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Dar gali laimėti dovanų
visi tie ,.Ateities“ skaitytojai ir platintojai, kurie ne vėliau š. m. 
kovo mėn. 1 d. apsimokės už visus 1935 metus. Tos dovanos yra 
150 egz. Jean de la Brėte knygos „MANO DĖDĖ IR MANO 
KLEBONAS“. Ji skiriama pirmųjų 30'0 anksčiausia apsimokė
jusių pr-rių kas antram asmeniui. Platintojai siųsdami pinigus 
turi pažymėti už kiek metinių ir pusmetinių pr-rių apmoka.

Tad paskubėkite! „Ateities“ adm-ja

Akc. ..Žaibo“ B—vės sp., Kaunas, Duonelaičio 24, telef. 20, 89 ir 35—35.



25-sius metus pradėdami
Malonioji „Ateities*' skaitytojų šeimyna!

Ar žinote, kad šiuo sąsiuviniu „Ateitis“ įžengia į savo 
amžiaus 25-sius metus!

Iš tikrųjų, taip yra! Nes „Ateities“ 1-sis sąsiuvinis, išėjęs 
su „Draugi j os‘‘ 50-ju sąsiuviniu, pasirodė 1911 metų Vasario 
mėnesį.

Štai to pirmojo „Ateities“ sąsiuvinio patsai „veidas“ (su
mažintas) :

Neapmokamas priedas prie „Draugijos“ 
50 n-rio

ATEITIS.
VASARIO 1911 M.

JVo J.
•••

Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune.

Šio 1—jo „Ateities“ sąsiuvinio turinys toks:
1-me puslapy eina čia pakartotas viršelis; 2-sis pusi, tuš

čias; 3—5 pusi, apima „Draugijos** redakcijos pasirašytas (jos 
redaktoriaus, dabartinio prelato ir profesoriaus A. Jakšto
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B. BUIVYDAITĖ

SVAJON ĖS
Grakščios margosios plaštakės 
Žaidžia saulės spinduliuos — 
Tai svajonės skaisčialapės 
Sodų lapuose žaliuos. ..

Siekia dangų, skina žiedus, 
Vagia ugnį iš širdžių, 
Žarsto amžiais klotus pėdus 
Ir, kaip juokiasi, girdžiu.

Tai žuvėdromis pakyla 
Tarp juodų audros sparnų, 
Tai puta bangoj sudyla, 
Tai plevena virš kalnų.. .

Visą naktį vėjai supės 
Karštuos aukso spinduliuos — 
Tai svajonės skaisčialapės 
Sodų lapuose žaliuos.

Dambrausko parašytas) įvado žodis: „Ateitis“ ir jos uždavi
niai“ ; 6-26 pusi, apima straipsnis „Trys pamatiniai klausimai1' po 
kuriuo pasirašyta: „A t e i t i n i n k a i“ ; likusiuose puslapiuose 
(27—32) įdėta smulkmenų: A. Jakšto eilutės „Ateitis", dve
jetas K. B(izausko) parašytų recenzijėlių, „Aušrinės'4 (7-jo) 
ir „Akademiker'io“ (1-jo) N-rio santrauka, ištrauka iš moravų 
kalbininko A. Srbos laiško „Draugijos“ redaktoriui su A. J(a k š- 
t o) paaiškinimu, kas toks yra tas A. Srba ir nepasisakiusio as
mens pirmoji 400 frankų (149 rublių 58 kapeikų) auka „Ateičiai" 
palaikyti.

Vadinasi, „Ateities“ 1-jo sąsiuvinio 2/3 turi paėmęs straips
nis „Trys pamatiniai klausimai". Jis toks ilgokas yra dėl to, 
kad čia dėstoma to naujo, ano meto lietuviškajai moksleivijai 
skirto, laikraščio kaip ir programa, kaip ir jo straipsnio auto
riaus pasauližiūros gairės. Tie „trys pamatiniai klausimai“ čia 
pažymėti esą toki:

I. Kuomi mes save vadiname ir kodėl (6—10 pusi.).
II. Ką mes matome aplink save (11—19 pusi.).
III. Mūsų priedermės, siekiai ir keliai prie jų (19—26 pusi.).
Tai taip atrodo „Ateities" pats pirmasis sąsiuvinis. Jis buvo 

nedidukas, bet pradėjo milžiniško didumo darbą. Kokios rūšies 
to darbo būta, matyt dirstelėjus į to pirmojo sąsiuvinio ilgąjį 
straipsnį. Su tuo straipsniu tat ir pasipažinsime. Tačiau tatai 
darysime kitame artimiausiame mūsų „Ateities“, dabar jau 
25-sius metus gyventi pradėjusios, sąsiuviny.

1935.II.8. Pr. Dovydaitis



Poetė - rašytoja Bronė Buivydaitė

ATSISVEIKINANT
Jau paukščiai išskrenda — skrisi ir tu 
Į tolimas, nežinomas šalis. . .
Apsikabinę verksime kartu
Prieš tamsias nežinios duris. . .
Nauji keliai vis traukia tau akis, 
Regėjimas naujos žvaigždės.
Audros ženklų širdis nepasakys — 
Ji jų nejaus ir negirdės.
Sukrės likimo smaugianti ranka —
Ir alkaną ir nuogą išvarys
Ir saulė bus, kaip kibirkštis menka, 
Kaip šviesią dieną žiburys.
Kai rytmečio žavingieji žiedai
Birės su ašarom kartu
Suprasi tu, kiek daugel praradai 
Tada, ne vien tik aš, taip pat ir tu.
Ir liks toks vienišas pasaulis mūs, 
Su nebaigta simfonija širdies.
Kaip okeane laivas išdidus 
Sugniaužtas rankose vilnies.
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Poetas Antanas Miškinis

ANT. MIŠKINIS

Čia būna žalios vasaros, 
O dar žalesnės rūtos, 
Prisiminė man baudžiavos, 
Prisiminė rekrūtai.

Ir tie pilki artojai, 
Kada nevalion varė juos; 
Jie vargus ėjo keliais, 
Kaip Vilniuje Kalvarijas.

Daugel dainų sudėjo 
Ant gonkų balto klevo. 
Paskui į Prūsų žemę 
Knygų pamest keliavo.

ŽODŽIAI IŠ LAUKO F
Tu nematei tokio žydėjimo, 
Laukų dainavimo smagaus. 
Neveltui anuomet žadėjome 
Žvaigždes nukarstyt nuo dangaus.

Paukščių šauniam repertuare 
Jauties poetas ir žmogus.
Broliai vagas taip tiesiai aria, — 
Jie nori vis užverst vargus.

— Klausyk, tu spjauk į tualetus, 
Palik maliariją madų!
Vaizduokis: per laukus gėlėtus 
Į pačią saulę aš vedu.

Vedu ir pasakyti ryžtuos, 
Ko žvaigždės krūpčioja nakčia, — 
Kad laimė niekad nesugrįžta, 
Sugrįžta tik viena kančia.

Tu nematei tokio žaliavimo, 
Ir nematysi gal daugiau. 
Mes ligi šiol ne ten keliavome 
Vieni tarp žemės ir dangaus.
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MYK. LINKEVIČIUS

PRAPLAUKS DIENŲ LAIVAI

Saulė raustančiu skliautu 
Leidosi nuliūdus —
— Ak, jaunyste, kur gi tu, 
Kur mudu abudu...

Žalvariniam skambesy
Skaudulys nubudo —
— Ak, jaunyste, čia esi, 
Čia mudu abudu...

Palangėj klevai nuogi
Nusiminę budi —
— Ak, jaunyste, ko skubi — 
Būkime abudu...

Ir praplauks dienų laivai,
Laimės neužkliudę, —
— Ak, jaunyste, kaip trumpai
Buvome abudu! ..

BALYS SEREVIČIUS

MAŽA BELIKO

Apie buitį aš tau nekalbėsiu, 
Nes gyvenimas toks įstabus, 
Tik paklausiu nusvirusio uosio, 
Kiek pavasarių žemėj dar bus.

Tik paklausiu saulėlydžių gaisro, 
Kai už sodžių sutems vakarai, 
Kada laimė skrajos su ereliais, 
Kurią naktį pakils pažarai.

Kada nors pasilenksiu pasenęs, 
Prie smūtkelio pailsęs visai, 
Kai gyvenimo giesmę pabaigę 
Dar aidės nenuilsę garsai.

Ir tada samanotajam uosiui,
Kaip klajūnui ant vieškelio pliko, 
Pasakysiu tyliai: „Tau pavasarių, 
Kaip tam vargšui jau maža beliko“...
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,K. Šklėrius Žvejų laivai mūsų marėse

MERI SINKEVIČIŪTĖ
JŪRININKAS

Ir pasidaro širdis, kaip ta jūra, nežino, ko nori.
Visados, kada tik aš prisimenu jūrą, man krūtinę suspaudžia 

nenumaldomas ilgesys, o prieš akis iš kažkur išsineria pora akių, 
tamsių akių, kurios spindi pasitikėjimu, nekaltybe ir kažin ko
kiu nesuprantamu, tyliu liūdesiu, — juodi vyzdžiai, tamsios il
gos blakstienos, — ir tos ramios, gražios akys taip meiliai žiūri 
į mane. . . Ir kažkoks žiauraus likimo prislėgtas, pasityčiojimo 
pilnas balsas sako: Ane, kur tavo Jonis? —

Ne, ne. .. Neklauskit to manęs, neklauskit to manęs nieka
dos daugiau. Nenoriu nieko prisiminti, net tų laimingų valandų, 
kurios buvo pilnos žuvėdrų klyksmo, bangų ošimo, jo rankų 
glamonėjimo ir nežinomų bei negalimų dalykų pasiilgimo. Aš 
žinau, kad jau niekados nesugrįš išplaukę mano svajonių laivai, 
ir jų ilgesio būręs jau gal būt seniai sudraskė marių vėjai. . .
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O kažkas prieina dar arčiau manęs ir įkyriai kartoja: Ane, 
kur tavo Jonis? — Tu tyli? Juk pameni jo akis ir tą liūdną 
gražią šypseną. . . Jis didžiausioj audroj kopdavo i laivo stie
bą ir dainuodavo tik tau ir jūrai, o marių vėjas draskydavo jo 
plaukus ir atlapos krūtinės marškinius. ..

Aš paslepiu veidą tarp rankų, spaudžiu galvą, kad tik balsu 
nepravirkčiau. O kažkas karčiai šypsos: Tu jį mylėjai? Tu — 
mažute, pasigailėjimo verta žvejo dukrele! Ir tu drįsai svajoti, 
kad jis atsilsės kada nors ant tavo krūtinės ir tu jį bučiuosi, 
švelniai glamonėdama. . . Ir tu tikėjais, kad jis bus tavo, — jis, 
kurį pamilo jūra. . .

Joni, Joni! Argi jau atskyrė kas mus amžinai? Ne, ne. 
Juk tu mane mylėjai, mylėjai ir nuolat klausdavai, kada aš bū
siu tavo... Joni, aš liksiu tavo, tik tavo, ir jei tu negali sugrįž
ti iš jūros, aš ateisiu ten pas tave ir užgesiu savo pasiilgime, 
jausdama tavo atvirų akių spindėjimą ir rankų švelnumą. Atei
siu, kada marios bus tylioš ir ramios, — ir ilgai ilgai bučiuosiu 
tavo akis, o jūra tegul sups ir liūliuos mus. . . Nueisiu, Joni, ten 
ant tos tylios uolos, kur tu sėdėdavai, ir. ...

Viešpatie, ką aš kalbųjį.. Niekados to nepadarysiu, nie
kados nepadarysiu to tik dėl tavęs, Joni. . .

Tik noriu, trokštu dar kartą sugrįžti ten, kur stovi mažos 
žvejų grįtelės, vargingos ir žemos, pilnos aitraus žuvų kvapo, 
bet tokios tylios ir ramios. Aplink ten džiūsta tinklai, skraido 
balti marių paukščiai ir visas dangus pilnas jų klyksmo. ..

Leiskite, leiskite man dar kartą sugrįžti ten, kur tekanti 
saulė kruvinai nudažo pajūrio smiltis, o iš žvejų grįtelių tada 
ima rūkti melsvų dūmų srovelės. . . Ir aš noriu vėl kartu su ki
toms žvejų mergaitėms užkurti menką, vargingą namų židinėlį 
ir iškepti senam, jau seniai jūroje nuskendusiam, mano tėvui 
žuvies.. . Matau — jis sėdi vienas dabar ant mažos grįtelės 
slenksčio, taiso tinklą ir nuolat žiūri pro savo skaudamas, nuo 
vėjo paraudusias akis. į jūrą, žiūri ir kažko sunkiai atsidūsta.

Leiskite mane ten, kur žydėjo mano jaunystės vargingos 
dienos, kur besileidžianti marių saulė graudžiai kažin ko spin
dėdavo mažam, aprūkusiam langely, pro kurį aš žiūrėdavau į 
jūrą ir žvejų laivelių klaidžiojančias baltas būręs. . . Matau ir 
dabar: ten plaukia mažos baltos burės, plaukia visa jų eilė, plau
kia jos nušviestos besileidžiančios saulės, rausvos ir rožinės, 
plaukia tiesiai į mane. ..

Matau, staiga išsiskiria viena būrė ir grįžta atgal, atgal 
į jūrą.. .

Pažįstu, pažįstu tą būrę ir tą ilgą kažkeno rankų mojavimą. 
Tai Jonis. •.

Joni, Joni, palauk! Pasiimk mane, pasiimk mane kartu, ki
taip aš mirsiu viena iš ilgesio.. .

Ir jis atplaukia dainuodamas į krantą.. .
Vėl matau jo juodas, ramias akis, sutaršytus marių vėjo 

plaukus, liūdną šypseną ir atlapą krūtinę... Arti jaučiu jo al- 
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savimą, jo širdies plakimą ir jo lupų nedrąsų virpėjimą, kai jis 
bučiuoja mane.. .

Aš vėl maža, mažutė mergytė, vėl tas pats kūdikis, su švie
siom akim ir papurusia galvele, bėgu basa, vienmarškinė į pa
jūrį ir laukiu grįžtant iš marių savo tėvo, kuris su kitais žvejais 
išplaukia ten toli toli, meta tinklus, meta juos giliai giliai į 
mėlynas mares ligi pat marių dugno — ir gaudo žuvis.. .

Ak, jūs svajingi jaunystės laikai, pilni nedrąsaus ilgesio ir 
tylių svajonių, kurios niekados niekados nežus mano gyvenime.

Vėl prie jūros statau iš smėlio pilis, aukštas ir gražias, su 
aukštais bokštais, pilnas nebūtų dalykų ir paslaptingumo- Iš
puošiu jas marių akmenėliais ir mažom gėlytėm, sudedu ten 
visus savo žaislelius ir viską, kas man brangiausia. Staiga atū
žia marių banga ir viską vienu akymirksniu nušluoja, viską su
naikina ir sugriauja.. . Ir taip skaudu kažin ko pasidaro, taip

Bus plonų drobių

graudu, kad imu verkti, verkti taip graudžiai, — rodos, pliš iš 
skausmo širdis. . . Kodėl nuskriaudė mane jūra, mane mažą, 
mažutę našlaitę? Ką gi aš jai blogo padariau? — Kam ji atėmė 
mano žaislelius iš manęs, ji — tokia plati ir galinga... Ir dar 
labiau suspaudžia man širdį. Dar labiau imu verkti ir pasijun-
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tu tokia mažytė, nelaiminga ir viena čia prie ošiančios, putojan
čios galingos jūros, kad nelaimingesnės už mane, rodos, nebuvo.

— Ane, ko tu verki?
Jonis stovi šalia manęs ir taip meiliai žiūri į mane. Per 

daug geros jo akys, per daug švelnus jo balsas, kad visko jam 
nepasakyčiau... Jis taip atydžiai klauso, ir supranta mane-

— Ane, neverk! Jūra pikta. Ji pagrobė mano brolį, kuris 
išplaukė kartą su žvejais ir daugiau negrįžo. Mes ilgai ilgai 
verkėm su motina prie marių kranto, verkė ir tėvelis, bet jūra 
jo mums nesugrąžino. . . Bet aš, Ane, atkeršysiu jai. Kai už
augsiu, pasidarysiu didelį didelį laivą, išplauksiu į vidurį ma
rių ir surasiu karalaitę jūrą, kuri ten, sako, gyvena gražiuos 
gražiuos gintaro rūmuos... Rasiu ten savo brolį, atimsiu iš jos 
tavo žaislelius ir sugrąžinsiu tau... Gerai, Ane? — sako jis, o 
jo akys tokios susimąsčiusios ir rimtos.

Staiga aš prisimenu tą pasaką apie karalaitę jūrą ir kažkoks 
liūdesys užtemdo man akis-

— Bet, Joni, — sakau jam nedrąsiai, — karalaitė jūra labai 
graži. Visi, kas ją kartą pamato, negrįžta daugiau į žemę ir 
pamilę ją amžinai pasilieka jos gintaro rūmuos. Ir tu pamatęs 
ją užmirši mane ir negrįši.

Jo veidas suspindi drąsa, jo gražios akys išsiplečia, o juo
dų, susitaršiusių plaukų puokštė užkrinta ant kaktos.

-— O negalvok taip, Ane! Aš tikrai grįšiu pas tave, ir pa
pasakosiu tau apie karalaitę jūrą ir tas tolimas puikias šalis, 
kurios ten yra už tų miglotų tolių. Ten, va! — sako jis ir ištie
sia mažą savo rankelę ir rodo ten į neužmatomą jūrų platybę, — 
kur auga nuostabios rožės, kurios amžinai žydi. Pamatysi, aš 
tau parvešiu tų gėlių... Ar lauksi?

— Lauksiu, lauksiu, Joni! — sakau jam.
Staiga Jonis susimąsto ir ilgai ilgai žiūri į jūrą...
— Ką ten matai, Joni? — klausiu.
— Ten taip gražu. . - Kad tik greičiau užaugčiau ir galė

čiau nuplaukti ten toli toli. . . — sako jis, nenutraukdamas akių 
nuo jūros.

* *
*

Buvo tamsios, juodos naktys. Jūra siūbavo ir ošė, o jos 
bangų ūžime girdėjos didingas, rūstus liūdesys, kažką šaukian
tis ir viliojantis už tų neužmatomų tolybių, — nuplaukti, pa
klysti už tų tylių uolų, miglotų tolių, — kur atsilsi kiekviena 
nerami krūtinė, kurią atveda čia ilgesys. Pro mažą grįtelės 
langelį, kur aš miegodavau, įsiverždavo galingas jūros atsidū
simas, ir graudūs, nežinomi ir nesuprantami šauksmai perver- 
davo širdį.. . Jūra verkdavo. Jos krūtinė kilnodavos apimta 
kažkokio baisaus nerimo; ji beviltiškai blaškydavos, atsimuš
dama į uolas ir niekas nesupras, ko ji nori. . . Mane apimdavo 
tada baimė, aš užsidengdavau galvą ir ilgai melsdavaus už tuos, 
kurie buvo tuo metu jūroje.

73



Kartais pro tą vienodą ir amžiną jūros ūžimą aš išgirsdavau 
balsą, kuris šaukdavo mane. Aš įtempdavau visas savo gyslas, 
sustodavau kvėpavus ir (įsiklausydavau, ir išgirsdavau balsą, 
šaukiantį mane vardu.

— Ane, Ane. ..
Aš virpėdavau iš baimės ir slėpdavaus po anklode, kad nie

ko negirdėčiau.
Gal tai buvo jūra, gal vėjas, o gal mirtis, kuri, kaip žvejai 

pasakodavo, tokiomis naktimis vaikščioja jūros pakraščiu. . . 
Kas pasakys?

Ak, nesuprantama jūra, kaip ir tų žmonių širdis, prie ku
rios jie gyvena. . .

Vieną tokią naktį pakilo mano tėvas, apsirengė, pasiėmė 
žuklus ir išėjo. O jūra bangavo, ūžė ir kažin ko verkė. Baisi 
buvo jūra ir ta naktis- Kur jis išėjo? — Tokią naktį žvejoti 
buvo beprotybė. Tą ir jis žinojo. Bet jis ėjo, ėjo į jūrą. Aš 
kabinausi jam ant kaklo, verkiau ir šaukiau, — bet jis tylus ir 
kažin ko nuliūdęs švelniai atstūmė mane, pabučiavo į kaktą 
ir tarė:

— Aš turiu eiti, Ane!
— Kur? Kur eisi, tėve, kas tave šaukia? — verkdama 

klausiau.
— Nežinau, kas mane šaukia, — atsakė jis.
Ir jis išėjo. O kai rytą tekėjo saulė, atbėgo Jonis, visas iš

sigandęs ir sutaršytais plaukais, suėmė stipriai stipriai mano 
rankas ir tarė:

— Jį išplovė jūra ties Juodąja uola. ..
Aš bėgau į pajūrį kaip proto netekus, verkdama ir rauda

ma nuo galvos sau plaukus.
Jis gulėjo be kepurės, veidu į jūrą, o žili jo plaukai buvo 

šlapi. . . Jo lūpos buvo sutrūkusios nuo vėjų, rankos supjaus
tytos virvių, o akys — jo ašarotos akys, — buvo praviros ir žiū
rėjo į jūrą. . .

Aplink stovėjo keletas žvejų, stovėjo jie tylus, susimąstę 
ir liūdni. Jie visai nesistebėjo ir net nesiteiravo, ko jis šitą 
naktį išėjo į jūrą, ko jis ieškojo ir kas jį ten šaukė- ..

Tą naktį nuskendo mano tėvas ir dar trys žvejai. . .

* *
*

Tomis skausmingomis vienatvės valandomis Jonis buvo 
prie manęs. Aš neturėjau jau motinos, netekau ir tėvo, o buvau 
tik šešiolikos metų. Jonis parnešė mane apalpusią nuo tėvo la
vono; ilgai saugojo ir globojo. Mano galva buvo sunki, o krū
tinėje kažin kas degė, degė lyg karšta liepsnojančia ugnimi, ir 
karštis išpildavo mane visą. Aš sunkiai sirgau. .. Naktimis, 
kada tik suūždavo jūra ir pasigirsdavo nykus bangų plakimas, 
aš pakildavau išsigandus, šokdavau iš lovos ir vienmarškinė no-
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rėdavau bėgti ten — į jūrą. .. Girdėdavau vėjo ūžime tėvo bal
są, kuris man sakydavo:

—; Ane, ateik pas mane! Čia taip gera ir ramu. .. Aš už
mesiu tinklą, marėse ir sugausiu tas žalsvas ugnis, kurios klai
džiodavo jūroje naktimis. Ateik, Ane!

