pluoštus ,
Su muprinė^ lyg- žygio arklys,

‘ pro Mp, -pro policijos postui, 
pep stovyklas K-elįauja pirklys.

Buvo draugas Šviesaus samagono,
Buvo brolis slyvinės geros, 
Ir sunkiausiame kelyje per zonas
Nemačiau as nuvargusio jo. ■

Šoko jis, gera jis ir dainavo
Su freulein’or bavaro naruos.
Senas švabas jam Šaukė: "Bis bravo! :r.. ’ '
Jis ir senąjį .eksą' oarduos! " »

Krito doleriu mainos, kaip dienos, 
Tc*ip byvenimJs mūsų nukris.

- • TIa pirūiys, tin. jis vienas, jis vienas,
pio visokius kiaulystes prulys*

£
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lankoj spausdamas šim t smarkiu pluoštus, •....'
Su kuprinon, kaip žygio arklys, 
Pre Mp, pro policijos postus 
Per stovyklas keliauja pirklys.

Eina jis pre kc.itetų sostus, 
Pro konjako žinovus.gerus. M 
iš kišenių jiems tarkas iššluostc, 
Perka auasą, žiedus ir svarus.

Jis is Hamuur^o p lotais plačiausiais, 
Jis iŠ su poknis s ui i fotais.
L ei Dp į nei Mt* Uėsiauč—sės , 
Jis i Ealnų stovyklą ateis.

'jf w
..ZeįiįS su silme_s drąsiai per rajoną, 

• &Tsnapsu Jis per tvorą Įšliauš.
Siūlys tepalo batams dvi tonas 
Ir žiedu.su karatais vis klaus.

Panko j spausdamas šimtanarkią pibštus, 
Su kuprinet", kaip žygio arklys. 
Pro MP, oro eolicijos postus 
Per stovyklas keliauja pirklys.

. anuenelią 51s keuptena žino, 
Jis iš AUgsburąp Gamei vežios. 
Ir is itiuinzc awežto yyno 
Jis išgėrąs laimingus giedos:

Komitetai po mėnesio gnūra
I MP'daug tipaliu įlįs.
Tiktai, vienas’niekad nepaKLiūna 
Tiktai vienas per amžius pirklys.

Jis per kalnus ir B$±uav taip gilu, 
per kontroles visokios spalvos, 
.Jis su Chesterfield 20 myliu, 
Su dėžutėm eupeliu kavos

iiankcj spausdamas simtumarkią pluo štus,
Bu kuprinėm, ^aip žy&io armlys, 
Pro iiir, pro policijos postus 
Per stovyklos ^eli^uja pirklys.
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Ateitį regim tėvynės laimingą •••*••.•• 1 p.
J .Girnius: Pasaulėžiūra ir kultūra ••«•.••••••*«•. 3 "■
V.Kazokas: Liūdesys (eil.) .......................  10 *

i Gyvosios dvasios žmonės
(Pr.Dovydaitis) ................... .11 "

V.Kazokas:. Hezmann Hesse - 1946m. Nobelio
laureatas ..,,..15 "

H.Hesse: Naktis (eil.) ................................ ..................17 "
A.Maurois: Sapnių pilis............ ........................................ ...18"
Stud.Eretaitė:Lietuviska malda Pax nemana kongrese ..19 " 

Akad eminis gyvenimas ................................. 23 "
Svarbu nenusiminti ...............  28 "

• /

- /

"Studentu Dienas" leidžia studentai ateitininkai.
Redaguoja redakcinė Kolegija.

Pastebėtos korektūros klaidos:

7 p. 10 eil. nuo apačios: 'surasytasai įstatymas turi būti: 
nerašytasai įstatymas.

11 p. 4 eil. nuo apačios: diesniukaa, turi būti:tiesmukas

\ •
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