Ir aš matydavau tėvo žilus plaukus, jo akis, tebežiūrinčias 
lį jūrą-.. Einu einu, tėve...

Jonis stipriai stipriai suspausdavo mane prie savo krūtinės, 
atsisėsdavo ant lovos krašto ir ilgai žiūrėdavo man i akis. Ak, 
tu tolimas niekados negrąžinamas, mylinčių akių pažvelgime!

— Joni, leisk, aš noriu eiti į jūrą.
— Ane, — sako Jonis, — tu negali išeiti. Nejau tu nori 

palikti mane — savo broliuką. Aš būsiu tavo broliukas, o tu 
mano sesutė. Ir pasaką paseksiu tau gražią, kaip broliukas ir 
sesutė išplaukė kartą i jūrą, užmetė šilko tinklą ir sugavo aukso 
žuvytę, kuri kalbėjo mergaitės balseliu. Gerai, Ane?

— Gerai, gerai, Joni!
Savo dainuojamu balseliu jis sekdavo man pasakas, o 

tarp kitų ir tą, kuri, jo nuomone, buvo gražiausia iš visų — 
apie karalaitę jūrą, kuri gyvena ten gintaro rūmuose. . .

Aš klausydavau, klausydavau ir mane apimdavo ramus ra
mus nuovargis, kažkoks svaigulys ir aš jausdavau ant savo lū
pų jo tylius, nekaltus pabučiavimus, kurie užmigdydavo ir pas- 
skandindavo mane gražiuose svajonių ir nedrąsios vilties sap
nuose. Kai pabusdavau, ilgai ilgai žiūrėdavau į jį, pagauta kaž
kokio neapsakomo ilgesio. Skausmingas jo meilių lūpų virpė
jimas, jo ilgų, tamsių blakstienų artumas ir tų akių gilumos 
mane stiprindavo ir sukeldavo troškimą gyventi, gyventi tik 
dėl jo.

— Eime, Joni, — sakydavau jam, — aš jau stipri. .. Aš 
noriu vėl išvysti žalsvą jūros vandenį, pamatyti žvejų laivelius 
ir raudoną saulę, kuri vakarais leidžiasi už jūros.

Jis laikydavo savo rankoje mano silpną, mažą rankelę, ir jo 
akys džiaugsmu nušvisdavo.

— Gerai, Ane! Tik tu dar truputį palauk, aš tau dar ne 
visas pasakas pasakiau. Klausykis. Ši bus gražesnė už visas 
pasakas, kurias tik kada tau pasakoju. Klausykis, Ane!

Jo akys ilgai žiūri į mane ir lūpos nedrąsiai suvirpa.
— Bet tu, neklausai, Ane, — sako jis, — tu be reikalo šyp

sais ir neklausai. . .
— Pasakok, pasakok, Joni. Aš klausau, mano broliuk. . .
Ir Jonis pasakoja — daug pasakoja.

❖

Šviesa jau gęso vakaruos, o jūra buvo stebuklingai graži. 
Vieni buvome tose neapsakomose platybėse, prie tų tylių, rūs
čių uolų, miglotų tolių, už kurių leidosi saulė... Nieko daugiau 
nebuvo, nieko, išskyrus mus.
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Jonis sėdėjo ant uolos ir rūkė savo mažą jurininko pypkę. 
Jis ilgai žiūrėjo į jūrą, paskui susimąstęs tarė:

— Argi jau nieko man nepalieka iš tų klajojimų jūroje. 
Nesuprantu savęs. Kai esu jūroje, taip trokštu būti prie tavęs, 
noriu grįžti atgal ir prisiekiu, kad grįžęs niekados daugiau ne
plauksiu į jūrą. O kai grįžtu, kažkas traukia mane atgal į jūrą, 
traukia nenumaldomai, lyg būčiau ten palikęs viską, kas man 
brangiausia.

Staiga jis atsistojo, priėjo arti manęs ir uždėjo ranką ant 
peties.

— Ane, — staiga tarė jis, — juk tu jau galėtum būt mano. 
Juk mums visko užtektų. Ir ko pagaliau aš vis leidžiuos į tą 
jūrą? Ko man trūksta? Tu myli mane — to turi man pakakti. 
Ir ką aš rasiu jūroje?

Jis nutilo ir susimąstė. Mano galva pasviro prie jo krūtinės.
— Ne, ne! Gana, — sušuko jis, — daugiau neplauksiu į 

jūrą!
Staiga jis pašoko, nudraskė jurininko uniformos papuoša

lus, nuplėšė nuo krūtinės pasižymėjimo ženklus, ir viską įmetė 
į jūrą. _ . -........................ . . . '

— Nenoriu, nekenčiu juros, — kalbėjo jis, o jo balsas vir
pėjo, — užtenka, gana...! Noriu ramaus ir tylaus gyvenimo, 
kuris būtų persunktas ramybe ir tavo švelnute meile. . .

Aš pabučiavau jo kaktą.

Šachmatų turnyras



Miela ir ore ir širdy

Jonis sėdi — žiūri į mane, o aš dėduosi ant savo palaidų 
plaukų baltą baltą vestuvių šydą. Jis toks ilgas ilgas, ir mes 
galėtume abu pasislėpti po juo. Apkaišyta mūsų grįtelė ža
lioms medelių šakoms, gėlėmis, ir čia taip jauku ir gera. Jau 
pilna visur gėlių, o vis dar eina žvejų moterys, eina jaunos mer
gaitės, liūdnai šypsos ir kaišo mane. Visi žino, kad rytoj mū
sų vestuvių diena.

Mes išeinam su Joniu iš grįtelės ir atsisėdam prie durų. 
Aš palenkiu galvą prie jo krūtinės ir jaučiu kaip ji ramiai ra
miai alsuoja..

Ten toli toli žėruoja raudonomis ugnimis vakarų dangus. 
Kruvina marių saulė, kruvinas dangus, kruvina jūra. Ji tokia 
graži, stebuklingai graži, tuo kruvinu savo blizgėjimu ir krikš- 
talo tyrumu.

Pajūry berniukai stumia į jūrą valtį ir dainuoja jūrininkų 
dainą:

Mes išplauksime į jūrą
Jauni drąsūs su dainoms, ■—
Ir tik ten nurims krūtinė
Šėlstant vėjui ir audroms. . .

Jonio širdis smarkiai ima plakti, jo akys užsidega nesu
prantamu laukiniu ilgesiu, jis švelniai paliečia mano krūtinę ir 
nori išsivaduoti iš mano glėbio. Mane suima kažkokia baimė ir 
aš jį stipriai prispaudžiu prie savęs.
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Toli uoste garsiai sušvilpia garlaivis. Iš jo kamino rūksta 
dūmai ir driekiasi į jūrą, o aukštai stiebe įkopęs jūrininkas tri
mituoja. Garlaivis išplauks už valandos.

Jonis pakyla, jo plaukai susitaršę. Jo akys išsiplečia ir iš 
jo ugningo pažvelgimo suprantu viską: jis dar spės.

Jis pašoka, išsivaduoja iš mano glėbio, pabučiuoja mano lū
pas. Jo akys ašarotos, jis verkia, bet jis palieka mane ir bėga, 
bėga ten — kur nesulaikomai kažin kas jį šaukia.. . Matau, nu
krinta jo kepurė, bet jis palieka ją ir bėga vienplaukis. Garlai
vis jau uždegė savo žalias ugnis ir kelia inkarą. Bet jis dar spės.

— Joni, Joni! ...
Mano krūtinę kažkas užgula, užspaudžia gerklę ir aš galiu 

tik verkti. . .
Kai nubėgau prie jūros, garlaivis jau pasijudino iš vietos 

ir pamažu tolsta tolsta, kol palieka tik mažas, vos įžiūrimas 
taškas.

Bet ir tas greit išnyks.

Garlaivis nuskendo antrą dieną po išplaukimo.
*

Jūra, jūra, kas supras tave ir visus tuos, kurių krūtinėse 
ūžia tavo bangos, tavo ilgesys žuvėdrom klykia, tavo sukelti ne
suprantami norai ir troškimai vaidenas, kuriais pripildai tu 
kiekvieną neramią širdį. Kas yra tavyje, kad tu ilgesiu pripil
dai širdis ir tų, kurie pirmą kartą tave pamato ir tų, kurie diena 
iš dienos akimis vedžioja po tavo sidabrinį paviršių. Kas ta
vyje yra, jūra, kad tie, kuriems tu išplėšei brolį, tėvą ar myli-' 
mąjį, kuriuos tu apvylei, kurie atsižadėjo tavęs, — pamatę ta
ve ramią ir tylią, vėl tiki tavim, vėl kuria svajones ir iš ilgesio 
pina gražiausias pasakas apie tave...

Aš sėdžiu viena ant. jūros kranto ir negaliu nutraukti akių 
nuo tolumos. Ten toli matau, plaukia laivai, plaukia mažos 
baltos burės, dideli žiburiuoti garlaiviai, plaukia už miglotų to
lių nepalikdami jokio pėdsako, tik balzganą dūmų srovelę, kuri 
tuoj tuoj išsisklaidys. ..

Visi visi, ir mažos žvejų valtys ir tie dideli garlaiviai, visi 
jie plaukia į jūrą, tikėdamiesi rast tai, ką jūra jiems pažadėjo. . .

Sudiev, sudiev! Jums laimingo kelio!
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Pasitarimas biznio reikalais

J. GOBIS

LAIMĖ IR GYVENIMAS
Nė viename žmogaus gyvenimo laikotarpyje laimės klau

simas nėra toks opus ir aktualus, kaip jaunystėje, niekas tiek 
daug ir taip poetiškai nesvajoja apie laimę, kiek jaunuolis; 
tat pravartu „Ateityje“ tuo klausimu iškelti keletą minčių ir 
pagalvoti.

Kas yra laimė, sunku tiksliai atsakyti, nes tai yra subjek
tyvus dalykas. Kas vienam yra laimė, kitam gali būti nelai
mė ar bent indiferentiškas dalykas. O vis dėlto niekas negali 
visiškai laimės išsižadėti ir visai ją paneigti. Ir tas, kas yra 
gyvenimo dezertyras ir pats nusižudo, tariasi būsią laimin
giau negyventi, negu gyventi. Didžiausias filosofijos genijus 
Aristotelis yra pasakęs: „Laimei žmogus sutvertas, ir todėl 
laimė yra visų jo veiksmų tikslas“. Kadangi kasdieniniame 
gyvenime i laimės sąvoką dažniausiai įeina gyvenimiški 
džiaugsmai, pasisekimai, malonumai, tad, rimtai pagalvoję, 
turėsime prieiti išvados, kad ne tokiai laimei yra žmogus su
tvertas. Tur būt, niekas taip nemėgo ir neieškojo rafinuotos 
gyvenimiškosios laimės, kaip Goethe, kurs tačiau pripažino, 
kad „Geniessen macht gemein“, kad smagumai žmogų vulga
rizuoja. „Už linksmumo ir džiaugsmo visada yra vulgariš- 
kumo“, pasakė žymus anglų estetas Oscar Wilde.

Jei įsigilinsime į tautų idealus, tai pastebėsime, kad jos 
nori arba moralinės laisvės arba galybės. Nė viena tauta, 
verždamosi i tikslą, neklausia, ar jos idealų realizavimas duos 
jai kuo daugiausia laimės, ar ne. Ne į pasitenkinimą veržiasi 
geresnioji mūsų prigimties pusė, bet į idealizuojamąjį gyveni-
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mo tipą. Malonumai ir kentėjimai terodo, ar mes pasiekėm 
savo idealą ar ne, bet nei malonumai nei kančios nesudaro 
mūsų gyvenimo tikslo. Taip pat, įvertindami tautu istoriją, 
visai mažai galvojame, ar tos tautos buvo laimingos, ar ne. 
Jei kasdieniškosios laimės kriterijais vertinsime skitus, hunus, 
totorius ir senovės germanus iš vienos pusės, ir senovės žy
dus, graikus egiptiečius ir romėnus iš antros, tai neturėsime 
pamato sakyt, kad civilizuotos tautos laimingesnės už barba
rus, nes labai galimas dalykas, jog barbarai turi daugiau va
idinamosios laimės, negu rafinuotos; civilizacijos išlepintos 
tautos. Praeities laikų tautas mes vertiname iš to, kiek jos 
yra laimėjusios dvasios srity, kiek jos parodė kūrybiškumo, 
o ne iš to, kiek jos turėjo vadinamosios laimės bei smagumu 
savo gyvenime ir kiek to davė kitoms tautoms. Tą pat ga
lima pasakyti ir apie paskirus asmenis. Mums maža reikšmės 
turi tai, ar Sokratas, Platonas, Aristotelis, šv. Augustinas, šv. 
Pranciškus Asižietis, šv. Tomas Akvinietis, Dantė, Šekspyras, 
Rafaelis, Goethe, Ad. Mickevičius ir kiti genijai ir šventieji 
jautėsi laimingi ar ne; mums svarbu, ką ir kiek jie yra laimė
ję dvasinėj srity, kokį gyvenimo tipą yra sukūrę ir ką davę 
dvasiniai žmonijos pažangai. Tiesa, į istorijos lapus pateko, 
pav., romėnu didžturtis Lukulas, pasižimėjęs ypatingai gar
džiais pietumis ir Egypto karalienė Kleopatra, kuri buvo ne
paprasta gražuolė ir turėjo daug seksualinių smagumų, bet nei 
Lukulas, nei Kleopatra, nei ponia Pampadour nėra sukūrę 
žmogaus verto gyvenimo tipo. Tai yra istorijos kurijozai. 
Mūsų simpatija ne „laimės karalių ir karalienių“, bet idėjos 
kankinių ir dvasios didvyrių pusėje. Mes žinome, kad be kan
čios ir dvasinės kovos nieko didingo padaryt negalima. Ne be 
prasmės rusų genijus T. Dostojevskis pasakė: „Kuo tamsesnė 
naktis, tuo šviesesnės žvaigždės; kuo gilesnis kentėjimas, tuo 
Dievas arčiau“. Ne visi norėtų džiaugtis šeiminine Sokrato 
„laime“ ir būti jo „kailyje“, nevisi sutiktų sekti katalikų šven
tųjų pėdomis ir išsižadėt gyvenimo laimės, bet visi savo šir
dies gilumoje lenkia galvas prieš tokį šv. Pranciškų Asižieti, 
šv. Augustiną ir kitus šventuosius, nes jų sukurtas gyvenimo 
tipas nepalyginamai vertesnis už Lukulo, Kleopatros, ponios 
Pompadour ir kitų „laimingųjų“.

Ne vienas jaunuolis silpnybės valandoje1 pavydi laimės 
donžuanui, ne viena mergaitė norėtų patekti į „gražios kara
lienės sostą, bet visi savo širdyje pripažįsta, jog kiekvienas 
šventasis, kiekviena šventoij ir kiekvienos dvasios didvyris ar 
kilnios idėjos kankinys nepalyginamai vertesni už šio pasaulio 
laiminguosius. Tik tokie žmonės traukia istorijos vežimą į 
šviesesnį gyvenimą, tik tokių žmonių kančios priartina Dievą 
prie žemiškojo mūsų gyvenimo. Juokingas yra Servanto Don 
Kichotas ir vargu kas jam laimės bepavydi, tačiau jis simpa-
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Lengvas kelias ir sunki nelaimė

tingesnis už tuos, kurie juokiasi iš jo nuoširdaus idealizmo. Ir 
mūsų laikais juokiamasi iš idealzmo, iš pasiaukojimo idėjai, 
pavydima laimės didžturčiams ir visiems šio pasaulio,, stiprie
siems“ ir kinkuojama prieš juos, tačiau širdies gilumoje visi 
jaučia ir supranta, jog ujami ir persekiojami idealistai yra ver
tesni už šio pasaulio laiminguosius ir galinguosius. Nuskurdęs 
pusalkanis idealistas geriau reprezentuoja idealinį žmogaus ti
pą, negu salioninis liūtas, negu pasitenkinęs ir išdidęs kapita
listas, negu laimingas donžuanas, girtuoklis ar didžturčio mei
lužė. Visi pozityvūs (ne piktieji) genijai, visi šventieji griežtai 
smerkia ir pajuokia, kas sumaterialėjusiems žmonėms brangu 
ir malonu. Dvasinėje menkystėje, egoizme, gatviškame gyve
nimo sūkuryje daug kas randa pasitenkinimo ir laimės, bet visi 
tikrieji idealistai tai smerkia. Visi švetieji ir net geresnieji 
poetai plaka žmonių ydas, jų egoizmą, pajuokia jų laimės vulga- 
riškumą, tačiau žmonių daugumas juos už tai gerbia, o tai kaip 
tik ir rodo, jog tai, ką gatvė laiko laime, nėra žmogaus savi
garbos. vertas dalykas .

Žmonijos istorijoj įdomu ir žavu tik tai, kas rodo dvasinę 
žmogaus didybę, kuomi pasireiška geresnio, gražesnio ir pa
stovesnio gyvenimo atspindžiai. Šventieji ir pozityvūs genijai 
savo gyvenimo tipu, savo idėjomis pasako daugiau, negu tie, 
kurie žavi gatvę savo turtais, savo prabanga, savo politine 
galybe, savo „laime“. Kas gatvei sudaro laimę, tai taurios 
dvasios žmogui yra tikra nelaimė. Gatviška, vulgariška laimė 
yra ne kas kita, kaip dvasinis žmogaus susmukimas.
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Iš visu istorinių asmenybių įtakingiausias yra V. Jėzus 
Kristus, o Jis kaip tik mažiausiai žemiškosios laimės turėjo. Jis 
skurde gimė, skurdžiai gyveno ir mirė baisiausia mirtimi; Jis 
žmonėms tik gera darė, o už tai — buvo žmonių sumuštas, iš
juoktas ir prikaltas prie kryžiaus, tačiau ši Asmenybė patrau
kė į save milijardus geresniųjų žmonių, milijonai žuvo kanki
nių mirtimi iš meilės ir ištikimybės tam Dieviškajam Asmeniui 
ir Jo mokslui. Istorija žino daug žymių valdovų, kurių milijonai 
bijojo, o retas nuoširdžiai mylėjo.

Žmogaus dvasia nori vertetsnių dalykų; savo sielos gilu
moj; žmonija ilgisi dvasios didvyrių. Kristus parodė visų am
žių žmonijai kitokį gyvenimo tipą ir kitokią laimę, negu toji, 
kurios mes kasdieniame1 gyvenime ieškome ir vienas kitam 
linkime. Kristus yra vienintelė istorijos Asmenybė, Kuri savo 
jėgomis laimėjo pilnutinį rimtumą dvasios srityje ir Kuri vul- 
garišką žmonių laimę visai paneigė. Jis prieš ją pastatė abso
liutišką gražų gyvenimo tipą ir be galo aukštus idealus, kurie 
nekuomet nenustos žmonėms savo žavumo ir patrauklumo. 
Šventųjų sielos grožis — tai' Kristaus sielos atspindys žmogaus 
sieloje. Šventųjų laimė — tai Kristaus laimės spindulys, radęs 
tinkamą dirvą pasireikšti mirtingame žmonių gyvenime. Tat 
svajojant apie laimę ir ieškant jos, visada reikia ieškoti įkvė
pimo Kristaus Asmenyje ir tik Jo mokslo šviesoje formuoti savo 
gyvenimui reikiamus idealus. Goethe, būdamas šio pasaulio 
laimės atstovas, vienoj vietoj lyg netyčia pabrėžė „die Liebe 
von oben“ (,,meilės iš viršaus“) reikalingumą ir jos išganingu
mą. Toji „die Liebe von oben“ — tai pašvenčiamoji Dievo ma
lone (teologiškai, „gratia habitualis seu sanctificans“). Toji 
„meilė iš viršaus“ sudaro tikrąjį mūsų laimės pagrindą, nes 
mūsų prisirišimas prie šio gyvenimo vertybų, mūsų „meilė iš 
apačios“ turi būti suderinta su „meile iš viršaus“. į tikrąją 
laimę veda tik tos šio gyvenimo vertybės, kurios neatima 
mums „meilės iš viršaus“ Dievo malonės, tos „meilės iš viršaus“ 
netekimas visada sudaro palankumą krikščiošnkoje moralinėje 
sąmonėje, nes tai žmogų palieka vieną šio gyvenimo sūkuryje, 
be atramos į amžinąjį dvasinės Gyvybės Šaltinį. Netekęs „mei
lės iš viršaus“, žmogus turi morališkai sudžiūti, suvulgarėti, 
sumenkėti ir paskęsti gyvuliškų džiaugsmų gaudyme.
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bus Kazio Zupkos, V. S. Giros, K. Žirgulio. L. Žitkevičiaus, V. Miliūno. 
K. Bradūno, Eug. Matuzevičiaus eilėr., Rabindranato Tagorės apysaka, 
Dostojevskio kūrybos nagrinėjimas, Fausto tragizmas, Kur stoti. Atsa
kymai į anketą, straipsnis apie komp. Strausą ir k. Numeris išeis kovo 
gale. Raštus siusti iki III.20 d.
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GYVENIMO PRASMĖ
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Nors priešai stipresni ginklu ir skaičiumi, mes gi dvasia ir 
pasiryžimu. Tat nenusiminkime — laimėjimas mūsų pusėje.

Ltn. Jurgis Sideravičius

Sąžinė — sielos balsas, aistros — kūno.
Rousseau

Mandagumas mažuose dalykuose saldina gyvenimą, dideliuo- 
se — daro jį kilnesnį.

Bovel

Rūpindamies kitų laime, surandame savąją.
Platonas

Gailestis — būtina pasitaisymo ir gerėjimo sąlyga.
E. Marting

Niekas nepaliko tokių šviesių žymių istorijoje, kaip žmogaus 
kilnumo atstovai žemų polinkių laikais.

Lacordaire

Norįs daryti gera, beldžiasi į uždarus vartus, mylįs randa 
vartus atkilus.

Rabindranat Tagore

Mergaite, jei nori būti mylima, būk graži, — gražiu kūnu, 
gražia siela, gražiu protu.

Montegacca

Stebėkis tais, kurie imasi didelių darbų, nors jiems ir nepa
sisekė tai, ką sumanė nuveikti.

Seneca

Įsivaizduokime savo vietoj asmenį, ant kurio pykstame. Mū
sų jautrumas dažnai eina iš neteisingos savimeilės, kuri norėtų 
kitiems to, ko sau jokiu būdu nepageidauja.

Seneca
t

Jei mes galėtume nuolatos išlaikyti savo dvasioje sveikas- 
mintis, pasiryžimo bei jėgos vaizdą, vaizdą žmogaus, kokio norė
jo Kūrėjas, o ne tokio, koks jis pasidarė įstatymus peržengęs,----
tai silpnybei ir ligoms visai nebūtų mumyse vietos.

O. Svett - Mardėn

Mirties nebijo tie, kurių gyvenimas daug vertas.
Kantas ,
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Žiemos rimtis

M. LINKEVIČIUS

NAUJAUSIOJI MŪSŲ LITERATŪRA
Eskizas

Sunkios mūsų dailiajai literatūrai vystytis sąlygos, bet jau 
drąsiai galima konstatuoti, kad ji per labai trumpą laiką stambiu 
šuoliu yra pažengusi į priekį. Jau turime lirikos, kurią nebūtų 
gėdos išversti į bet kurią kalbą, kas kartą sulaukiame naujų ver
tingų romanų, pastaruoju laiku ypatingai pagausėjusių, ir dramos 
dirvoje jau ima kaltis gražios vilties teikia diegai. Mano šičia 
kalba bus apie naujausiąją literatūrą, būtent, apie tą, apie kurią 
dar vengiama rašyti mokykloms skirtuose vadovėliuose, o tačiau 
apie kurią nutylėti negalima, nes jon įeina ir, jei ne knyginėj 
literatūros istorijoj, tai pačiame literatūros gyvenime užimą 
žymią vietą žmonės. Savo kalbos turinį tektų iliustruoti šiais 
vardais: Brazdžionis, Neris, Kossu-Aleksandravičius, Paukšte
lis, Grušas, Vaičiulaitis, Romanas, Rutkauskas, Ant. Miškinis, 
Tulauskaitė, Cvirka, Alantas, Babickas, Būdavas, Boruta Anglic- 
kis, Dovydėnas, Marcinkevičius, N. Mazalaitė, Zupka, Venclo- 
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Amerikos rašytojas Sinclair Levis, 
kuriam vasario 7 d. suėjo 50 metų. 
1930 m. jis apdovanotas Nobelio 

premija

va, Inčiūra, Jokūbėnas, Orintaitė, Alf. Keliuotis, Sirijos Gira, 
Grigaitytė, Dulkė, Zobarskas ir kt. Deja, siauri straipsnio rėmai 
to neleis padaryti.

Vos pažvelgus į šių žmonių kūrybą, tuojau į akis mesis fak
tas, jogei šios generacijos literatai visai kitokiais žodžiais kalba 
ir kitokiais potroškiais gyvena, negu didžiąją Lietuvos praeitį 
apoteozavę, laisvės lūkesiais gyvenę ir tautą iš numirusių kėlę 
maironinio laikotarpio poetai bei rašytojai, negu net ir pomairo- 
ninio literatūrinio judėjimo atstovai. Mūsų poetai atsispyrė, 
regis, sugestyvinės galios nestingančios Putino, B. Sruogos liri-

Rašytojas Liudas Dovydė
nas, parašęs „Ieškau gyve

nimo draugo”
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kcs įtakai. Kitokia kūrybos nuotaika, kitoks stilius, kitoks žo
džio išreiškimo būdas. Žinoma, šiaip tvirtinant turima omeny 
tik iš anksčiau paminėtų vardų žmonės, kurie jau yra suradę 
save, kurie jau turi savo veidą, savo spalvą. Daugumas gi jų 
tebėra naujų kelių ieškojime.

Literatūros gyvenimo stebėtojui į akis mesis ir antras fak
tas, būtent tas, kad naujausios literatūros gyvenime vyksta nuo
latinis kaitaliojimasis, nuolatinis persilaužymų procesas. Todėl 
aiškiai nurodyti literatūros sroves, kryptis veik negalima ir todėl 
čia tebus bandoma duoti nedrąsius jų kontūrus.

Naujosios ir naujausiosios literatūros gyvenimą matome te
kant dviem stambesnėm srovėm. Viena — visuomeninė 
arba galėtume pavadinti utilitaristinė srovė, kurios ša
lininkai iš žodžio kūrybos ir, apskritai, iš meno nevien reikalauja 
socijalinių motyvų, bet stačiai meną laiko įrankiu savo teorijoms 
skelbti ar net ginklu klasinei .kovai. Tai agitacinės, propagan
dinės literatūros šalininkai. Šia srove plaukia ir net diametra
liai skirtingų ideologijų žmonės, kaip, šit, klasinės kovos, rau
donojo marksizmo skelbėjai ir idealistinio tautiškumo, ultra pa
triotizmo šalininkai. Pirmieji buvo sudarę Trečiojo Fronto ko
lektyvą, antrieji reiškėsi nesudarydami vieningo fronto, o dau
giau paskirais savo nuomonės pasisakymais spaudoje, paskirais 
savo kūrybos pasirodymais.

Trečiojo Fronto likimas rodo, ko verta buvo trečiafronti- 
nininkų kova, kuria rėmėsi jų sau prisegtas aktyvizmo šūkis. 
Šit, jų revoliucingumo principas:

„Mūsų kriterijus, mūsų estetika, mūsų siekimai, mūsų tak
tika — sveikas, gyvas, jaunas, kovojantis lietuviškas bernas“.

Koksai buvo jųjų lietuviškumas, parodė jų nusikreipimas 
nuo lietuviškos dainos ir įsiklausymas i mašinų „muziką4*, nu
krypimas į maištą, nukreiptą prieš skurdo spaudžiamą Lietuvos 
ūkininką, tarytumei jis būtų kažkokio privilegijuoto ir kur kas 
geresnėj būklėj esančio luomo atstovas. O kiek jiems rūpėjo 
proletariato būvis, klasinė kova, parodė jų šios kovos paauko
jimas materijaliniam savęs išlaikymui. Dabar jau pakankamai 
aišku, jogei trečiafrontininkų „sveikas, gyvas, jaunas, kovojan
tis, lietuviškas bernas“ buvo ne kas kitas, kaip pretenzingas eks
travagantiškumo gestas.

Antrąją srovę matome tekant estetine linkme. Ji nėra este
tinė, kaip suprantama šūkis „menas menui“. Tiek ji estetinė, 
kiek stengiasi nutolti nuo perdaug apnuogintos tendencijos, kiek 
stengiasi išsilaikyti individualistinės kūrybos plotmėj. Čia 
matyti daugelio krypčių atspalvių. Ir tiktai atspalvių.

Grynojo kraujo simbolistų, ekspresionistų, impresionistų, ir 
kitokių modernistų nepasitaiko. Mūsų jaunųjų poetų, net ir 
tų, kurie jau yra išėję iš naujų kelių ieškojimo, .kūryboj šalia 
simbolikos rasime nemaža realizmo ar net natūralizmo pradų. 
Tas pats poetas kartais pakyla į sapno, svajonės sritį, į pasąmo-
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nės pasaulį, o kartais atsimuša į šiurkščiąją gyvenimo tikrovę. 
Kalbamu savumu ypatingai raiškiai pasižymi Amžino Žydo ir 
Krintančių Žvaigždžių autorius. Gal dėlto Amžinas Žydas spau
doje ir visuomenėj savo laiku buvo sukėlęs didelį garsą. Ir ba
ramas ir giriamas buvo Amžino Žydo autorius. Seniesiems 
konservatistams Am. Žydas atrodė antimoralus, antipoetiškas, 
jauniesiems, šviežumo, originalumo garbintojams, žmogaus ne
aiškių, logiškai neišreiškiamų išgyvenimų ieškantiems jis buvo 
nelyginant evangelija. Kai ką stebino Braždžionio Šventraščio 
religiškumas, kai kas piktinos jo chamiškumu, o daugiausia ne
suprato Braždžionio susigalvojimo. Gal todėl jo lirika, kupina 
skaidraus tikėjimo, daugelio net katalikų yra neįvertinama.

Šiandieną Braždžionis Krintančiomis žvaigždėmis tikrai at
rodo nusileidęs nuo rūškanų subjektyvumo, individualumo vir
šūnių ir išėjęs į gyvenimo lauką. Vis dėlto pažymėtina, jog 
pastaruoju laiku Brazdžionis, stačiai pamėgęs socijalinius bei 
religinius motyvus, savo kūrybą gana stipriai nudažo nuo dau
gelio kitų poetų skirtinga spalva.

Prie Amžino Žydo autoriaus stabtelėjome dėlto, kad jis buvo 
ryškiausias atstovas literatūrinio sąjūdžio, kurį buvo sukėlęs 
Granitas, išėjęs 1929 m. Tai katalikiškosios ideologiniu ir esteti
nės literatūriniu atžvilgiu krypties literatūros almanachas. Jis 
kėlė moderninės kūrybos reikalą, konservatizmą palygindamas 
su lavono dvokimu, jis savo pasisakymu iš kūrėjų, savo kūryba 
iš skaitytojų reikalavo tylos ir susitelkimo. Granito teišėjo tik 
vienas numeris, tačiau su tuo nepasibaigė granitininkų sąjūdis, 
persikeldamas į kultūros gyvenimo savaitinį žurnalą — N. Ro
muvą.

Antrasis netolimos nuo Granito krypties laikraštis buvo 
Piūvis. Tačiau pastarojo balsas labai tyliai praėjo. Piūvis blan
kų atsiminimą tepaliko tik pačių literatų atminty. Pąčios kū
rybos duodamas labai nedaug, Piūvis susinarpliojo palaidų idėjų 
raizginy — ir mes tegalime konstatuoti jo buvimo bespalvišku- 
mą. Pažymėtinas Piūvio nuopelnas — Kossu-Aleksandravičiaus 
išėjimas į literatūros viešumą.

Atskilusieji nuo Granito ir Piūvio grupių, susitelkdami 
Linijoje, parodė nemaža anarchistinės tendencijos. Gyvenimo 
kontrastai, dekadencija buvo daugumo linijinkų aprašymo 
objektu.

Nė vienas iš paminėtų literatūros laikraščių dėl sunkių ma- 
terijalinių sąlygų nesulaukė mūsų dienos. Leidžiamos Literatū
ros Naujienos yra daugiau literatūros klausimais kalbančių li
teratų tribūna, o ne kūrybos laikraštis. Tačiau poetai idealistai, 
nepaisydami nei medžiaginių, nei moralinių sunkumų, yra pasi
ryžę varyti Pradalges poezijai nederlingose pievose. Į jas įei
na su jaunaisiais poetais ir šitokios pajėgos, kaip J. Baltrušai
tis, Putinas, Sruoga. Bendrai, į Pradalges tegali patekti tik stip
rios ir pakankamai nušlifuotos plunksnos.
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Mūsų literatūros pajėgoms pasireikšti, nesant grynai lite
ratūros žurnalų, plačiai duoda vietos šiaipjau kultūros žurnalai. 
Šiuo atveju pirmenybė tenka jau minėtai N. Romuvai, kuri tiek 
keldama opius literatūros klausimus, tiek duodama vertingos 
kūrybos, yra lyg centras, grupuojąs aplink save estetinės .kryp
ties literatūras, tarp kurių gal viena N. Mazalaitė yra gryna 
romantikė. Ligšiol dar nebuvo tokio, kad ir vien dail. literatū
rai skiriamo žurnalo, kuris taip impulsyviai judintų literatūros 
gyvenimą, kaip N. Romuva.

Dail. literatūrai ugdyti padeda ir kiti mėnesiniai žurnalai, 
kaip Židinys, Ateitis, Vairas, Kultūra, Šviesos Keliai bei dien
raščiai — Lietuvos Aidas, Rytas, Lietuvos Žinios.

Pradžioje buvo pasakyta, jog jauniausios generacijos lite
ratai kalba kitokiais žodžiais ir kitokiais potroškiais gyvena, 
negu prieškarinė generacija, negu ir pokarinė, kuriai dar teko 
pagyventi tautos laisvės lūkesiais. Kiek senajai kartai kūrybos 
svoriui turėjo daugiau reikšmės kilni idėja, turinys, tiek mūsų 
dienomis didesnis dėmesys kreipiamas i stilių, į kalbą. Antra 
vertus tebebranginamas ir turinys; jei formizmo pėdsakų 
Keturi Vėjai ir paliko, tačiau jie, tie pėdsakai, labai nežymūs. 
Šiandieną jaunieji labai vykusiai suderina formą ir turinį. 
Tatai ryšku ypač stipresnių jėgų kūryboj. Šit, pavyzdžiai, rodą, 
kokios tobulos mūsų poetai pasiekia turinio bei formos harmo
nijos.

Iš kažkur šalta mirtis atjoja: 
Barška kaulai, dalgis žvanga. 
Ir gyvenimas, kaip šuo po kojų, 
Cypia susirangęs.

(Kossu—Alek. „Imago mortis“)

Čia minčiai pareikšti parinkta tokia nuostabiai ją atitin
kanti forma — ritmas, rimai ir kitos stilistinės priemonės iš 
karto skaitytojuje asocijuoja mirties paveikslą. Paimkime kitą 
pavyzdį.

Popiet dangus paniuręs, apsiniaukęs 
ir debesys per dangų ėjo 
juodi, kaip juodo karnavalo kaukės, 
debesys juodieji.

Giesmės nuvargintas, lietaus išlytas ir sušalęs, 
be šilto lizdo ir ant vėjo 
paukštelis po lapu verkšlendamas patelės 
pro ašaras čiulbėjo.

Palenkė smilga pievoje viršūnę ilgą 
ir dobilėlis sujudėjo — 
dangus ir debesys, paukštelis, dobilas ir smilga 
taip jie giedojo Agnus Dei.

(Bern. Brazdžionis, Agnus Dei)

Šičia jau kiekvienas žodis yra savo vietoje, kad, rodos, nieko 
negalėtumei nei išmesti, nei pridėti, ypač tokį įspūdį teikia 
antrasis posmas.
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Prieš keleris metus mūsų jaunieji literatai buvo stipriai pa
linkę į manieringumą, į žodžių akrobatiką — tiek beletristikoj, 
tiek lirikoj, sakysime, kurį laiką buvo užviešpatavusi beprasmio 
sakinių skaldymo ir šiaip įvairių pernelyg drąsių poetinių prie
monių ieškojimo mada, kuri šiandieną baigia nykti ir jau laiko
ma nemadnumo, atsilikimo ženklu. Žodžių akrobatikos keliu 
tebeina V. Sirijos Gira, kas jam yra labai prie veido.

Šiandien poezijoje vis dėlto tebevyrauja pusiau laisvas ei
liavimas, apsaugojus poeziją nuo ritmikos sustingimo, iš antros 
pusės, į poeziją stengiamasi idėti skambių, muzikalinių garsų, 
rūpinamasi rimų originalumu. Jeigu jau nerandamas naujas pil
nas rimas, pasitenkinama asonansu, kad tik eilėraštis užsineštų 
kuomi nors šviežesnių. Gana plačiai vartojama kontrasto prie
monė, o mūsų poetus yra stačiai pavergęs palyginimų ieškojimas.

Dar pažymėtina stambi ir reikšminga poetinė priemonė — 
aliteracijų suprasminimas, garsų simbolika. Pabandykime įsi
skaityti į šį K. Zupkos posmą. —

Užskleisi tu blakstienų tinklą, 
Gražiai gailingas garsas gaus, 
/lipins akis aštrus aksomas 
Iš mano mėlyno dangaus.

Antroje šio posmo eilutėje garsų g ir a kiekviename žody pa
sikartojimas argi nekelia gaudimo asocijacijos, o trečiąją eil. 
skaitant taip, regis, ir alpina skaitytoją. Be to, mūsų poetai 
itin supranta vaizdo reikšmę.

Dabar pažiūrėkime į vidinius naujosios beletristikos bei li- 
rikos požymius. Naujoji beletristika eina psichoanalizės keliu. 
Gal vienas Vaičiulaitis neatsisako nuo klasikinio — realistinio 
gyvenimo vaizdavimo. Tačiau jis literatūrai brangus ne turiniu, 
bet savo stiliumi. Tą patį galima pasakyti, ir apie elegantiško 
stiliaus impresionistą V. Romaną. Juozas Paukštelis, Juozas 
Grušas, seniau savo beletristiką dažydavę stipria romantine 
spalva, šiandie yra tapę realaus gyvenimo vaizduotojais. 
Kaip apie šioj vietoj paminėtus, taip ir apie kitus beletris
tus tenka pasakyti, jog kuone visi jie yra tolimi nuo mūsų prozos 
pirmatakų — Žemaitės, L. Pelėdos, Pietario ir kt., išskyrus gal 
J. Biliūną, tolimi savo tendencija nevaizduoti tikrovės fotogra- 
fiškai, bet stengtis įsibrauti į vidaus turtingumą, sudėtingumą, 
stengtis suvokti daiktų esmes. Tad nerandame personažų apra
šinėjimo nuo galvos iki kojų, nerandame geneologinių istorijų, 
nes mūsų beletristai stengiasi suimti savo personažu esminius 
bruožus. Taipgi nematyti objektyvaus gamtos vaizdavimo, kaip 
sakoma, su saulės patekėjimais bei nusileidimais. Dažniausia 
gamta supersonifikuojama. Mūsų beletristikoj daugiau lirizmo, 
negu epiškumo. Šit, kodėl psichologiniam romanui pas mus itin 
palanki dirva.

Jei jau tokie dalykai dedasi su beletristika, tai mūsų poezi
joje epas jaučiasi kaip sėkla patekusi ant kietos uolos. Visai
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kitoks vaizdas su lirika. Ji įdomi, kaip matėme, savo forma, ji 
stipri ir savo turiniu. Joje daug melancholijos, liūdesio, siel
varto, nusivylimo, nepasitenkinimo tikrove, aplinka. Daug joje 
tragiškumo, bet tas dar nereiškia, kad jau turėtume nuo jos 
bėgti — kaip nuo pesimizmo raugo; sakysime, Kossu-Aleksan- 
dravičius toks sielvartingas, toks graudus, o tačiau pripažįsta, 
kad — „gyvenimas toks didelis, malonus ir gražus“.

Daug kas mėgsta kaltinti jaunuosius lirikus, kam jų kūry
boje tiek daug liūdesio, tuo tarpu kai mūsų jaunuomenę reikią 
uždegti entuzijazmo, idealizmo ugnimi. Bet — entuzijazmo, 
idealizmo ugnies neišskelsi skambiais šūkiais, sustingusiais, be 
kraujo žodžiais, be tikro žmogaus sielos,parodymo. Jaunoje li- 
rikoj liūdesio daug, bet mūsų gyvenime jo dar daugiau. Tikras 
žmogaus vidaus atjautimas ir nepasitenkinimas šiurkščiąja tik
rove greičiau gali ką jaudinti, pagyvinti, negu skambūs, bet 
tušti šūkiai. Kas iš to, kad tušti bosai garsiai skamba.

O mūsų lirika tuščiai nenori skambėti, ji siekia vidaus ver
tingumo. Šia proga tenka sustoti ties gyvenimiškumo, tautišku
mo bei religiškumo literatūroje problema. Yra žmonių, kurie 
primygtinai iš rašytojų reikalauja aiškios tendencijos būti ultra 
patriotinės literatūros reiškėjais. Kiti gi — ultra religinės, kaip 
ir marksistinės ideologijos žmonės — ultra proletarinės. O kaip 
tik gabesnieji mūsų lirikai nesilaiko šių receptų. Ir pasakyti 
Brazdžionį esant ne grynai katalikiškos ideologijos, Kossu, Zup- 
ką neturint lietuviško veido, lietuviškos sielos, būtų tas pat, kaip 
tvirtinti Maironio Vakarą ant ežero Keturių Kantonų esant ma
žiau lietuvišką, negu Tautos pabėgėliams. Pastarajame — savo 
.krašto, savo kalbos branginimas, pirštinės metimas į tautos iš
gamas, o Vakare ant ežero Keturių Kantonų — jautrus tėvynės 
pasiilgimas, liūdesys svetimoje, kad ir labai gražioje gamtoje, 
iš kur poetas skrenda mintimis.

Ten, kur Dubysos mėlyna juosta 
Banguoja plati. . .
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą 
Sužibus riedi?!

Ar ši, F. Kiršos pasakymu, tautiška ašara ne karštesnę tėvy
nės meilę galėjo uždegti lietuvio širdy, negu —

Ojczyzna jums kvepia! Ne žemė tėvynė 
Maitinanti jūsų pilvus!

Ne skambiais šūkiais, bet subtilia kūryba užsineša jaunieji 
mūsų lirikai ir beletristai. Senieji poetai minėjo didingąją Lie
tuvos praeitį, mūsų dienos poetai trokšta gražios Lietuvos, jie, 
būdami nepatenkinti nūdienos pilkumu, ilgisi tautai skaidres
nės ir ilgesnės rytdienos. Jie myli Lietuvą, jie tą meilę išdai
nuoja prisirišimu prie Lietuvos klonių, laukų, upių, berželių. — 

Aš išbučiuosiu baltus kelio beržus 
ir nebeklajosiu vasaros taku, 
kur mano krūtinę tokia laimė veržė, 
kur manoji meilė supės ant šakų.

(B. Rutkauskas, Beržų daina).
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O, štai, .koks gaivalingas tėvynės meilės jausmas:
Ai, tėviškės padange miela, 
tu marini, tu marini mane atsiminus apie kiekvieną žiedą, 
tu išimi, nusineši su juo ir mano liūdną sielą, 
nežinomu, nematomu, neišpasakomu kažko surėdymu.

(Bern. Brazdžionis, Krintančios Žvaigždės).
Daugelis nenorinčių suprasti jaunosios literatų kartos ją 

kaltina perdaug esant, pasinėrus į asmeniškąją kūrybą, o ven
giant- susirūpinti visuomenės reikalais. Geras būtų tiems, kurie 
nesidomi savo literatūra, kaip ir apskritai kultūrinėmis verty
bėmis priekaištas, taikomas į jaunuosius, jeigu jis turėtų pagrin
do. Deja, jaunieji žodžio menininkai neužmiršta visuomenės 
reikalų, o kartais duoda gyvas aktualijas. Paskaitykime Zupkos 
Lietuvos išvaržymą, kuriame rasime šitokių posmų:

Ir kai, pavargęs pradalgėse, 
Pasiremi padaužtu dalgiu, 
Tai liūdna: nieko neturėsi, 
Džiaugsies, jei bus dar ko užvalgyt. 
Kiti važiuos puikiom mašinom, 
Dirbs' lig pietų, ir tai — bet niekus, 
Kaip pailsėt mes nebežinom, 
Kai darbas nieko nepalieka.
Sudėsim kraštui milijonus, 
Statysim miestuos puikius mūrus 
Ir čia, kaip šunį, keiksim ponus, 
Visiem šiaudų stogam prakiurus. 
Gyvensim, vargsim, nors nususę 
Kol anstoliai išvys iš ūkių, 
Tada bus Lietuva tik jūsų, 
Turtingi ponai ir nutukę.

Argi ne Lietuvos ūkininko žodžiai? Ar ne pats tikrasai gy
venimo vaizdas skambiuose eilėraščio posmuose.

O vis dėlto yra balsų ir visuomenėj ir spaudoje, būk, mūsų 
literatūroj nesą gyvenimiškumo, nesą tautinės dvasios. Ir, štai, 
kodėl. Mes perdaug esame įpratę į šventadienišką literatūrą, 
kaip ir į oficijalųjį tautinio veido parodymą, tuogi tarpu nau
joji mūsų kūryba braunasi į šiokiadienį gyvenimą, į žmogų, 
koks, iš tikrųjų, jis yra — lygiai taip, kaip liaudies žodžio kū
ryba, kaip įvairios pasakos, dainelės, dainuojamos prie girnų, 
pievose prie dalgių, grėblių ir t. t.

Nesmagu mums sustoti ties reiškiniu, rodančiu didelės lie
tuvių visuomenės dalies didelį nesidomėjimą sava literatūra, bet 
— nenusimename, nes šis reiškinys liečia ne moksleiviją ir ne 
kaimo jaunuomenę, o senomis tradicijomis gyvenančią ir išpo- 
nėjimo, bei visokio surambėjimo ligomis užsikrėtusią senąją in
teligentų kartą, inteligentų, kurie pirmoj eilėj stato komfortą, 
visai nekreipdami dėmesio į dvasines bei kultūrines vertybes. 
Nenusimename, nes mes tikime, kad jaunoji idealistinė ir dva
sios lobių pasirengusi tautai kurti karta nepraleis negirdomis 
naujausios kūrybos žodžių, tikime, kad jaunoji karta yra ir bus 
su mumis.
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A. DAMBRAUSKAS

KUR STOTI?

Kadangi moksleiviui yra itin svarbus, dažnai net galvą ėdan
tis klausimas į kokią mokyklą persikelti iš gimnazijos suolo, 
kokį tolimesnį mokslą pasirinkti, tai „Ateitis“, būdama nuo
širdus moksleivio draugas, nori patiekti ištisą tokį pluoštą 
praktiškų žinių, kurios atneštų bent didesnę dalį šviesos tuose 
neaiškumuose ir abejojimuose. Pradėdami universitetu šiame 
numery, iki mokslo metų galo dar tikimės supažindinti su vi
somis specialiomis mokyklomis bei institucijomis.

Nenagrinėsime čia, kuriam asmeniui kurios mokslo šakos 
geriausia imtis, bet duosime pačių paprastųjų informacijų apie 
aukštąsias ar aukštesniąsias specialines mokyklas.

Vytauto Didžiojo Universitetas

Dažno yra svajonė būti Kauno studentu, nešioti pačios gra
žiosios, pačios mielosios akiai spalvos kepuraitę. Bet kadangi 
kepuraitės spalva dažniausiai nieko bendra neturi nei su pažan
ga moksle nei su kasdienės duonos pelnymusi (duonos klausimas 
aktualus dažnam studentui), tai šiuo klausimu laikysime ją grei
čiausiai nemokamu priedu.

Į Kauno V. D. Universitetą studentai yra priimami du kartu 
per metus: rudens semestre prašymai paduodami ligi rugsėjo m. 
15 dienos, o pavasario semestre ligi sausio m. 15 d. Prašymai 
duodami V. D. Universiteto Rektoriaus vardu, nurodant į kurio 
fakulteto kurį skyrių norima stoti. (Apie fakultetus ir jų sky
rius kalbėsime vėliau). Prie prašymo pridedami šie dokumen
tai: 1) gimnazijos ar tolygios aukštesniosios mokyklos baigimo 
atestatas, 2) notaro patvirtintas atestato nuorašas, 3) trys foto
grafijos (maždaug 10X6 cm. dydžio) ir 4) 10 litų Lietuvos 
Banko kvitas imatrikuliacijos mokesčiui. Kvitas galima įteikti 
ir vėliau atsiimant parengtą studijų knygelę. Jei iš dokumentų 
negalima susivaikyti gimimo vietos ir datos, reikia pristatyti 
gimimo metriką. Nors aukščiau minėjome, kad studentai pri
imami du kartu per metus, bet naujai (į I semestrą) pavasario 
semestre (ligi sausio 15 d.) galima įstoti tik į Humanitarinių 
Mokslų fakultetą ir Teologijos-Filosofijos fakulteto Filosofijos 
skyrių. Nesuspėjus dėl kurių priežasčių paduoti prašymo ligi 
minėtos dienos, dažnai U-to Senatas tą terminą prailgina 
(ypač rudens semestre). Kartais padavęs prašymą žmogus ap- 
sisvarsto, kad geriau būtų jam kurią kitą šaką pasirinkus, į kitą 
fakultetą įstojus. Tada dar galima paduoti prašymas ligi spa
lių 15 dienos, nurodant, į kurio fakulteto kurį skyrių norima 
perstoti. Žinoma, su prašymu reikia paskubėti, nes, parengus 
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studijų knygelę pirmajam fakultetui, vėliau reikia sumokėti 15 
litų naujai knygelei ir asmens liudijimui parengti.

Kai studijų knygelė esti jau parengta, ją atsiimant iš Uni
versiteto Kanceliarijos (Didžiųjų Rūmų I aukštas) reikia įteikti: 
■a) užpildytą ankietos lapelį (gaunamą čia pat pas šveicorių), 
b) Lietuvos Banko kvitą 10 litų (jei nebuvo pridėtas prie pra
šymo), c) atestato nuorašas (jei jo prie prašymo nebuvo).

Gavus studijų knygelę, susirašius į ją šį semestrą skaitysi
mus dalykus (pagal fakulteto paskaitų tvarkaraštį), reikia įsi
registruoti faktulteto dekanate. Registravimosi laiką nustato 
fakultetai. Dažniausiai jis esti: rudens semestre spalių m. 1— 
15 d., pavasario — vasario 1—15 d. (Kai kuriuos fakultetuos, 
pav. medicinos, jis esti kiek kitoks). Registruojantis reikia 
įteikti Liet. Banko 100 litų kvitas — įrodymas, kad semestrinis 
mokslo mokestis sumokėtas. Mokestis gi reikia sumokėti ru
dens s. ligi spalių 1 d., pavasario s. ligi vasario 1 d. Laiku ne
sumokėjusieji laikomi iš Universiteto išstojusiais. Esant svar
bioms priežastims, susimokėjimo terminas gali būti prolonguo— 
jamas visą mėnesį, padavus per U-to kanceliariją prašymą Švie
timo Ministeriui.

Kas nori būti nuo mokesčio atleidžiamas, turi rudens s. ligi 
rugsėjo 20 d. ir pavasario s. ligi sausio 20 d. įteikti fakulteto 
dekanui Rektoriaus vardu prašymą, pridėjęs valsčiaus viršaičio 
ar miesto burmistro patvirtintą neturto pažymėjimą. Neturto 
pažymėjimas reikia įteikti kas semestras duodant prašymą. Pra
šymams blankai gaunami U-to Didžiuosiuose Rūmuose pas švei
corių (Kaštuoja 10 cnt. Juose nurodytas studento gyvenimo 
sąlygas turi paliudyti 5 studentai savo parašais).

Registruodamasis dekanate atleistasis nuo mokesčio nurodo 
savo numerį atleistųjų sąraše. (Tas sąrašas esti iškabintas fa
kulteto vitrinoje). Nustatytu laiku neįsiregistravusieji laikomi 
iš U-to išstojusiais, o norėdami grįžti, turi iš naujo duoti pra
šymą ir mokėti 10 litų imatrikuliacinio mokesčio. Studijų kny
gelę ar asmens liudijimą pametus, galima gauti nauji, bet esti 
gerokai painiavos ir keliolika litų išlaidų.

Gabūs neturtingi studentai gali gauti stipendijų, paduoda
mi prašymus tokia pat tvarka, kaip ir nuo mokslo mokesčio at
leidžiamuosius. Bet pirmame semestre stipendijos gauti papras
tai nepavyksta.

Studijuojantieji paprastai skiriami į tikruosius studentus ir 
laisvuosius klausytojus. Tikraisiais studentais priimami bai
gusieji gimnazijas su dėstomąja lietuvių kalba ir turį lotynų 
kalbos 8 klasių pažymį. Baigusieji realinės krypties aukštes
niąją mokyklą (be lotynų k.) tikraisiais stud, priimami tik į kai 
kuriuos fakultetus. Baigusieji aukštesniąsias mokyklas su dės
tomąja nelietuvių kalba, turi išlaikyti lietuvių k. egzaminą. 
Įsiregistravę dekanatuose (ir prieš registravimąsi) eina klausyti 
ten, kur jų pasirinktieji dalykai skaitomi, gauna profesoriaus
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parašą, ir studijos eina reikiama vaga, rodos, kitaip ir būti ne
galėtų. ..

Pakalbėję apskritai, kurie formalumai atliekami studijas 
pradedant, tarsime keletą žodžių apie atskirus fakultetus, nuro
dydami be to, kur būtinai reikia mokėti lotynų k. ir kur galima 
be jos verstis.

V. D. Universitetas turi 7 fakultetus. Vadinas, pasirinki
mas ne visai mažas: galima rasti vietos dažno polinkiams ir ga
bumams realizuotis, jei prozainė gyvenimo materija sparnų vi
siškai nepalaužia. Kadangi vadinamosios laisvosios profesijos 
tūlo laikomos pačiomis gerosiomis, pirmiausia trumpai šnekter- 
sim apie tuos fakultetus, kurie rengia tuos laisvųjų profesijų 
darbininkus.

Technikos fakultetas turi du skyrių — statybos ir techno
logijos. Technologijos skyriuje yra trys specialybės: mechani- 

... kos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos. Šio fakulteto 
5 kursai, tai mokslas trunka mažiausiai penkerius metus, žino
ma, kartais tenka ,,seminuoti“. . . Pirmus dvejis metus mokslo 
dalykai bendri abiejų skyrių studentams. Po to galutinai gali 
pasirinkti specialybę statybos ar technologijos skyriaus. Mokslo 
dalykų, ten praeinamų, čia neišskaičiuosime; tiek tepriminsime, 
kad ten viskas siejasi su matematika. Tad į tą fakultetą pir
miausia patenka, kam su matematika pakeliui, kam ji ypatingų 
sunkumų nesudaro. Be to, reikia turėti ne pati blogoji ranka: 
braižyti, gražiai braižyti daug tenka. Vasaros metu tenka atlikti 
lauko praktika, trunkanti 1—4 savaites. Į šį fakultetą priimami 
studentai ir be lotynų kalbos.

Medicinos fakultetas turi tris skyrius — medicinos, odon
tologijos ir farmacijos. (Pirmasis rengia tūleriopus gydytojus, 
antrasis — dantų gydytojus, trečiasis — vaistininkus). Į šį fa
kultetą priimami studentai tik sveikata ištirti ir sveiki atrasti. 
Sveikatą tikrina speciali Medicinos fakulteto personalo komi
sija vienoje fakulteto klinikų. Tikrinimo laikas ir vieta esti 
paskelbiama fakulteto vitrinoje prieš trejetą dienų. Tiriamasis 
turi sumokėti paprastąjį klinikos mokestį (2—5 litai). Svei
kata tikrinama rudens semestro pradžioje (į I semestrą stud, 
tik tada priimami). Neatvykęs reikiamu laiku sveikatos patik
rinti asmuo laikomas atsisakančiu nuo pareikšto noro stoti į šį 
fakultetą. Mokslas trunka medicinos skyriuje 5 metus, kituo
se — 4. Kadangi med. skyrių baigus reikia laikyti valstybiniai 
egzaminai, praeina kokie 7—8 metai kol iš abiturijento lieki gy
dytojas. Šitame, kaip ir technikos fakultete, yra daug valandų 
praktikos darbų šalia teoretinių valandų : darbo, vadinas, esti nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Pirmaisiais metais tenka smul
kiai susipažinti su bendresniais dalykais: fizika, chemija, bo
tanika, zoologija. . .

Į šį fakultetą priimami studentai tik su lotynų kalbos pa
žymiu.
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Teisių fakultete yra du skyriai — teisių ir ekonomijos. 
Teisių skyriuje rengiasi juristai — busimieji advokatai, teisė
jai. . . Ekonominį skyrių turi būti baigę visoki bankų, bendro
vių direktoriai. Vienur ir kitur darbo sritys plačios, ir čia mums 
nėra vietos nurodinėti, kuriai „konkrečiai profesijai44 šis fakul
tetas žmones rengia. Ag ir valsčiaus sekretoriaus pareigos, rodos, 
siejas su teisiniais daiktais. . . Nesame pasiryžę duoti statisti
kos — kiek studentų yra kuriam fakultete, bet tenka priminti, 
kad šiame yra daugiausia. Į ekonominį skyrių studentai priimami 
be lotynų kalbos. Teisiniame skyriuje jos būtinai reikia: net 
laisvu klausytoju stojant reikia turėti 4 klasių jos pažymys. 
Seniau ekonominio skyriaus studentai į teisinį būdavo priimami 
laisvais klausytojais, bet nuo 1933. IX. 10 neišlaikę lotynų k. 
egzamino nebepriimami. Žinoma, įstojus studentu į ekonomijos 
skyrių, išlaikius reikiamus lotynų k. egzaminus (programa: gra
matika, sintaksė, C. I. Caesaris I arba VI galų karo knyga ir 600 
Ovidijaus Metamorfozių ar kitų kūrinių eilučių), po metų galima 
perstoti į teisių skyrių, bet patekti į III semestrą sunku. Taip 
metai praeina beveik pro šalį. . . Lotynų kalbos egzaminuodavo 
seniau Hum. Mokslų fakultete, bet dabar, girdėti, reikią tie eg
zaminai laikyti prie Švietimo Ministerijos, egzaminų sesijų metu. 
Norint Hum. M. fakultete laikyti, reikią tartis su dekanu ir 
lot. k. profesorium. Mokslas šiame fakultete trunka 4 metus, 
jei kas nenori „binuoti“. . .

Dabar trumpai pakalbėsime apie tuos fakultetus, kuriuos 
baigę žmonės dažniausiai siejami su mokytojo ar pedagogo darbu. 
Tokių fakultetų yra 3 — Matematikos - Gamtos, Humanitarinių 
Mokslų ir Teologijos-Filosofijos. Žinoma, ir šių fakultetų kurį 
baigus, galima nevalgyti mokytojo duonos: galima verstis, pa
vyzdžiui, žurnalistika.

Matematikos-Gamtos fakultete yra 3 skyriai: matematikos, 
fizikos-chemijos ir biologijos. Kas einama matematikos sky
riuje, kiekvienam, manau, šiek tiek nuvokiama, todėl mokslo da
lykų nė nesurašinėsime. Fizikos-chemijos ir biologijos sky
riuose yra po keletą ciklų, kurių kiekvienas sudaro tam ar kitam 
patį studijų branduolį, pagrindą. Štai fiz.-chem. skyriaus cik
lai: 1. Fizikos ciklas: a) fizikos grupė, b) fizikos-chemijos gru
pė. 2. Chemijos ciklas: Biologijos skyrius: 1. Biologijos ciklas: 
a) botanikos grupė, b) zoologijos grupė. 3. Geologijos - geogra
fijos ciklas: a) geologijos grupė, b) geografijos grupė. Šiais 
mokslais susidomėjusiems bus, manau, šioks toks vaizdas, kas 
svarbiausia yra kuriame cikle, nors mokslų pavadinimų nesura
šinėsime. Priminsime, kad šiame fakultete yra ir astronomijos 
mokslų. Norintiems šį fakultetą baigus būti mokytojais, Hum. 
Mokslų arba Teol.—Filosof. fakultetuose reikia išklausyti kai 
kurie pedagoginiai dalykai.

Lotynų k. šiame fakultete nereikia, užtat matematika čia 
vyrauja. Mokslas trunka 4 metus. Per šio fakulteto biologijos
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skyrių kai kas, nepatekęs į Medicinos f-tą iš karto, bando po 
metų į jį patekti...

Humanitarinių Mokslų fakultete yra 3 skyriai: filosofijos — 
paidagogikos, filologijos ir istorijos. Kad lengviau paaiškėtų, 
kurie mokslai juose dėstomi, išskaičiuosime visų skyrių gru
pes, kurių keikviena, pagal studijozo norą, gali būti studijų pa
grindu

I. Filosofijos - paidagogikos skyriaus mokslų grupės: a) 
filosofijos sistema, b) filosofijos istorija; paidagogika.

II. Filologijos skyriaus: a) lyginamojo indoeuropiečių kal
bų mokslo grupė, b) lietuvių kalbotyros gr., c) lietuvių litera
tūros istorijos gr., d) graikų kalbos ir literatūros gr., e) lotynų 
kalbos ir literatūros gr., f) rusų kalbos ir literatūros gr., g) len
kų kalbos ir literatūros gr., i) vokiečių kalbos ir literatūros gr. 
k) anglų kalbos ir literatūros gr., 1) prancūzų kalbos ir literatū
ros gr., m) semitų kalbų ir literatūros gr. III. Istorijos sky
riaus: a) Lietuvos istorijos grupė, b) visuotinosios istorijos 
grupė.

Įstojęs į kurį šio fakulteto skyrių, studentas vieną kurią 
grupę pasiima pagrindine; viena šalutinė grupė pasirenkama 
būtinai iš to paties skyriaus, antroji šalutinė pasirenkama lais
vai iš bet kurio skyriaus. Kadangi šiame f-te studijuojantieji 
rengiasi būti mokytojais, tai istorijos ir filologijos skyrių stu
dentai antrąja šalutine grupe paprastai pasiima paidagogika. 
Be to, kai kurie bendri dalykai yra visų skyrių studentams bū
tini (tai: lietuvių k. bendrasis kursas, lietuvių tautos istorija, 
filosofijos įvadas, logika, psichologija, lotynų k., lotynų auto
riai, dvi svetimos kalbos), o kiti filologijos skyriaus (bend
rasis literatūros kursas, kalbotyros įvadas, naujesniosios lietu
vių literatūros istorija) ar istorijos (istorijos mokslo teorija ir 
metodologija, valstybės teorija, politinė ekonomija). Į šį fa
kultetą studentai priimami tik turintieji 8 klasių lotynų k. pa
žymį. Pažymio neturintieji priimami laisvais klausytojais, kol 
išlaikys lotynų k. egzaminą. Egzaminas laikyti galima 3 kar
tai per metus, be to, elementarinis lotynų k. kursas kasmet yra 
skaitomas, todėl egzaminui prisirengti nėra perdaug sunku. 
Fakultete mokslas trunka 4 metus (8 semestrus). Įstoti į jį ga
lima 2 kartu per metus ir į pirmąjį semestrą.

Šalia Hum. Mokslų fakulteto stovi Teologijos-Filosofijos 
fak-to filosofijos skyrius, kuriame yra šios šakos: filosofijos 
sistema, filosofijos istorija, gamtos filosofija, paidagogika-psi— 
chologija, sociologija, visuotinė ir Lietuvos istorija, lietuvių 
kalba ir literatūra, graikų kalba ir literatūra, lotynų kalba ir li
teratūra, vokiečių kalba ir literatūra, prancūzų kalba ir litera
tūra. Apie šį skyrių gerb. „At.‘‘ Skaitytojai yra pernai ar už
pernai pavasarį gavę brošiūrėlę, kurioje viskas visais atžvilgiais 
išsakyta, todėl daugiau nekalbėdami priminsime tik, kad čion 
įstoti studentu galima ir neturint brandos atestate lotynų k. pa—
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žymio, bet per iy2 metų reikia išlaikyti jos egzaminas, baigusieji 
Mokytojų Seminariją priimami laisvais klausytojais, kol išlaiko 
per 1% metų lotynų k. ir 2 metus vienos naujųjų kalbų egzami
nus. Įstoti taip pat galima 2 kartu per metus. Apie šio fakul
teto teologijos skyrių pakalbėsime, apžvelgdami kunigų Semi- 
iš kitur.

Liko dar septintasis mūsų fakultetas, bet apie jį daug kalbėti 
neteks. Tai Evangelikų Teologijos fakultetas. Kadangi retam 
„At.“ skaitytojui tegali priseiti jin stoti, tad informacijų jis gaus 
iš kitur.

Nors anksčiau esame nurodę bendrų formalumų, kaip įstoti 
į V. D. Universitetą ir jame susitvarkyti, bet ir čia dar vieną kitą 
reikalėlį nurodysime. Kai kas gali panorti eiti kartu du fakul
tetu ar du skyrių tame pačiame fakultete. Du fakultetai eiti ga
lima tik Universiteto Senatui sutikus, o du to paties fakulteto 
skyriai — fakulteto tarybai leidžiant. Senatas, atitinkamam pro
fesoriui sutinkant, gali leisti klausytojui be privalomų savo fa
kulteto kursų, lankyti kito fakulteto paskaitas ir praktikos dar
bus ir tų dalykų laikyti egzaminus. Už šias paskaitas, praktikos 
darbus ir egzaminus klausytojai moka Valstybės Iždui Ministe- 
rių Kabineto nustatytą mokestį (V. D. U-to Reguliamino 153 §). 
Tik logiką, psichologiją, rusų ir vokiečių (ar anglų — ekonomi
jos skyriuje) kalbas Teisių fakulteto studentai išklauso Hum. 
Mokslų fakultete, o politinę ekonomiją Hum. Mokslų f-to istori
jos skyriaus studentai Teisių fakultete be prašymosi ir mokes
čio. Taip pat ir paidagogiką Matėm—Gamtos f-to studentai gali 
klausyti H. Mokslų fakultete ar Teol.-Filos.

Tikrieji studentai yra tie, kurie yra baigę gimnazijos 8 kla
ses, gavę brandos atestatą. Turintieji lotynų k. pažymį priima
mi į visus fakultetus, neturintieji -— tik į kai kuriuos (juos anks
čiau nurodėme). Laisvaisiais klausytojais priimami baigusieji 
nemažiau kaip 6 gimnazijos klases. Laisvieji klausytojai, prieš 
baigdami Universitetą, turi išlaikyti brandos egzaminus. Jie ne
turi teisės būti atleidžiami nuo mokesčio už mokslą nei gauti sti
pendijų.

Mokslo laiko vienetas yra semestras (pusmetis). Vienuose 
fakultetuose (kaip Hum. Mokslų) pereinant iš semestro į semes
trą reikia būtinai turėti keliolikos valandų įskaitos (įrodymas, 
kad tiek savaitinių valandų esi praeitą semestrą išlkausęs), ki
tuose (kaip Teisių f.) pereinant iš kurso į kursą būti išlaikiusiam 
minimalinį egzaminų skaičių. Bet apie šituos (studijų eigos) da
lykus čia nekalbėsime: būdami studentais patys patirsime.

Norėtųsi dar pora žodžių pasakyti ir apie „studentinių ir 
pilietinių pareigų kolyziją“, būtent apie kareiviavimo pareigą.

Kam priseina šį rudenį stoti į naujokų imamąja komisiją, aiš
ku — geriausia prieš studijas atlikti šią šventą pareigą pulke ar 
aspirantų kursuos. Gal nebūsi paimtas (paliktas rezerve ar ati
dėtas vienerius metus), tada, jei dar nevėlu, gali stoti į U-tą. Jei
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vėlu, o prašymo anksčiau, pasikliaudamas būsiąs paimtas, ne
buvai padavęs, metai reiks šiaip sau praleisti. Kas iki ėmimo die
nos dar suspėja išklausyti 3 semestrus (pusantrų metų), tam ka
reiviavimo pareiga atidėdama iki 26 amžiaus metų. Kas 3 semes
trų išklausyti nesuspėja, tam kartais tenka laikinai studijos per
traukti, o kartais, liekant metus atidedamam, pasiseka prisikasti 
prie 3 semestrų. Bet tatai pareina jau nuo sveikatos ir naujokų 
imamosios komisijos.

Kadangi studijuodamas tebeturi tuos pačius būtinuosius eg
zistencijos reikalus, reikėtų keleto žodžių ir apie studentų pra
gyvenimo šaltinius, nes dažnas mūsų yra kaimo lūšnelės vaikas, 
kurią dabar sunkiai krizė spaudžia, ir tėvai, padėję gimnaziją 
baigti, dažnai toliau nebeįstengia. Noromis nenoromis dažnam 
pačiam tenka manytis. O čia susiduri su daug keblesniais klau
simais ir šaradėmis, kurios nesiduoda taip lengvai išsprendžia
mos, kaip universitetan įstojimo formalumai.

Kaune pragyvenimas, kad ir studentiškas, kiek brangesnis 
nei provincijos miesteliuose, ypač brangūs kambariai. Pigesnį 
kaip 40 litų mėnesiui vargu tegalima rasti, norint, kad šiaip taip 
būtų galima jame gyventi. Vadinas, dviese gyvenant kambariui 
tenka sumokėti apie 20 litų. Pietums mėnesiui 26—30 litų. Rei
kia dar ir rytą vakarą kartais užkąsti, reikia apikaklė išskalbti. 
Taip ir reikia minimum 75—85 litų mėnesiui, nenorint kęsti ba
do, pietų „nepraktikuojant“. Aišku, nekartą studentui tenka ir 
nevalgiusiam pabūti. Maisto iš provincijos nekiekvienam galima 
parsigabenti — toli, be to, ir pargabentas greit genda. Taip ir 
reikia gyventi iš pinigo. Gera tam, kas iš šalies gauna pragyve
nimo minimumą. Dažnas pasikliauna gausiąs tarnybą ir ponu gy
vensiąs. Bet tarnyba gauti labai nelengva. Be to, gavęs per lai
mę tarybą, ne viską gali studijuoti — apie Medicinos, pav., ar 
Technikos fekultetus negali būti nė kalbos: ten ir studijų darbui 
laiko permaža atrodo. Nereikia, žinoma, manyti, kad kituos fa
kultetuos nėra ką dirbti. Darbo rimtai studijuojančiam — nestu
dentaujančiam! — visur pakanka, tik jis ten nėra taip registruo
jamas praktikos pavidalu kaip anuose fakultetuose. Neretas ver
čias privačiomis pamokomis. Bet šis verslas dažnai žmogų pa
laiko nevalgiusi: pamokų nevisada lengva gauti, ypač nedaug pa
žįstamų turint. O šiais laikais dažnas tyko be korepetitoriaus iš
siversti. Kas Dievo yra apdovanotas plunksnos valdymo dovana, 
litą kitą užbrėžia žurnalistika. Bet dažnam tatai neįmanoma. 
Nevieną vilioja viltis gauti stipendiją, kaip gabiam ir stropiam 
studentui. Bet stipendijų nedaug ir porą metų apie jas beveik 
nė svajoti negalima: labai gera būti nuo mokslapinigių atleistam. 
Stipendijos norma dabar 100 litų mėnesiui. Visą ją retas tegau
na: dažniausiai skirstoma po pusę ar po Yra organizacinių 
studentų šelpiamųjų fondų, bet. . . jais perdaug pasikliauti baisu: 
neretai gauni vienkartinės metams paskolos kokiuos 25 litus. . .
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JUOZAS ERETAS

BAŽNYČIA — UNIVERSITETO KŪRĖJA
Redakcijos prierašas. Mūsų skaitytojai, be 

abejo, žino, jog Lietuvoje yra tokia Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija^ kuri telkia į bendrą darbą atitinkamus 
mokslininkus. Vienas tos Akademijos žymiausias darbas 
yra ruošimas tam tikrų mokslo suvažiavimų. Pirmasis suva>- 
žiavimas įvyko 1933 m. Užgavėnėmis, antrasis—į kurį jau da
bar norėtume atkreipti ir „Ateities” skaitytojų dėmesį—bus 
šių metų rudenį. Kad tų mokslo konferencijų vaisiais ga
lėtų naudotis ir platesnė visuomenė, jų darbai spausdinami. 
Štai šiomis dienomis išeina iš spaudos pirmasis tų| darbų 
tomas, kurį sudaro arti 500 puslapių. Juose yra daug ir 
moksleiviams įdomios medžiagos. Reikia manyti, kad jie 
ypač pasinaudos tomis žiniomis, kurias patiekia prof. J. 
Eretas savo studijoje Katalikai ir mokslas; nes čia 
nušviečiama katalikų pastangos ir laimėjimai moksle, nuo 
pat pirmųjų krikščionybės dienų iki mūsų laikų. Šie davi
niai kartu parodo, kaip tuščiai ir be mažiausio pamato kai 
kas skelbia, jog tikėjimas nesuderinamas su mokslu. Dėl to 
mes, nelaukdami to darbo pasirodymo knygų rinkoje, kiek 
skaitytojams pritaikę, atspausdiname tą jo skyrelį, kur auto
rius, mūsų žurnalo bendradarbis, aiškina, kas iš tikrųjų yra 
įkūręs pirmąsias didžiules mokslo įsitaigas Europoje.

Kada pirmieji universitetai formaliai įsisteigė, šiandien 
sunku nustatyti, nes jų atsiradimo istorija ir tarpimo sąlygos 
kiekviename krašte buvo kitokios. Rodos, pirma tos rūšies įs
taiga išdygo dar 11. šimtmečio pirmoje pusėje Salernoje. Maž
daug į 12. šimtmečio galą pasekė Bolonija, Paryžius ir Oxfor- 
das. Vykęs jų pavyzdys masino ir kitus kraštus į darbą. Vienas 
po kito atsiranda nauji universitetai — minint tik svarbesniuo
sius — Neapoly (1224), Toulouse (1229), Salamancoje — (1243).

Tad studentų, kaip matom, pragyvenimo šaltiniai neturtingi 
per daug, nors ir įvairūs: jų visų neišskaičiuosi. Žmonės visaip 
verčiasi — nuo I prad. mokyklos skyriaus mokinio korepetavimo 
iki stambiosios pramonės šaknų diegimo. . . Viską čia lemia jau
nystė, optimizmas (žinoma, ne kvailas, aklas valio!), ateities vil
tis išmokėjimas progos nepražiopsoti, orijentuojantis dienos si
tuacijoje.

Kiekvienas, manau, turi pažįstamų studentų, su kuriais mie
lai išsišneka. Jie ir apie pragyvenimo būdus konkrečiau gali pa
porinti. Nelengva tai nelengva kartais, bet vilties nustoti nėra 
prasmės, apatijon kristi nejaunuoliška. Gyvesime ir mes ne blo
giau už kitus!

Mesk batus sudėvėtus, skylėtą kepurę —
Tegu saulė myluoja laisvai!
Uždainuokim linksmi, nors ir nieko neturim — 
Ei, jauni mėlyni sakalai!
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Iki 1300 m. tokių mokslo įstaigų jau priskaitoma apie 23, kurių 
daugumas Italijoje (11), Prancūzijoje (5), Ispanijoje (4), t. y., 
veikliuose romanų kraštuose. Šis mokslo entuziazmas su laiku 
persimetė ir į šiaurę, kur 1348 m. Pragoję steigiamas pirmasis 
vokiečių universitetas. 1364 m. paseka Krokuva, 1365 m. — Vie
na, 1386 m. — Heidelbergas, 1388 m. — Kelnas.

Tuos universitetus steigiant ir juos aprūpinant nemaža 
prielankumo ir duosnumo parodė kunigaikščiai ir miestai. Dar 
daugiau už juos yra padariusi Bažnyčia. Tai, tarp kito ko, ma
tyti ir iš to fakto, kad iš tų 81 iki vad. reformacijos atsiradusių 
įstaigų, daugiau kaip 50 buvo arba paties popiežiaus įkurtos arba 
gavo iš jo savo įkūrimo bules. Ir kiti, sulaukę įsteigimo doku
mentų iš kokio kunigaikščio arba gyvavę visai be tam tikrų įkū
rimo raštų, laikė Šventąjį Tėvą — krikščionybės vyriausiąjį mo
kytoją — jų gerove besirūpininčiu vyriausiuoju globėju. Dėl to 
dar mūsų dienomis Pius XI., pats mokslininkas ir istorijos ži
novas, neperdėdamas galėjo pasakyti, jog Bažnyčia visais lai
kais buvo mokslų ir universitetų globėja.

Bažnyčia, nepasitenkindama įkūrimo bulių dalinimu, pa
dėjo ir medžiagiškai. Taip antai, ji suteikė Erfurtui 4, Kolnui 
— 11 Heidelbergui — 13 ir Greifswaldui dar daugiau kanau
ninkų vietų, kurių pajamomis buvo steigiamos katedros, apmo
kami profesoriai. Kitiems universitetams dovanojo namų, že
mės, miškų, knygų, įrankių, beneficijų ir t. t., kad laisvi nuo 
materialinių rūpesčių ramiai galėtų dirbti.

Neužmiršo ji ir neturtingų -studentų, įtaisydama jiems ne 
vienoje vietoje vad. kolegijas, t. y., bendrabučius bei pigias 
valgyklas, ir šelpdama juos stipendijomis. Taip, pasakysime, 
1359 m. popiežius Inocentas VI. dovanojo Touluose‘o studen
tams savo paties namus su visomis pajamomis, iš kurių 10 stu
dentų galėjo studijuoti kanonų teisę ir 10 — civilinę teisę. Kai 
kažkas Bolonijoje pardavė nejudomą turtą, kuriuo buvo šelpia
mi 8 studentai, tai Jonas XXII. ne tik panaikino pardavimo ak
tus, bet dar padidino pajamas taip, kad toliau jų užteko trims 
dešimtims studentų.

Dar labiau, bažnyčia saugojo universiteto privilegijas. Rei
kia įsiminti, kad tos mokslo įstaigos buvo laisvos korporacijos, 
o ne valstybės, miesto ar Bažnyčios įstaigos. Jos tik naudojosi 
viešųjų jėgų globa. Joms rūpėjo užsitikrinti tiek privilegijų, kad 
niekieno netrukdomos laisvai vykdytų savo misiją. Jie teikė 
laipsnius, pripažįstamus visoje krikščioniškoje Europoje, valdė 
žemę, lyg kokie suverenai, naudojosi turtais, kaip kokie turtuo
liai. Ir už visa tai niekam mokesčių nemokėjo ir jokio teismo, 
be savo, nepripažino.

Šioms ir kitoms skaitlingoms privilegijoms apginti bei nau
joms įsigyti universitetų nariai tampriai surišo. Ypatingai veik
lūs šiuo atžvilgui būdavo studentai. Susiorganizavę pagal tautas 
nationės — jie pavydžiai saugojo savo teises ir savo garbę. Į 
savo tarpą tos nationės priimdavo ir savo tautybės profesorius.
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Visos, tos tautos, studentai ir profesoriai, sudarė tą universi- 
tas magistrorum atque scholarum. kuri ilgainiui davė vardą 
naujai mokslo Įstaigai, iš kart vadinamai stadium generale, t. y. 
tokiai mokyklai, kur visi gali semtis išminties.

Toje korporacijoje scholares ne vienoje vietoje tiek buvo 
Įtakingi, kad iš savo tautybės magistrų skirdavo egzaminato
rius, ir tiek galingi, kad iš pačių studentų išsirinkdavo rektorių. 
Suprantama, kad profesoriams apsimokėjo palaikyti glaudžius 
santykius su tiek susiorganizavusiais klausytojais. Juos vadin
davo ccmmilitones, t. y., bendrininkais kovoje už tiesos paži
nimą ir skleidimą. Dėl to visuose svarbiuose žygiuose laikėsi 
draugiškai. Kai kėsintas! jų laisvę suvaržyti, mokėjo sumaniai 
gintis, panaudodami kartais streiką bei emigraciją.

Ši universiteto korporacija, tiesa, nebuvo nesužeidžiama, 
juoba, kad neturėjo jokios fiziškos pajėgos, kuria būtų galėjusi 
gintis, tačiau ją skriausti mažai kas išrdįso, nes toks puolimas 
buvo laikomas negarbingu. Jis būdavo ir nevaisingas, kadangi 
užpultosios pusėje dažniausiai atsistodavo Bažnyčia. Taip, sa
kysime, popiežiai tris kartus užstojo studentus, kai 13. šimtmety 
Bolonijos miesto vyriausybė uždraudė jiems vykti kitur studi
juoti. Pav., Honorius I“. 1220 m. patarė geru dėstymu ir meile, 
o ne prievarta pririšti studentus prie miesto. O kai šis Įspėjimų 
nepaklausė, popiežius pagrasino ekskomunika. Po šimto metų 
Bolonijos universiteto privilegijoms ginti Jonas XXII. paskyrė 
tam tikrą globėją, o kai to nepaisydamos jos ir toliau buvo 
skriaudžiamos, popiežius Įsakė miesto ponams prisiekti iura- 
mentum de observandis statutis eiusdem studii factis et fa
cie nd is.

Kitą pavyzdi Donat‘as paduoda iš Orleans'©, kur, susiki
virčijus miestui su universitetu, Prancūzijos karalius Pilipas 
Gražusis panaikino senąsias mokslo korporacijos privilegijas ir 
profesorius su studentais pastatė policijos priežiūroj. Tačiau 
šie, gindami savo laisvę ir garbę, 1316 m. visi paliko miestą. Ka
ralius, negalėdamas to smūgio pakelti, kreipėsi Į popiežių, pra
šydamas padėti sugrąžinti universitetą Į Orlėans'ą. Jonas XXII. 
mielai tarpininkavo, patvirtindamas visas senąsias privilegijas 

Iš tokių ir daugybės panašių pavyzdžių matyti, kad Baž
nyčia neleido pažaboti mokslo židinių kokiais nors politiniais 
ar nacionalistiškais varžtais, nors tai ir būtų mėginę karaliai ar 
net imperatoriai .Nenuostabu, kad universitetai kilo kaip ant 
mielių! Ypač studium Parisiense taip ėmė šviesti visai Europai, 
kad imta sakyti, jog kaip Dievas italams davęs sacerdotium ir 
vokiečiams — imperium, taip prancūzus apdovanojo studium.

Šis sugretinimas yra reikšmingas. Jis rodo, jog naujai or
ganizuotas mokslas jau virtęs tikra jėga. Ir tikrai — kaip vidu
riniais amžiais buvo pasiekta galinga universali bažnytinė val
džia (sacerdotium) ir buvo bandoma sudaryti universalistinę 
politinę valdžią (imperium), taip ir moksle turėjo vienas visuo
tinas mokslas (studium) suimti visą mokslini darbą. Taigi,
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šalia popiežiaus ir imperatoriaus atsistojo — profesorius. O 
juos visus jungė vienas tikėjimas, viena kultūra ir viena kalba.

Suprantama, kad mokslo diplomas prdėjo konkuruoti rite
rio herbą, Išdidžiau už garsų šūkį civis romanus sum skardžiai 
aidėjo po Europą — civis academicus sum! O tie universiteto 
piliečiai laisviausiai traukė — žinoma, daugiausia pėsti — iš 
vienos dvasios pilies į kitą, nuo garsių mokytojų pas dar gar
sesnius. Būdami daugumoje neturtingi, buvo reikalingi para
mos, kurios susilaukdavo klebonijose, vienuolynuose, vad. 
bursų namuose. Ir imperatoriai, kaip, sakysime, Friedrichas 
Barbarosas, ypatingu būdu globojo visus, kurie mokslo reika
lais keliavo.

Tačiau ne visi, kurie naudojosi šiomis ir panašiomis privi
legijomis, tikrai ir studijavo. Mat, buvo ir tuomet daug tokių 
studentų iš kurių kitoms sritims, o ypač poezijai, daugiau 
naudos, negu mokslui. Jai pasišventė tie skaitlingi studentų 
būriai, kurie pamėgę vyną, moteris, kaulelius bei kitus azarti
nius žaidimus, ar dėl pinigų stokos, ar dėl mokslinių gabumų 
neturėjimo, kaip amžini studentai bastėsi po Europą. Nors 
daugumas jų mažai tesiskyrė nuo paprastų bastūnų, tačiau buvo 
ir visai gabių žmonių, kurie, brangindami savo talentus ir moks
lą, iš aukšto žiūrėdavo į kitus — laid non capiunt ea, quae sunt 
vat is.

Turėjo jie — kaip kiti luomai vidutiniais amžiais — savo 
„cechą“ su savo hierarchiją pamėgdžiojančią bažnytinę tvarką, 
su „abatais“, „vyskupais“ ir „primusais “.Jie kitų buvo vadinami 
clerici vagi, o patys save vadino „goliardais“. Savo krikšto tėvu 
jie, kurie savo: pradžią gavo prancūzuose, laikė Abaelardą, 
vadinamą „galiotu“. Šiuo vardu eina vienas žymiausių jų kū
rinių, būtent, Confessio Goliae. Šioje išpažinty nežinomas dai
nius atskleidžia mums anų dienų keliaujančio ir „gyvenimo 
ragavusio“ studiozo sielą taip natūraliai ir patraukiančiai, kad 
to kūrinio dalys dar ir šiandien dainuojamos.

Goliardai, netekę motyvų ar melodijų, jų be ceremonijų 
pasisavino iš bažnytinių giesmių. Taip be daugybės kitų, kiek 
vėliau, atsirado giesmė De brevitate vitae, plačiau žinoma savo 
įžangos žodžiais Gaudeamus igitur ir tapusi neoficijaliu stu
dentų himnu. Gal ne vienas, lig šiol negalėjęs išsiaiškinti, kaip 
pateko pirmutiniai trys, visai nestudentiško ūpo, net rūstūs, 
posmai į šį himną, supras juos esant ne kuo kitu, kaip bažnyti
nės giesmės liekanomis, prie kurių dirbtinai dar prikergti aka
demiški „vivat“.

Bet kaip šiandien, taip ir viduriniais amžiais, akademiška
sis jaunimas gyveno ne pirmais asketiškais, bet paskutiniais 
šauniais posmais. Ir buvo kuo susižavėti, nes tuomet, kada rite
riai tūkstantiniais būriais keliavo į Šventąją Žemę, jauni stu- 
detai masėmis traukė į kitokias rungtynes, į dvasios turnyrus. 
Kaip anieji troško užimti kraštą, kur įkūnytoji Tiesa tarp mūsų
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Idealaus lietuvio moksleivio tipas
A nketa mokytojams

„Ateities“ Redakcija, norėdama patiekti savo skaitytojams 
tikrai lietuviško moksleivio tipą, kurio jie mūsų sąlygose ga
lėtų siekti, ugdyti savyje jo tauriuosius privalumus, skelbia gerb. 
mokytojams tuo reikalų anketą. Kadangi anketos atsakymai pri
klauso atsakančiojo asmens, tai prašytume pažymėti, kas atsako 
(vyras ar moteris), kokį dalyką dėsto.

1. Kokiu moksleiviu (-e) Tamsta labiausiai žaviesi
a) pamokų metu,
b) pertraukų metu?

2. Ką Tamstos mėgiamiausias moksleivis(-ė) turėtų veikti 
namie (po pamokų) ?

3. Kuo ir kaip Tamstos mėgiamiausias moksleivis(-ė) turėtų 
reikštis už namų ir mokyklos sienų (sportavimo, teatro ar kino 
lankymo, vakarėlių rengimo, kitokių pramogų organizavimo, or
ganizacinio veikimo, beturčių ir kalinių rūpinimo, religinės prak
tikos atlikimo ir kt. atžvilgiu) ?

4. Kuo specialiai turėtų susirūpinti šių dienų moksleivis(-ė) 
ir ką jis(-ji) pirmoje eilėje turėtų atlikti, siekdamas idealaus 
(-ios) lietuvio inteligento(-ės) tipo?

gyveno, taip šie geidė pačią tiesą užkariauti ir skelbti ją nuste
bintam pasauliui.

Tikrai — mokslas buvo jėga ir tiesa išganė. Kas ją skel
bė, didžiavosi labiau, negu karaliai savo žmonėmis ir turtais. 
Bolonija dėl to net savo monetose iškalė išdidų šūkį: Bolonia 
docet! — —

Dažnai tvirtinama, kad Bažnyčia dėl to padariusi universi
tetus nepajudinama tvirtove, kadangi jie skelbę Jos mokslą. Ar
čiau pažiūrėjus, galima įsitikinti, kad nevisai taip būta. Saky
sime, Bažnyčia rėmė visą eilę universitetų, kur teologija nebuvo 
dėstoma. Tokių gana daug, nes iš tų 46 universitetų, atsiradu
sių iki 1.400 metų, arti du trečdaliu iš karto teologijos mokslų 
neturėjo, o pasitenkino teise — ypač romėnų (kaip Bolonija, 
Padua, Florencija, Orleans‘as) — arba medicina, kaip Salerno 
ir Montpellier.

Ir tikra, kad universitetai, (įvertindami tokia globą, ne vienu 
atveju patys glaudėsi prie Bažnyčios. Kad jie tikrai nesijautė 
pažabojami arba išnaudojami, pasirodė vad. reformacijos metu, 
nes tuomet esant gerai progai atsikratyti kokio nors jungo, 
Lutherio žemėje savo noru į reformatorius perėjo vos du uni
versitetai — Erfurto ir Wittenbergo.
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ALEKSAS ŽADEIKA

MERGAITĖ PRAŠO NEUŽMIRŠTI

Ir šį tylų vakarą, kai kieme vėjas padūkusiai laksto, kai 
liekna guoba dusliai švilpia, mėto savo atitarnavusias gelsvas 
kontramarkes ir bailiai, gėdingai dangstosi belapėmis šako
mis, kai dangaus švarke daug lopų, svajoju aš apie nuėjusias 
dienas. Mintyse — toji taip greit prabėgusi sauliaveidė va
sara ir ilgesys. Ilgesys tų puošniai pasirėdžiusių medžių, 
mėlynų vosilkų, vasariškos idilijos.

Šeštasis metų mėnuo buvo lygioje pusėje, gyvenimas 
žengė j 19-tąją vasarą, o širdy be logaritmų sunku susigau
dyti. Dienoraštyje vyto išblyškusios neužmirštuolės, portfe
lyje tūnojo pluoštas sąsiuvinių ir kelios knygos, o kišenėje 
švilpė vėjai. Ir tai buvo viskas, ką vežiausi pas dėdę.

Pagaliau ratai sustojo ir mane pasitiko dėdės šuns Augio 
tonai ir dėdinos Zuzanos glėbis.

— Sumenkai, vaikeli, sumenkai... Ar tau tokiam silpnam 
tokius aukštus mokslus eit. Na, gal duos Dievas, pasitaisysi, 
— ir jos rankos glosto mano plaukus.

Aš kaime!
Išeinu į sodą ir maine sutinka Augis. Jis jau senas, bet 

dar tvirtas, gražus. Mudu tokie geri pažįstami, nuo pat jau
nystės. Ir jis patenkintas: vizgina uodega, šokinėja ir linksmai 
urzgia. Glostau jo galvą.

Nueinu j paupį ir, atsigulęs aukštoje žolėje, imu svajoti. 
Ilgai, ilgai svajoju, o saulė, it drovi mahometone, ima slėpt 
savo veidą. Keliuos ir einu į namus, kur laukia paprasta, 
bet gardi vakarienė. Grįžta iš laukų šeimyna ir aš prisidedu 
prie jos. Pagaliau užtraukiame dainą ir toli plinta garsai. 
Mes dainuojame, o vakaro priblandon nuskendę medžiai tyli, 
neošia. Kam ošt, jei ir taip dainos sklinda ir patys žmonės 
linksmi.

Nueinu į kambarį ir ilgai, ilgai rymau.
Kažkur gale kaimo suloja šuva, Augis atsako, ir vėl ty

lu, tylu, tylu.
Pasišaukiau Augį ir abu einame į mišką žemuogiauti. 

Raudonos, mažutės uogelės čia šypsosi atokaitoje, čia 
dingsta burnoje. Vaikišku džiaugsmu renku jas. Augis gau
do petetliškes. Staiga išgirstu išgąsčio riksmą ir šunies lo
jimą. Greit pamatau gležną stuomenėli. Nuveju Augį ir 
tik tada pažįstu mergaitę.

— Adele, tai tu?
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Ji sumišta, graibosi žodžiu.
— Ponas... ponas... Liudas...
Spaudžiu jos ranką. Juk mudu seniau tokie artimi bičiu

liai buvome, visur mudviejų buvo pilna. Ji dėdės kaimyno 
duktė. T^džiūnas teturi tik 15 ha ir dukterį. Žiūriu į ją ir 
stebiuosi. Pasikeitus. Sakau:

— Tu smarkiai pagrožėjai, Adele!
— Ponas Liudas... taip netikėtai.. .
— Adele, kam tų ponų... Nejau tu užmiršai savo Liudu

ką?
Mekena:
— Ne, aš nieko neužmiršau... Maniau... Tamsta moky

tas, o aš paprasta sodietė...
Nutraukiau jos kalbą ir sodinu ant kelmo. Kalbamės. Ji 

man primena visą mano kūdikystę. .. Jai pasakoju apie mies
tą ir ji nuoširdžiai klausosi. Kalbėjome ilgai.

Daug žemuogių liko skynime, kam man jos, jei sutikau 
Adele.

Saulė beturėjo sprindi kelio, o mudviejų kojos mynė sod
rią žolę.

Daug kartų saulė skendo Vadžiūnų girioje, daug žalsvo 
šieno gulėjo dėdės daržinėje, daug sykių mačiau, sutikau ją. Ji 
vis tokia pat, tik gal nuoširdesnė.

Tą popietį radau amt staliuko lėkštę gražių aviečių. Pasi
rodo, Adelės būta ir atnešta man uogų. Kokia ji gera!

Sutikau ją prie upelio ir padėkojau už uogas. Jos akyse 
džiaugsmas.

— Juk gardžios? Žinai, šiemet jų tiek daug, aš išvirsiu 
tau ir į miestą nuvežti.

Ir staiga akyse liūdesys.
— Liūdai, kai išvažiuosi, neužmiršk manęs... ten mieste 

tiek negerų žmonių, jie viską užmaršina... Neužmirši?
Akys maldaujamai prašo.
— Tu parašysi laišką, ilgą laišką...
— Būtinai, Adele...
Kalbamės.
Upelis ima tyliau šnerėti ir palengva siaučiasi pilkšvu šy

du. Išsiskyrėme su sutemomis.
Saulė ėmė mažiau vartoti kuro. Gal todėl, kad „Ūkiškas 

kalendorius“ rodė 29 rugpjūčio. Ir liūdėjau su saule, nes ryt 
turiu išvažiuot, palikt viską: Adelę, dėdę, dėdiną, šeimyną, Au
gi, nenuoramą upelį, palinkusias nuo vaisių sunkumo obelis..,

Paskutinį kartą ėjau mylimaisiais takais ir... ir prie ber
žyno sutikau ją — Adelę. Šį kartą ji atrodė dar gražesnė, 
nes raudona suknelė puikiai tiko juodiem plaukam, juodom 
akim. Ji buvo liūdna, aš — kaip žemę pardavęs. Kalba nesi-
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mezgė. O vakaras taip greit skubinosi. Lydėjau iki jų žemės, 
be žodžių. Kam jie? Tik drumstų tą tylą. . .

Prie ąžuolo sustojom. Sušnibždo:
— Liūdai, tu neužmiršk manęs, aš būsiu tokia užmiršta. .. 

nes tu tik vienas supranti mano svajas, tik tu vienas nesijuoki 
iš jų.. . Liūdai...

— Adele, juk žiema netokia jau ilga ir vėl bus vasara ir 
vėl.. . Aš tau rašysiu laiškus, tu man. Skųsimės negyvais 
žodžiais vienas antram. Nemanyk, kad ten mieste man gera, 
aš gal dar labiau nelaimingas, Adele, aš net draugo neturiu.

Atsisveikindamas stipriai suspaudžiu jos rankas ir ji.. . 
nubėgo su ašarom. . .

Daug duočiau, jei galėčiau dar nors dieną likti kaime: api
bėgčiau visus medžius, išbučiuočiaiu visas astras ir gal dar su
tikčiau ją. Bet jau žvengia bėris, dėdina taiso „proviziją“- 
Bėgu dar sykį j sodą, Augis vejasi. Sustoju ties tvora, žiū
riu... ir taip liūdna. Ach, vasara, vasara, kur tu? Lėtai 
grįžtu į namus. Jau viskas sutvarkyta. Atsisveikinu su vi
sais. Dėdina kažką pasakoja, bet aš negirdžiu; bučiuoju ran
kon ir susijaudinęs įšoku vežiman. Dėdina dar šaukia:

— Laimingai, Liūdeli!
Matau mosikuojančią skarelę ir visa nyksta iš akių. Ma

tau tik trobos kaminus ir medžius. ..
Įprastais keliais traukia bėris.. Dėdė švilpaują kažkokią 

monotonišką melodiją. O aš žvalgausi, lyg norėdamas ką nors 
pamatyti. Ir, o Dieve, pamatau ją — Adelę. Iššoku iš vežimo 
ir spaudžiu jos ranką, o akys tokio gilaus ilgesio pilnos.

— Tu neužmirši manęs, Liūdai?
— Ne, ne, Adele, niekada. Aš tau rašysiu. . .
Dar sykį spaudžiu ranką ir lipu vežiman.
Matau mosikuojančią skarelę, liauną liemenį. Vėjas atne

ša tylų, kaip nakties atėjimas, garsą:
— Neužmiršk manęs Liūdai. . .
Dar matau ją: prisiglaudus prie beržo. Mosuoja, atsa

kau. . . ir išnyksta iš akių.

Dabar vasaros nė garso, bet jos atsiminimai taip giliai 
širdy. Aš vėl mieste. Čia kaminai, mūrai, betoninės tvoros, 
asfaltuotos gatvės, išsidabinę žmonės, bet niekur čia nėra šir
dies. Ir jaučiuosi toks visų užmirštas.

Pradedu rašyti kaiman — Adelei laišką.
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PETRAS ARVYDAS

JAUNUOMENĖS IDEALIZMAS
Šiandien daugelis, išgirdę idealo vardą, sarkastiškai nusi

šypso ir jiems pro dantis išsprunka: „Jaunuoliai, moderniškas 
XX amžius remiasi technika, fabrikais ir lietuviškais bernais. 
Idealai, idealizmas — šiais žodžiais nesukrausite turtų. O tur
tai, lobis, turi būti jūsų idealai!“. Iš tikrųjų, moderniškas 
žmogus nepaprastai skuba, ieško naujų kelių, naujų takų, kaip 
būtų galima kuo daugiau iš medžiagos pagaminti turtų, pelno. 
Daugelis rūpinasi tik savo indėlių procentais. Šių laikų dievais 
pradedama laikyti mašina, technika. Pasaulis bando grįžti į 
pagonystės laikus. Tą aiškiai įrodo hitleriškos Vokietijos pa
vyzdys. Šiais metais buvo pradėta aukoti senajam germanų 
dievui seni auto, padangos, giedoti tam tikri himnai! Juk tai 
tikra pagoniškoji dvasia! Tuo tarpu idealai niekinami. Dvasia— 
pūdoma. Daugelis pusmokslių, kitaip tariant mokslininkų, ne
nori tikėti, nei į Dievą, nei į velnią. „Ponai mokslininkai, ponai 
profesoriai ir jų klapčiukai, ponai medicinos daktarai ir jų 
gailestigosios meilužės, ponai perversijų advokatai ir jų paka
likai — kvatoja, šaukia, cypia rėkia: Parodykit mums dvasią, 
idealą, ponai mistikai! Mes ir per žiūroną jų nematom! Che, 
che, che! Parodykit mums, ponai mistikai, bent dvasios uode
gytę, kojytę, nosytę, ausytę! Che, che, che! Mes mokslo žmonės 
mes nenorim tikėti! Tikyba, religija, dvasia, idealas — kvai
liams!“ taip juos pajuokia prof. J. A. Herbačiauskas. Šitaip gal
vojant daugumai mūsų inteligentų, negalima norėti, kad mūsų 
moksleivija, ir apskritai, jaunuomenė būtų ideališkai nusitei
kusi. Ir jeigu didelė dalis jaunimo šiandien žygiuoja kartu su 
Kristumi, su Jo idealais, tai tik todėl, kad idealai gyvenime 
yra čiuopte apčiuopiami.

Šiandie gyvenimo realybėj per maža tejuntame poezijos. 
Proza, pasak Herbačiauską, nugalėjo poeziją. Ir nykumu pra
deda dvelkti mūsų gyvenimas... Kur išganymas?

Maldaknyges atsvėrė pudros kvapas, 
Altorius pakeitė lipšnus Mamonas. 
Ir laukia mūs ne Sibiras, bet kapas, 
Kur žiauriai klykia vėliavos raudonos.

(F. Kirša, Lietuviškas Sapnas).

Kas gi pagaliau yra tas trokštamas idealizmas? Kokia jo 
reikšmė? Anot prof. St. Šalkauskio, gerai suprastas, entuzias
tiškas mūsų jaunuomenės idealizmas, tarsi pavasario gėlė, yra 
jaunosios prigimties dovana, kuri tik tada pasirodo vaisinga 
visam gyvenimui, kai jinai, imama su visu rimtumu, ir kai yra 
suprantamos tos pareigos, kurias jinai uždeda. Idealizmas kiek
vienam jaunuoliui uždeda tam tikrų pareigų, kaip siekimas jų,
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tobulinimas savo sielos galių, kurias reikia atlikti jaunystėje. 
Nes jaunystė yra pats gražiausis gyvenimo laikas, kupinas kil
nių užsimojimų, entuziastiškų polinkių. Jaunystėje atlikti žyg
darbiai kartais net pasaulį nustebina. H. D. Noble jaunystę 
charakterizuoja, kaipo gyvastingų pajėgų išsivystimą, F. A. 
Ouillermet — kaipo amžių beribių akiračių, pavasario žavesio 
ir gyvenimo tamprumo, o prof. Stasys Šalkauskis — kaip am
žių, kuriame labiausiai mylimi idealai, ir kada labiausiai links
tama į praktinį idealizmą (žinoma, jei gyvenamoji aplinka ne
nuslopina tų norų). Idalizmas yra vienas iš svarbiausių veiks
nių, kuris paskatina jauną žmogų, kopti ad astra, toliau nuo 
purvinos žemės, susižavėti tik kilniais dalykais, mylėti dvasią, 
o ne materiją. Kiekvienas natūralūs jaunuolis, taip kaip žy
dinti gėlelė, kad ieško švelnių saulutės spindulėlių, ieško kil
nių idealų. Tik tas, kurio sielą jau slegia sunki nuodėmės naš
ta, juos niekina ir jais bjaurisi.

Idealai žygiuoja kartu su gyvenimu, su visuomenė. Kokia 
bus visuomenė, koks bus jos nusiteikimas, nažiūros į gyvenimą, 
toki bus jos idealai, toki bus ir jaunimo siekimai bei idealai. 
Žmonių nuolatinis, gaivališkas troškimas laimės, džiaugsmo, 
gimdo idealus. Kada jaunime atsiranda idealai? Paprastai 
idealai atsiranda ir pradeda formuotis lytinio brendimo metu, 
kada jaunuolis išvysta savo vidaus pasaulį su visomis mįslėmis 
bei paslaptimis.

Baigiant tenka pastebėti apie idealaus jaunimo pareigas. Į 
šį klausimą atsakau Antano Smetonos žodžiais: „Mūsų jaunuo
menė turi sukrusti veržtis darban. Tačiau, kaip visur, taip ir 
jos tarpe daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų. Susidūręs su 
gyvenimu ir pamėginęs dirbti, tūlas jų, pamatys, jog į dedamą 
idealą kelias — dygliais nuklotas. Taigi visų pirma turi mokėti 
prisiruošti darban, užsigrūdyti savo valia, savo asmuo (Šviesos 
Takais II d. Moksleiviai ir jų siekimai 74 pusi.). „Jaunimui rei
kia estetinio išsilavinimo, kuris yra itin svarbus jaunuolio švie
suolio pažymys, be to, jis gerai veikia ir jo moralę. . . Jauni
mas turėtų daugiau vertinti meno įstaigas, dažniau jas lankyti 
ir geriau doroti savo estetinį skonį. Reikalinga ir platesnė 
orientacija, daira, taigi pravartu pažinti bent paskutinių dviejų 
šimtmečių visuotinė politikos istorija. Pagaliau turi permany
ti asmens, draugijos, tautos ir žmonijos gyvenimo prasmę“. (A. 
Smetona, Vyresniųjų viltis jaunimas).

Taigi matome, kad idealus jaunimas turi daug dirbti. Jis 
turi išsaugoti savo individualumo žymes, savo vyriškumą. Idea
lizmas dar nėra galutinai žuvęs. Juk idealizmas jau pradeda 
atgimti. Tai rodo mūsų pačių gyvenimas.

Tik idealizmo jaunuomenė pakels lietuvių tautos dvasią, 
paskatins tautą didiems žygiams! O jos eilėse turi ir Tu, pri
klausyti, mano brangusis Bičiuli!

7
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Apžvalga
Veda V. Valentinas

„Ateitis“ 25-tuosius metus. Su šiuo 
(2) numeriu „Ateities“ žurnalas pra
dėjo 25-tuosius — jubiliejaus metus.

„Lithuanicą II“ pakrikštys „Bal
tąja Gulbe“. Kaune gauta iš Ameri
kos žinia, kad ten norima „Lithua
nicą II“ pavadinti kitu vardu, būtent 
„Baltąja gulbe“. Tai minčiai prita
riąs ir pats Įeit. F. Vaitkus, kuris 
birželio mėn. žada su ja nusileisti 
Kaune.

Tvarkomas bažnytinis muziejus. 
Visų stropumu tvarkomas bažnyti
nis muziejus. Jam organizuoti iš 
švietimo ministerijos paskirta 3.000 
litu. Eksponatu muziejus turės daug 
ir gana įvairiu. Juos sutvarkius ir 
atlikus būtinus darbus, muziejus bus 
atidarytas. Muziejum daugiausia rū
pinasi Metrop. Kun. Seminarijos Rek
torius kan. Pr. Penkauskas.

i
„Naujosios Romuvos“ Čekoslovaki

jos numeris. „Naujoji Romuva“ iš
leido specijalu numeri paskirtą Če
koslovakijai. Numeris gausiai ilius
truotas ir užpildytas beveik vienu 
čekoslovaku. Turiny randam Čeko
slovakijos užsieniu reikalu ministe- 
rio dr. Ed. Beneš‘o* straipsni — Tai
kos besiekiant ir kt.

.Monografija apie Jogaila. A. Ša
poka, P. Šležas, Z. Ivinskis, Sužie
dėlis ir R. Raulinaitis paruošė mo
nografiją apie Jogailą vardu „Jogai
la, ir jo meto Lietuva“. Redaktorius 
A. Šapoka. Monografiją leis Švieti
mo Ministerija.

Jau pradėtos atlietuvinti pavardės. 
Vidaus reikalu ministerijos pavar
džių atlietuvinimo komisija darbą 
tęsia. Komisiją sudaro: pirm. prof. 
J. Balčikonis, dr. A. Salys, adminis
tracijos departamento direktorius A. 
Survila, Kauno metropolijos kurijos 
archivaras kun. Veblauskas, kalbi
ninkas J. Talmantas ir J. Oriška.

Komisijos uždavinys pataisyti bei 

atlietuvinti visas nelietuviškas Pa
vardes. .

Lietuvos baletas tolimuose kraš
tuose. Mūsų V. Teatro* baletas sau
sio mėnesi išvažiavo gastroliuoti i 
Monte—Carlo. Jau pirmą gastrolių
dieną visi bilietai buvo išparduoti, 
bet tą dieną mūsų baletas negalėjo 
pasirodyti, nes dėl vokiečiu kaltės 
nebuvo laiku gautos dekoracijos. 
Pasirodęs scenoje mūsų baletas su 
silaukė dideliu ovacijų. Londono te
atro direktorius tuojau pasiūlė mu
su baletui vykti i Londoną. Be to, 
dar ir prancūzai norėtu matyti Lie
tuvos baletą Paryžiaus scenoj.

V. Bacevičiaus koncertai Varšuvoj 
ir Rygoj. Kompozitorius ir pianis
tas Vytautas Bacevičius vasario 5 d. 
koncertavo Varšuvos konservatori
jos, salėj, o vasario 11 d. Varšuvos 
radiofono. Programoj buvo lietu
viška muzika, kurios žymi dalis yra 
jo paties kompozicija.

Vasario 16 d. V. Bacevičius kon
certuos Rygos radiofone.

Baltijos spaudos santarvės konfe
rencija. Sausio 26 ir 27 d. Kaune 
ivyko Baltijos spaudos santarvės 
konferencija, kurioje dalyvavo lie
tuviu, latviu ir estu žurnalistų atsto
vai. Konferenciją atidarė užsieniu 
reikalu ministeris St. Lozoraitis. 
Konferencija priėmė svarbiu nutari
mu spaudos bendradarbiavimo reika
lu Pabaltės valstybėse.

Balto — Skandinavijos valstybių 
susiartinimo šventė. Jau kuris lai
kas, kaip veikia Lietuvos — Latvi
jos, Lietuvos — Estijos ir Latvijos 
— Estijos su Skandinavijos tauto
mis susiartinimo draugijos. Dabar 
nutarta kovo mėnesi Stokholme su
rengti didelę visu tu draugijų šven
tę. I tą šventę iš Pabaltės valsty
bių važiuos daug menininkų ir kul
tūros sričių darbininkų.

Pirmasis literatūrinis balius. Mū
sų rašytojai nutarė pirmą kartą iš-
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eiti viešumon šventadieniškai nusi
teikė.. Tas ju išėjimas buvo vasario 
2 d. Tą dieną Karininku Ramovėj 
buvo pirmasis literatūrinis balius. 
Baliu suruošė Lietuvos rašytoju 
draugija, o globojo P. Smetonienė.

P. Zaunienė i S. S. S. R. Operos 
solistė P. V. Jonuškaitė — Zaunienė 
vasario mėnesi išvyksta i S. S. S.; R. 
Ji dainuos Maskvoj ir Leningrade. 
Sovietai lietuviškom dainom vis ro
do didesnio, susidomėjimo.

Užrašinės liaudies melodijas. Švie
timo Ministerijos atstovas netrukus 
su nupirktu specijaliu fonografu 
bus pasiustas i provinciją užraši
nėti charakteringesniuju liaudies 
melodijų- Tokiu melodijų tikimasi 
surinkti apie 5000.

Lietuviu liaudies universitetas 
Londone. 1034 m. rudenį Londone 
buvoi įsteigtas lietuviu liaudies uni
versitetas. Skaitomos paskaitos iš 
Lietuvos istorijos, literatūros, ge
ografijos ir kt. Po paskaitų neuž
mirštama ir tautišku žaidimu bei 
šiaip pasilinksminimu.

Paryžiaus Grand operai 60 metu. 
Sausio 5 d. iškilmingai buvo pami
nėtas Paryžiaus Grand operos 60 

. metu jubiliejus. Šis vienas' didžiau
siu ir gražiausiu Paryžiaus architek
tūros stebuklu turi 2531 duris ir 7593 
užraktus. <

Kam tek© Nobelio taikos premija. 
1934 m. Nobelio taikos premiją ga
vo anglu publicistas Raloh Norman 
Angell Lane, autorius visos eilės 
knygų taikos, karo ir ekonominiais 
klausimais. Jo paskutinė knyga „The 
Great Illusion“ („Didžioji iliuzija“) 
pasirodžiusi 1932 — 1933 m. sudo
mino visą pasaulį ir buvo išversta i 
daugybe pasaulio kalbu. Sir Nor
man Angell neseniai Šventė 60 m. 
sukaktuves.

J
Katalikai Anglijoj. Anglijoj šiuo 

metu yra 2.321.117 kataliku. Pasau
liniu kunigu yra 3-299, kunigu vie
nuoliu 1.683. Pereitais metais Angli
joj buvo pastatytos 36 kataliku baž
nyčios ir koplyčios. Katalikai Aug 
lijoj dabar turi 2.277 bažnyčias.

„Kalevalos“ 100 metu jubiliejus. 
Vasario 28 d. Helsinky prasidės suo
miu tautos epo „Kalevalos“ pa
skelbimo. 100 metu sukaktuviu minė
jimo iškilmės. „Kalevalos“ paskelbi
mo sukaktuvės bus paminėtos ir 
daug kur užsieny. I Helsinkio iš
kilmes pakviesta Lietuvos vyriau
sybė ir „Kalevalos1“ vertėjas kan. 
Adolfas Sabaliauskas. Iškilmių pro
ga Helsinkyje rengiama didelėj meno 
kūriniu paroda, kurioje bus išstaty
ta apie 10000 kūriniu „Kalevalos“ 
motyvais. j

TEATRAS
Valstybės Teatro naujienos. Dar 

šį sezoną V. Teatro drama numato 
pastatyti keletą pasauliniu veikalu, 
kaip pav., „Vilius Telis“, „Princas 
ir elgeta“; žadamą atnaujinti Šeks
pyro „Hamletą“. Hamleto role vai
dins Kačinskas. Iš originaliu dra
mų numatoma pastatyti St. Kapnio 
„Traukinys ateina“.

„Oliveras Tvistas“ V. Teatre. Ket
virtoji mūsų V. Teatro premjera, 
buvo C. Dikenso- „Oliveras Tvistas“. 
Dickenso kūryba — romanai ir apy
sakos, lengvai duodasi įscenizuoja- 
mi ir mūsų teatro, scenoje jau ne- 
naujiena. Dickenso kūryba savo 
giliu žmoniškumu, kilniu idėjų, leng
vos beletristinės formos ir gyva 
dialogu pamėgta visame pasauly. 
Didžiausi Dickenso gerbėjai rusai.

L Turska — Bandrovska Kaune. 
Sausio 21 d. Kaune, V. Teatre kon
certavo žymi lenku operos daininin
kė, liaudies dainų interpretatorė T. 
Turska — Bandrowska. Jos koncer
tas praėjo su dideliu pasisekimu. 
V. Teatras taip pat norėjo ją kviesti 
ir vienoj operoj dainuoti, bet kai 
laike koncerto kažkas sušvilpė už
tat, kad ji vieną dainą sudainavo 
lenkiškai, tai nebekvietė. Publiką 
ypač maloniai nustebino ji tuo, kad 
vieną dainą sudainavo ir lietuviškai.

Lenkai mėgsta dramas. Lenku li
teratūros akademija buvo paskelbusi 
konkursą dramai parašyti. Iki šio
lei akademija gavo 287 konkursines 
dramas. Kad būtu lengviau tokį di
deli skaičių atsiustu dramą perskai
tyti, jury komisija suskirstyta i ke
turias sekcijas.
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Mokykloj ir gyvenime
Persitvarkymai „Ateityje“. Nors 

dabartiniu mūsų žurnalo įvairumu 
moksleiviai patenkinti ir Redakcijai 
atsiunčia daug padėkos laiškų, tačiau 
mes, pradėdami „Ateities“ 25-tuosius
— jubiliejinius — metus dar ryžtamės 
padaryti vieną kitą žingsnį priekin ir 
žurnalą dar daugiau pagyvinti. Ka
dangi dabar įvesta nemažai skyrių, tai 
redaktorius, norėdamas, kad juose 
paduodamoji medžiaga būtų pati gy
viausioj!, skyrių tvarkyti pavedė įgu
dusioms bendradarbiams. Kūno kul
tūrą (kaip ir seniau) tvarko žinomas 
šachmatininkas ir sportininkas P. 
Vaitonis, Apžvalgą — V. Valentinas 
ir Kreivas šypsenas — jūsų mėgiamas 
feljetonistas — Leonardas Žitkevičius
— Eždžion-Tekš. Meninius reikalus 
tvarkyti padeda gabus menininkas 
Petras Kauduvė.

Skaitytojams ir bendradarbiams. 
Kartu norime, kad mūsų skaitytojai 
ir bendradarbiai šitais „Ateities“ ju
biliejiniais metais taip pat parodytų 
kuo daugiausia gyvumo ir judrumo. 
Stenkimės, kad mūsų žurnalas šiais 
metais kuo daugiausiai išplistų, raski
me jam naujų skaitytojų, užkariauki
me naujas sritis. Visi moksleiviai 
„Ateičiai“ ir „Ateitis“ visiems moks
leiviams — toks siekimas tegu lydi 
mus šiais garbingais sukaktuvių me
tais.

Bendradarbiams norime dar kartą 
paaiškinti, jog „Ateitis“ siekia kuo 
labiau išvystyti moksleivių gabumus 
ir savo puslapiuose duoti pasirodyti 
jų pačių darbams kartu su pačiais 
geraisiais mūsų beletristais ir poetais. 
Kaip matote, daug spausdiname 
moksleivių eilėraščių. Sunkiau su be
letristika, nes ji daugiau vietos reika
lauja, bet ir čia po truputėlį parodo
me naujų žmonių. Todėl prašytume 
maloniųjų bendradarbių nenorėti 
kiekviename numery būti spausdina
miems, nes dabartiniu metu mūsų 
bendradarbių būrys yra labai išaugęs. 
Dažniausiai kas antras numeris (ir 
tai tik eilėraščius) tą patį autorių te
galime parodyti. Korespondencijas 
sunaudojame kiekvienam numeriui. 
Rankraščius reikia siųsti su užrašu 
(ant voko) „reikalų raštai“ ir apmo
kėti 30 c. pašto ženklu (neužklijuoti), 
nes pasitaiko, jog už stamboką rašinį 

kai kas ir virš lito apmoka, siųsda
mi jį kaip paprastą laišką., .Ateities“ 
ir „At. Sp.“ bendradarbiai taupumo 
dėliai medžiagą gali siųsti vienam vo
ke (pažymėti).

Jei norima, kad nenaudojami 
rankraščiai būtų grąžinami arba at
sakoma, reikia pridėti 30 et. pašto 
ženklą.

ALYTUS

— Mūsų gimnaz’jos gyvenimas 
kaskart vis naujesnis, vis įdomesnis.

— 1-13 įvyko „Konrado Valenrodo“ 
literatūrinis teismas. K. Valenrodas 
buvo kaltinamas kaipo kerštingas, 
klastingas, išdavikas, girtuoklis, pa
mynęs Kristaus reb'giją ir kt. Teismu 
kaip moksleivių, taip ir pedagogų su
sidomėjimas buvo gan didelis. Tik 
gaila, kad kaltinamasis aktas buvo 
nevykusiai paruoštas. Kaltinimas ir 
gynimas buvo gan silpnas ir, matyt, 
be tinkamo pasiruošimo. Moksleiviai 
įeinantieji teismo sąstatan, auditoriją 
tiesiog linksmino savo išdidžiais dau
giausia naiviais paklausimais. Nors 
teismas jau seniai įvyko, bet sprendi
mo nesulaukiama. Kalbama, kad kai 
kurie teisėjai buvo su „K. Valenrodu“ 
visai nesusipažinę, tai dabar dar „stu
dijuoja“; kai perskaitys veikalėlį, 
manoma, kad atsiras ir sprendimas.

— Literatai paskutiniu laiku be
veik viską užmiršo ir paskendo savo 
kūrybos skaityme. Girdėti, kad bus 
suruoštas literatūrinis vakaras.

— Vienas literatų globėjų, gimna
zijos mok. Jon. Šukys išleidžia savo 
novelių rinkinį „Vieškehs pro kaimą“. 
Moksleiviai savo mokytojo kūryba 
susidomėję.

— 1-17 Henr. J. Čerkesas, vos at
vykęs dėstyti kūno kultūros, čiuožyk
loje persišaldęs gavo smegenų užde
gimą ir 18 d. 6. v. v. Alytaus ligoni
nėj atsiskyrė su šiuo pasaub’u. Velio
nis turėjo vos 22 metus. Paskutinį 
kartą visa gimnazija atsisveikino su 
savo jaunu mokytoju 19 d., išlydėda
mi į velionies tėviškę — Panevėžį. Ši 
staigi ir netikėta mirtis lai būna pa
moka visiems sportuojantiems.

— Į mirusio mokytojo vietą II-l 
atkeltas p. Vaškelis. Mažesnieji su 
dideliu džiaugsmu sutiko naujai par-
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gabentas sporto rogutes, kuriomis 
jau pradėta sportuoti.

— II-3 įvyko tradicinis gimnazijos 
ir Tėvų Komiteto koncertas - balius. 
Programa buvo suskirstyta į 6 dalis: 
1) Fortepijonas, 2) Deklamacijos, 3) 
Solistai, 4) Orkestras, 5) Baletas, 6) 
Gimnazijos coras. Fortepionu visus 
tiesiog sužavėjo V. Aleksandravičius, 
išpildęs Šuberto „Serenadą“. Gan vy
kusiai pasirodė gimnazijos solistė 
Vyšniauskaitė dainavusi Sasnausko - 
Žilevičiaus „Karvelėlį“. Orkestras iš
pildė gimnazijos mok. Navicko kom
pozicijas — „Įžengimas į Vilnių“ — 
iškilmingą maršą, Habert'o — „Salem 
Aleikum“, Vollstedt'o — „Rytų Šo
kis“ ir kit. Baletas taip pat puikiai 
savo pareigas atliko. Choras sudai
navo Naujalio „Oi žiba žiburėlis“, Ži
levičiaus — Laisvės dainą“, Navicko 
— „Į Vilnių“ ir kt. Koncerto metu 
buvo pasisekusi loterija. Pelno gauta 
apie 1.000 litų.

— Kai kam gimnazijoj pasitaiko 
įvairiausių nelaimių: tenka ir po lo
vomis lysti, sveikiems apsirgti ir su 
mokytoju pametus 21-no amatą nors 
į paskutiniąsias pamokas atyykti. Tuo 
tarpu bus ir visi dzūkų dzyvai.

Bukas 
BELVEDERIS

Aukšt. pienininkystės mokykla
Mūsų mokykla randasi už Duby

sos žiočių, už nedidelio Seredžiaus 
miestelio, dešiniame Nemuno krante, 
buvusioj grafų Burbų rezidencijoj. 
Mokykla ruošia specijalistus pieninin
kus.

Mokykloje, kaip vienintelėj Lietu
voje, mokosi ir aukštaičių, ir dzūkų, 
ir kapsų, i žemaičių, ir zanavykų. 
Gal būt todėl ir gyvenimas įvairesnis. 
Nors čia mokymosi sąlygos yra kiek 
kitokios, kaip gimnazijose (čia turima 
daug įvairių praktikų), bet mokslei
viai nėra apsnūdę ir į darbą visiškai 
„parsiknisę“: jiems linksmos dainos, 
pasilinksminimai bei (tylus) lavini
masis yra nesvetimi.

Mokykloje dabar gana gerai gy
vuoja kooperatyvėlis.

— Sausio 20 d. naujai atremontuo
toj salėje, dalyvaujant visai mokyklai, 
iškilmingai atidaryta labai seniai 
laukta moksleivių skaitykla. Salė ga
na graži ir jauki, laikraščių nemaža, 
bet kažin kaip truputį apsivilta... 
Moksleiviai tikėjosi rasti čia mokslei
viškų, jų dvasią keliančių, žadinančių

ir jaunatve alsuojančių žurnalų bei 
laikraščių, bet vietoj jų visokį sekma
dieniai, šventadieniai, žodžiai (labai 
nepedagogiška. R e d.) bei ūkiai, ku
rie jaunos, kilniais idealais besižavin
čios moksleivijos dvasios nepatenki
na ir dėl to skaitykla nelabai gausiai 
lankoma. Iš dienraščių tėra tik ofi
ciozas. Vaidilas

JONIŠKIS

liki šiol Joniškio gimnazijos moks
leivių gyvenime buvo žymus sustingi
mas. Retkarčiais tegalėjai išgirsti 
apie joniškiečių moksleivių gyvenimą, 
apie jų veiklą. Dabartiniu laiku, ypač 
šiais metais, joniškiečiai pradeda at
busti iš miego, pradeda šiuo tuo do
mėtis. Jaučiamas didelis reikalas li
teratūros būrelio, tačiau niekas mums 
nepadeda susiburti. Kur reikia or
ganizuotumo, ten niekas nė piršto ne
prideda, o kitur. . . Tuo tarpu kitose 
gimnazijose literatų būreliai veikia, 
mokytojai rengia paskaitas, aiškina 
literatūros svarbą. Mes gi šioje sri
tyje esame apmirę!

— Karinio paruošimo pamokose 
pradėjome susipažinti su dujų karu 
ir apsauga. Dėsto ats. Įeit. K. Dai
nius.

— Mokytojo p. Vacbergo dėka 
įrengta čiuožykla mokyklos aikštėje. 
Po pietų, nuo 4 iki 6 valandų vakaro, 
visas gyvenimas čia virte verda.

Mokykla turi gerą, p. Vacbergo 
vedamą chorą. Deja, tiktai, kad baž
nyčioje j’s nesugeba pakenčiamai nė 
vienos giesmelės sugiedoti. Kiekvie
nas traukia pagal savo skonį, ir iš 
giesmės išeina kažkas. Chorvedys tu
rėtų ir čia pažangos ieškoti.

Epsilionas 
JURBARKAS

Praeitame „Ateities“ numeryje bu
vo parašyta, kad Jurbarkas apimtas 
žemaitiško snaudulio. Reikia sutikti, 
kad tiesos buvo nemaža. Buvo seniau 
snausta ir sfvajota, bet po šitos ko
respondencijos jurbarkiečių veidas 
pasikeitė. Kylame ir jau net pakilo
me iš kieto snaudulio ir plačiais mos
tais iriamės pirmyn.

— Literatai jau prieš Kalėdas iš
sirinko naują valdybą, kurion įeina: 
A. Vakselis (VIII kl.) — pirmininkas, 
Pr. Puzdešris (V kl.) — sekretorius 
ir J. Gudavičius (VIII kl.) — iždinin
kas. Manoma, suruošti literatūros
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vakarą (net su svečiais iš Kauno!) ir 
literatūrinį teismą. Laukiam išsiilgę!

— Sausio 19 dieną mūsų gimnazi
jos šeštoji klasė suruošė pasilinksmi- 
jaimą, kuriame savo plunksnos „mik
lumą“ parodė B. Malvicas rašinėliu 
„Likimo skraistė“, Vikt. Šimaitis — 
novele „Naujųjų Metų pasaka“, ir ei
lėraščiais — V. Sabaliauskas. V. Zda- 
jaavičius, G. Špokaitė ir M. Juškaity- 
tė padainavo solo. V. Šuika smuiku 
.sugrojo Hendelio maršą ir „Serenada 
<de Tosello“. Klasės choras, diriguo
jamas muzikos mokytojo A. Šarkaus- 
3to, padainavo keletą dainelių.

— Sausio 26 dieną pasilinksmini- 
jną — Vysk. A. Baranausko minėji
mą suruošė literatai. Po literatų 
^globėjo mokyt. M. Freimano įžangi
nio žodžio, V. Šimaitis savo referatu 
supažindino su vyskupo gyvenimu, o 
V. Kutkaitis — su jo kūryba. O. Ra
monaitė (VI kl.) ir O. Andriukaitytė 
<V kl.) paskaitė ištraukų iš Bara
nausko kūrybos. Gimnazijos choras 
sudainavo dvi Baranausko ir dar 
.Šiaip kelias daineles.

— Dabar gimnazija ruošiasi ope
retei „Kaminkrėtis ir Malūnininkas“. 
Statys prieš Užgavėnes .

— Jau kelinti metai gimnazijoje 
pavyzdingai veikia kooperatyvėlis, ve
damas mokyt. E. Kanclyviaus. Dabar 
prie to kooperatyvėlio įsteigta taupo
moji kasa, kur mokiniai taupo „juo
dai dienai“, o jei tokios nebus, tai pa
vasarį bus galima traukti ekskursijon.

V. Žvangutis

KAINAS

Kauno gyvenimas visais žvilgsniais 
bėga pirmyn. Čia sekamos įvairiau
sios Paryžiaus mados. Net ir užsie
nio spauda nekartą pastebėjo, kad 
Kaunas anksčiau suspėja prisitaikyti 
naujausioms Paryžiaus madoms, negu 
bet kuris kitas Europos didmiestis. 
Kaip ten bebūtų taip, bet kad nuo 
tokio gyvenimo neatsilieka ir mūsų 
jaunos gimnazistės, tai taip pat teisy
bė. Jos kiekviena proga stengiasi 
prisitaikyti uodeguotas, dekoltuotas ir 
Ititokias pavasarines bei vasarines 
madas ir tuo pamėgdžioti nuo „kul
tūros“ neatsiliekančias poniutes.

Kauno gyvenimas yra labai judrus, 
todėl pedagogams sekti savo auklėti
nių gyvenimą yra labai sunku. Pasi
naudodamos tuo, mūsų jaunuolės taip 
pat dažnai le’džia laiką kartu su žy

deliais „Aldonos“, „Grand-Kaffe“ ir 
kitokiuose užkampiuose.

Liūdniausia tai, kad tuose sūku
riuose pasitaiko atsilankančiųjų skai
čiuje ir katalikų moksleivių. Labai 
liūdnas faktas, bet kad tai yra tiesa, 
tai reikia ją ir pripažinti. Tuomi tu
rėtų susirūpinti tie asmenys, kurių 
žinioje yra jaunimo, ypač katalikiš
kojo jaunimo auklėjimas. Reikia pa
stebėti, kad tokie prašmatnybių mė
gėjai labai dažnai pasitenkina du ar
ba vieną kart į dieną pavalgą, by tik 
galėtų atsidurti ten, kur jaučiasi 
esą-čios labai laimingi, o mokyklos 
suole kovoja su snauduliu ir renka 
savo „naudai“ dvejetukus.

Tuo būdu vis labiau tolstamą nuo 
lietuviškų tradicijų, nuo gražių lietu
viškų šokių bei kitų gražių papročių, 
kai turėtų būti priešingai, kai visi 
turėtume kuo labiau vykdyti savyje 
lietuviškumą, tautinę dvasią. Laikas 
susiprasti!

Kauno moksleivijos dalis tuo yra 
susirūpinusi ir pasistengs įrodyti, kad 
lietuviški šokiai ir papročiai yra kul
tūringesni už kitokias svetimybes.

Alb. Stanelis

T. T. Jėzuitų gimnazija

Gimnazijoje labai gerai veikia so- 
dalių (religinė) organizacija. Vyres
nieji sodaliai kiekvieną trečiadienį 
šaukia susirinkimus. Programą pasi
keisdamos užpildo atskiros klasės, o 
kas antrą savaitę esti mylimojo Tėvo 
K. Fulsto, Sodalicijos vadovo, paskai
tos apie jaunuolio santykius su mer
gaitėm.

Be to, vyresnieji sodaliai yra nuta
rę leisti laikraštėlį, kurio pirmasis 
numeris žada netrukus pasirodyti. 
Čia sunkiausią naštą neša taip pat T. 
Fulstas. Už jo pasiaukojimą ir atsi
davimą moksleiviams mes jam esame 
labai dėkingi.

Jaunesniesiems sodaliams vado
vauja Tėvas Br. Krištanavičius, kuris 
su jaunesniaisiais ir yresniaisiais so- 
daliais tvarko vaikų laikraštėlį 
„Žvaigždutę“.

Penktosios klasės sodaliai yra su
darę lyg ir atskirą respubliką, kurios 
prezidentu yra V klasės auklėtojas 
Tėvas J. Beleckas.

Moksleiviai, kurie turi patraukimą 
prie fizikos, yra sudarę fizikų kuope
lę, kurios sumanytojas ir globėjas 
yra Tėvas Skripkiūnas. Fizikai jau
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vieną kartą buvo surengę akademiją, 
t. y., pasirodymą, kur dalis jaunesnių
jų fizikų pademonstravo savo pačių 
pagamintais instrumentais keletą
dalykėlių. M. Gr. Kniauklys

100 dienų balius

S. m. sausio mėn. 26 dieną Kauno 
„Pavasario“ Aukšt. Komercijos mo
kyklos aštuntoji klasė šventė šimto 
dienų iki pabaigos mokslo metų su
kakti. Ta proga aštuntokai suruošė 
tradicini vakarą — balių, kuris pra
ėjo. su ypatingu pasisekimu.

Buvo suvaidinta Moljero komedija 
„Šykštuolis“ (sutrumpinta). Režisa
vo Valstybės Teatro artistas p. Fe- 
dotas-Sipavičius. Taip pat, statant 
veikalą, daug prisidėjo mokyt, p J. 
Talmantas.

Vaidinimas pavyko. Ypatingai get
rai jautėsi savo rolėje, visus užim
ponavęs savo komiška vaidyba, Har- 
pagonas (K. Vasiliauskas). Be to, 
p-lės Šimaitytė ir Civinskaitė pašoko 
baletą. Vėliau —- šokiai ir žaidi
mai, užsitęsė iki 4 vai. ryto.

Vakarienės metu kalbą pasakė 
klasės auklėtojas p. A. Pavalkis. Jis 
trumpai nupasakojo šių dienų moks
leivijos uždavinius, ragino įtemptai 
padirbėti ši šimtą, dienų ir palinkėjo 
visiems išeiti i gyvenimą pasruošu- 
siems. Aštuntokų vardu kalbėjo 
klasės seniūnas A. Genys. Baliaus 
proga St. Znamenskas paskaitė sa
vo Ištrauką iš gimnazistišku „Metu \

St. Zn.

KRETINGA

Pranciškonų Ordeno Gimnazija
1-15. Pasibaigė priešcheminės ap

saugos kursai. Kursus uždarant buvo 
gimnazijos kine parodyta filmą „Che
minis karas“. Po filmos į salę pa
leido ašarinių dujų. Tokio „malo
naus“ kvapo paragavę, kai kurie 
moksleiviai „gavo“ dujų medžiagos ir 
kitą dieną „apnuodijo“ I gimnazijos 
koridorių. Dujos buvo greit pačių 
moksleivių pastebėtos ir „aukų“ ne
buvo.

— 1-27. Gimnazijos oratorių būre
lis surengė 12 metų Klaipėdos atva
davimo minėjimą. Kalbėjo: B. Jur
gutis, J. Asminavičius, K. Ramonas, 
B. Ramanauskas ir mokyt. Andrie- 

jauskis. Minėjimas visus karštai ptri— 
jotiškai nuteikė.

— V-oji klasė paskutiniu metu la
bai domisi hitlerininkų teismu ir k~ 
Kad viską galėtų geriau sekti, visa, 
klasė užsisakė „Karį“ ir „Mūsų Laik
raštį“.

— Turime puikią gimnazijos čiuo
žyklą. Ja rūpinasi gimnastikos mok... 
p. Andriejauskis ir trijų žmonių ko
misija (B. Jurgutis, Šemetas ir Vai- 
tiekaitis). Čiuožykla teleidžiama nau
dotis Gimnazijai, Vidurinei mokyklai 
ir žmonėms su oficijaliu T. Rekto
riaus leidimu.

— II-2 buvo gimnazijos mokinių, 
bendra išpažintis ir Komunija. Prieš 
išpažintį Gerb. T. Rektorius turėjo* 
konferenciją. Konferencijos yra kas; 
mėnuo: prieš išpažintį — sąžinės ti
krinimui, o šiaip auklėjimui ir dva
sios ugdymui.

B. Jurgutis, V kl.
(Korespondento žiniai. Pirmajam: 

nr. skirtoji korespondencija mūsų ne
pasiekė. Vistik konkurse įskaitysime..

R e d.)
— Vasario 3 d. Pranciškonų Ordi

no Gimnazijos Tėvų Komitetas su
rengė tradicinį vakarą. Buvo suvai
dinta „Šventadarbiai“, N. Gintalo vie
no veiksmo drama. Suvaidino gerai, 
įspūdingai. Atvykęs iš Kauno žino
mas Valstybės Operos solistas p. J. 
Būtėnas padainavo keletą lietuviškų, 
liaudies dainelių. Kartu su juo atsi
lankė ir muzikas Kuprevičius. Kun. 
T. Budraičio vedamas gimnazijos mo
kinių choras taip pat gražiai pasirodė.

Be to, mūsų penktokai padarė ke
letą sporto numerių.

T. Romualdas

MAŽEIKIAI

— Pirmiausia šįmet išjudėjo sep
tintokai. Sausio 12 d. jie surengė.-1 
tradicini pasilinksminimą. Suvaidi
no komediją „Bedarbis artistas“. Be 
to, septintokų kvartetas pagrajino 
keletą tautiškų dainelių melodijų,' 5 
V. Liauba. klasės laureatas, padek
lamavo eilėrašti „Žemaitija“. Ap
skritai, šis vakaras septintokams 
pasisekė gana neblogai. Tik gaila, 
kad jie nemokėjo suvartoti gauto 
pelno —. mat, už tuos pinigus „iš- 
fundijo“ visai klasei fotografijas.

Tiesa, fotografijo-s iš esmės, visai' 
neblogas- dalykas (malonu prisiminti'
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kai kam septintokų „murzonų“ kom
paniją), bet šiuo atveju iš vakarėlio 
gautą pelną būtų buvę galima su
vartoti ir geresniam tikslui, pav., 
kad ir dabar ruošiamo jų klasės 
laikraštėlio pagerinimui. Laikraštė
lio vardo išrinkimui buvo paskelbtas 
konkursas. Premiją (VI. Putvinskio 
raštų III t.) už „Atošvaistę“ gavo 
Bronius Petrauskas. Laikraštėlis, 
žada būti labai gražus, meniškos iš
vaizdos, nes jo redaktorium yra F. 
Daukantas^, geriausias gimnazijos 
menininkas.

Sportininkai taip pat subruzdo. 
Sausio 14 d. padarė susirinkimą, 
kuriame tarėsi dėl viso savo veiki- 
ko. P. mok. E. Streikus nurodė or
ganizuoto sportininkų veikimo reikš
mę ir patarė atskirus sporto šakų 
mėgėjus susiskirstyti i atskiras gru
pes. Grupių vadovais išrinkti: te
niso, ping-pong ir lengvosios atleti
kos K. Žulpa; ledo — žiemos sporto 
ir žaidimų — V. Skeivys; vandens 
sporto — V. Pilukas; kamuolio žai
dimų — J- Antanas, įrankių sporto 
K. Mozūraitis ir šachmatų B. Pet
rauskas. Be to, nutarta kada nors 
surengti sportiška programa vakarą ir 
pravesti įvairių sporto šakų turnyrą. 
Šachmatistai jau pradėjo (Nugalėto
jai kitam nr.). Pingpongistai taip 
pat. Kadangi jų yra labai daug ir 
vieno stalo nebeužtenka (mat, ir mer
gaitės mėgsta padaužyti), tai valdy
ba visus ping-pongistus,-es „apsun
kino“ 30 centų mokesčių, iš kurio bus 
Įsigytas dar vienas ping-pongo sta
las.

Literatai sausio 20 d. surengė va
karėli. Mok. P. Žižys skaitė paskai
tą apie mūsų literatūros netolimą 
praeiti ir dabartinę padėti. Vėliau 
dėl gimnazijos geriausio deklamato
riaus vardo „kovėsi“ visų klasių ge
riausi deklamatoriai. Deklamato 
riai buvo suskirstyti i dvi grupes: 
I—IV kl. ir V—VIII kl. Konkurso 
komisija (ją sudarė visų klasių at
stovai) I grupės geriausio dekla
matoriaus vardą suteikė Kazakevi
čiūtei (I kl.), II-os — J. Potrepkai- 
tei (VI kl.).

Septintokai liūdi netekę savo hi
gienos mokytojo p. dr. Tautvaišo, 
nes dabar per higienos pamokas ne
begalėsią vaišintis visokių rūšių 

produktais ir lošti šaškėmis. Nauju 
higienos mokytoju paskirtas p. Ju
lius Šlekys.

Vasario 2 d. pirmą kartą šiais 
mokslo metais šeštoji klasė (teisin
giau'šeštokės) sumanė mokinius pa
linksminti ir-.. gal būt pajuokinti. 
Na, ir pajuokino., Bet visi juokėsi 
ne iš to vaidinimėlio juokingumo 
(buvo statoma „Ponia Pipsė ir pa
nelė Tipsė“), bet ... iš pačių aktorių 
„meniško“ vaidinimo. Gaila, kad 
šeštokės „aktorės“ be jokio (taip 
bent galima iš vaidinimo spręsti) 
pasiruošimo drįso pasirodyti i sceną. 
Kai kurie tvirtina, kad įdomiausias 
(gal ir „kritingiausias“) momentas 
iš viso vaidinimo buvęs tada, kai, 
visoms aktorėms iš scenos išėjus, 
pradėjo scenoje rėkti kažkieno už
suktas sargienės žadinamasis laik
rodis. Gaila, kad šeštokės šiemet 
su tokiais „numeriais“ užsirekomen
davo. Tik be reikalo jos gyrėsi, kad 
viską vienos pačios (be berniukui) 
surengusios.

Tvarka skaitykloje taip pat šiek 
tiek pakeista. Visos ligšiol buvu
sios valdybos panaikintos, o dežu- 
ruoti paskirta VII ir VI klasė paei
liui. Gi mėgstantiems skaitykloje 
daug balsiai kalbėti parengtas siur- 
pryzas — jie „apdovanojami“ po 10 
et. skaityklinio mokesčio.

Aratino

PANEVĖŽYS
V

Bern, gimnazijos pedagogai rūpi
nasi, kad Švietimo Ministerija leisti} 
vadinti dabartinę „Panevėžio valdžios 
bern. gimnaziją“, „Panevėžio valdžios, 
bern. J. Lindės-Dobilo gimnazija“. Sa
ko, kad tuo tikslu prašymas Švietimo 
Ministerijai jau įteiktas. Be to, kad 
mokiniai dažniau prisimintų buvusį 
savo Direktorių, visos klasės turi prieš 
savo akis charakteringesnes Dobilo 
raštų parinktas mintis.

Gimnazija gedi dėl savo buvusio 
Direktoriaus mirties. Todėl šiemet, 
šiuose bern. gimnazijos rūmuose, ruoš
ti vakarus su šokiais negalima.

Vyrų choras, vadovaujamas p. mok. 
M. Karkos, mokosi dainas, kurios 
bus dainuojamos 1938 metais dainų
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šventėje. Be to, choras mano prisidėti 
prie „Meno kuopos“ ruošiamo Dobilo 
paminėjimo.

Per mokinių pamaldas gieda pa
mainomis seminaristės, gimnazistės ir 
gimnazistai. Vyrai giedojimu labiau
siai visus sužavi.

Gimnazijos čiuožykla šiemet, kaip 
ir pernai, labai dažnai „plauko“. Ver
kia sezoniniai pirkėjų kišenėse. Dau
gumas mokinių eina čiuožti šaulių 
čiuožyklon. Ugniagesių čiuožykla, nors 
ji yra ir visai prieš gimnazijos langus, 
tačiau mokinių mažai telankoma.

Panevėžiečiai džiaugiasi ir labai pa
tenkinti „Ateities“ pertvarkymu. Gal 
dėl to vyresnėse klasėse prenumeratų 
skaičius žymiai padidėjo negu kitais 
metais. Todėl, jausdami, kad tai yra 
nuopelnas naujojo redaktoriaus K. 
Zupkos, jam visi labai dėkingi ir linki 
„Ateitį“ ir toliau vis tobulinti.

Algis

PASVALYS
Po atostogų nebetekome mūsų, 

mylimojo kapeliono kun. Ad. Stasio, 
kuris išbuvo mūsų mokykloje 4-5 
metus. Taip pat labai liūdna, kad 
mokykla negalėjo suruošti išleistu
vių. O tie mokiniai, kurie bnvo iš
leisti kapeliono, kažkodėl buvo už
pulti. Dabar turime naują, kapelio
ną kun. Barauską.

— Š. m. sauso mėn. 13 d. įvyko 
literatų būrio susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 60 moksleivių, mo
kyklos direktorius VI. Klusis ir lie
tuvių kalbos mokytojas VI. Kulbo
kas. Programoje buvo: „Fr. Rene 
de Crateaubriand’o kūryba" — Ant. 
Strabulio (VIII kl.)., savoji kūryba, 
valdybos rinkimai ir kit. I naująją 
valdybą išrinkta: Ant. Strabulis — 
pirm.. K. Dobkevičius — vicepirm.. 
L. Bartuškaitė — sekretorė, E. Ski- 
dulytė — kasininkė ir Ant. Geležė
lė — reikalų vedėjas.

Baigiant susirinkimą žodi tarė Ir 
gerb. Direktorius, paragindamas me
nininkus eiti tikruoju meno keliu.

Literatai šiais mokslo metais iš
leido .iau du numerius — laikraštė
lio Pirmasis (Gaila, kad ..Ateičiai 
neparodė! Red.) nr. pasirodė 1931 
m. lapkričio mėn. Laikraštėlis di

delio formato. 32 psl. Rašytas ma
šinėle. Garbės redaktorius — lie
tuvių k. mokyt. V1- Kulbokas. Re
daktorius Ant. Geležėlė. Dail. lite
ratūros skyr. ved. E. Rauduvaitė. 
Literatūrinių straipsnių ved. A. Stra
bulis. Kritikos skyr. ved. K. Dob
kevičius. Kalbos dalykų ved. M. 
Gedvilą. (2 nr. Jon. Brazdžionis). 
Estetinės pusės ved. B. Bartuškaitė 
(2 nr. Arlauskaitė). A. Kuosa. Tu
rinyje: Kūrybos barą varant. Dai
lioji literatūra — A. Gėlėlio, Jon. 
Braždžionio, A. Asiūklio eilėraščiai. 
E. Rauduvaitės Vėlinių vakaras. 
Iš praėjusių dienų. Ant Strabulio 
Laisvės aušra — beletristika. Li 
teratūros straipsniai — Mokyt. M. 
Hofmanienė, Jums; mokyt. VI. Kul
bokas, Tragiškumo esmė; Ant. Stra
bulis, Motina „Sename dvare“, Op
tiniai, akustiniai ir motoriniai vaiz
dai Višteliausko „Regėjime“. Kritika 
— K. Kavaliauskas recenz. „Dičių“. 
Kalbos dalykai. Kronika.

2 nr. turinyje: Jon. Brų-žio, 
Asiūklio. Žibutės eilėraščiai. Žibu
tės, Strabulio, Rauduvaitės beletris- 
ttka; (be parašo) J. Lindė — Dobi
las; K. Dobkevičius, Gamta Vaičai
čio kūryboje; A. Strabulis, Vaižgan
to „Vaduvų Krašto“ romantika, J. 
Kazickas, Simanas Daukantas. Dob
kevičiaus recenz. E. Rauduvaitės 
„Vėlinių vakarą“; Strobulis — „Sodą 
prie Granto“. Jon. Brazdžipuis.^ Di
dysis Kalbininkas (K. Būga). Šyp
sokimės.

Taigi, jau iš tokio plataus turi
nio, matome, kad laikraštis gana 
rimtai vedamas. Be to, literatai ža
da suruošti „Šarūno“ teismą, kuris 
netrukus įvyks.

—■ Sausio mėn. 19. mokyklos sa
lėje buvo literatų šeimyninis vaka
rėlis. Suvaidinta Paparonio 3 veiks
mų scetnos vaizdelis „Vakarinė dai
na“. Dekoracijos, pieštos Alf. Pra
nulio (VII kl.) ir A. Kuosos (VI kl.), 
atrodė puikiai. Įėjimas tik 30 et. 
Moksleivių buvo pilna salė. Tiesa, 
prie „Vakarinės dainos4 ‘pastatymo 
daug prisidėjo mokyt. V1. Kulbokas, 
mokyt. M. Bielzakas ir mokyt, p-lė 
Kindurytė. Jiems literatų valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Jon. Dundys
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RASEINIAI

— 1-19 minėjome 12 m. Klaipėdos 
laisvo gyvenimo sukaktį. Šis minėji
mas įrodė, kad moksleiviai svarbiais 
tėvynės reikalais itin susidomėję.

— 1-26. Literatūros mėgėjų būrelis 
suruošė S. Daukanto 70 m. mirties 
sukaktuvių minėjimą. Įžangos žodį 
tarė būrelio globėjas p. Palekas. A. 
Pacevičius (VII) nušvietė rašytojo 
gyvenimo bruožus. Istorijos mokytoja 
p. Radvilienė supažindino su Daukan
to „Lietuvos istorija“. S. Daukanto 
kūrybinę veiklą gražiai ir vaizdžiai 
nupiešė A. Stonis (VIII). A. Savickas 
(VII) perskaitė kai ką iš „Būdo“ ir 
G. Guliokaitė (VI) padeklamavo Liū
do Giros eilėraštį „Simanas Daukan
tas“. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

— II-2. Tėvų Komitetas suruošė 
koncertą - balių, kurio pelnas paskir
tas neturtingiems moksleiviams. Pu
blika ypač buvo patenkinta baletu ir 
choro dainelėmis, o St. Atkočaitis 
(VI) susilaukė daug aplodismentų, 
padainavęs solo, chorui pritariant, Č. 
Sasnausko „Karvelėlį...“

— Literatūros mėgėjų būrelis itin 
uoliai dirba. Suruošti keli literatūri
niai teismai („Hamleto“ ir „Šarūno“). 
Vasario 15 d. manoma suruošti muzi
kos ir dainų konkursą. Jau net dabar 
daugelis turi pasidirbę gan originalių 
ir komiškų muzikos „instrumentų“, 
kuriais tikisi sužvejoti konkursines 
dovanas.

— Visi nepaprastai patenkinti š. 
m. „Ateities“ pirmuoju numeriu. Užtai 
labai! dėkingi mylimam „Ateities“ re
daktoriui. Gytautas

ROKIŠKIS.

— 1. II. — jaunesnieji literatai, 
mokyt. P. Krasnickaitės vadovauja
mi, susirinko i steigiamąjį susirin
kimą. Dalyvavo 23 mergaitės ir 50 
berniuku. įžangos žodi pasakė mo
kyt. p. Krasnickaitė. Iš savosios kū
rybos skaitė: Kazlauskas, apysakėle 
„Gyvetnįmo verpete“, Indriūnaitė — 
sentimentalų fragmentą „Iš mano 
dienoraščio“ ir Styra — referatėlį 
..Liaudies dainos“, eilėraščius—Kaz
lauskas, Matulionis, Nakas, beletris
tiniai dalykai stipresni negu poezija.

Susirinkimo įspūdis malonus. Pa
sirodo, kad jaunesnieji pradeda do

mėtis literatūra, lavina skoni, patys 
mėgina kurti. O jiems i pagalbą 
ateina mokyt. P. Krasnickaitė! Tai
gi mokyt, p. Krasnickaitė! labai ir 
labai dėkingi!!!

—' 23. II. — ruošiamas literatūros 
vakaras, kuriame savo kūrinius skai
tys poetai ir rašytojai: Bern. Braz
džionis, K. Zupka. Dovydėnas, Ali. 
Keliuotis ir Nelė Mazalaitė. Juos 
kvietė vyr. literatų būrelis, mūsų Vi
cedirektorius p. P. Rapševičiaus va
dovaujamas. Vakaro arba atviriau
siai sakant kauniškių literatų — visi 
išsiilgę laukiam!

P. S. šių metų „Ateities“ 1 Nr. 
mano rašytoj- korespondencijoj: įsi
brovė, matyt, keletas korektūros 
klaidų. Ten suradau iškreiptas ke
lias pavardes. Pav., Pranas Galia- 
nauskas, Povilas Šitas, Jadzė Ščiu
kaitė (51 P-), o. turėtų būti šitaip: 
Pranas iGalyanauskas, Povilas Li
tas, Jadzė Ščiukaitė. (Redakcijos pa
staba: visų korespondentų prašome 
minimąsias pavardes aiškiai rašyti, 
tada ir klaidų nebus!).

Tuo tarpu!
Jūsų Romantikas

Laiškai iš Rokiškio'

Iki Kalėdų per pamaldas mokslei
viuose būdavo, pastebima daug ne
tvarkos: vieni stoja, kiti klaupia. Bet 
tuoj po atostogij Gerb. kap. kun. L. 
Gižinskas ir šiai netvarkai padarė 
galą: nurodė, kada klauptis, kada 
stoti. Gražu dabar, kada kunigui iš
einant mišių, visi vieningai stojasi, 
pagerbdami kunigą. Dievo tarną, o 
žengiant jam nuo altoriaus kalbėti 
„Introibo! ad altaų-e Dei“, visi klau
piasi ir t.t. ir 1.1. Rodos, smulkme
na, bet ji ugdo tą gražų vieningu
mą tarp kunigo ir tikinčiųjų, kuris, 
išaugės jaunose širdyse, neišnyks ir 
gyvenimo audroms blaškant.

Tai viena, kas man rodėsi yra gra
žu ir verta minėti! Bet yra dar 
vienas, tiesa, nereikšmingas, tačiau 
vis dėlto minėtinas įvykis — VIII kl. 
eilinis pasilinksminimas ir pavykęs 
mėginimas dažnai matomus senti
mentalius patriotinius jausmus pa
versti realiu darbu.

II. 2. VII kl. surengė gimnazijoj 
literatūrini popieti su šokiais, ži-
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noma! Bet įėjimas tik vizuojant 
Vilniaus Pasus. (Tai bus bene pir
masis kartas gimnazijoj).

Nors ir labai blogas buvo oras, bet 
salė nebuvo tuščia. Pasirodo, kad ta 
proga prie įėjimo išduota 32 Vilniaus 
pasai ir parduota apie 120 Vilniaus 
ženkleliu. Tokiu būdu be pretenziš- 
ku dūsavimu, nesiafišuojant, Vilniaus 
vadavimo darbe padaryta šis tas! 
O, mūsų nuomone, geriau šis tas, 
negu sentimentalūs ach!

Programoj taip pat stengtasi pasi
rodyti originaliai. Skaitė novele, 
„Sfinksas meldžiasi’1 Pr. Rimša, ei
lėraščius — Balys Serevičius ir Br. 
Romantiko „Repetitoriaus pamoką“ 
Jadvyga Ščiukaitė Šokiai stengtasi 
kaip galima paįvairinti tautiškais 
žaidimais, dainomis ir kt.

— Kūno kultūros mok. Vorobiejus 
vyresniųjų klasių mokiniams paskel
bė anketą dėl mokiniu nusikaltimu ir 
bausmių už juos. Anketai dedama 
daug lūkesčiu ir vilčių, sako, gal 
plauku nebereiksią kirpti!

— I. 15. minėjome Klaipėdos At
vadavimo dvylikos metu sukaktuves. 
Ypač įspūdingai kalbėjo mūsų P. Di
rektorius, M. Kviklys, prisiminės iš 
savo gimnazistavimo laiko, kaip juos 
Šiauliuose vokiečiu žandarai mėtė is 
gimnazijos patalpų. Be p. Direkto
riaus, dar kalbėjo ir P. Rapševičius, 
vice-direktorius. Deklamavo B. Mi- 
lakius (VIII) ir Step Lingytė. Cho
ras sudainavo komp. Gruodžio „Žve
jus“. Minėjimą baigėm himnu ir su
suke mūsų vyriausybei valio!

— I. 26. turėjome literatu susirin
kimą. Pasiskirstyta pareigomis ir 
nusistatyta panagrinėti naujausiąją 
liteuviu originaline literatūrą, pirmoj 
eilėj — Altorių Šešėly“, Tiesiu Ke
liu, Siegfried Immerselbe, Našlės 
Vaikas, Dailininkas Rauba Frank 
Kruk ir t-t. Be to, savybėje paskelb

tas kūriniu (novelių, feljetonu, eilė
raščius ir kt.) konkursas stipriau
siems mūsų kūriniams atžymėti. 
Konkurso premijos trys — teisė skai
tyti premijuotąjį kūrinį per būsimą 
literatūros vakarą. Pr. R.

ŠAKIAI

I. 20. įvyko metinis mokiniu ko- 
operatyvėlio susirinkimas. Koope- 
ratyvėlio veiklumą geriausiai paro
dys skaičiai. — Bendra apyvartos 
suma apie 2.500 lit. Nariai įpirko 
už 950 lit. Jiems duodamos divi
dendas 15% nuo įpirktos sumos. 
Daugiausia įpirkusiam nariui V. Šir
vaičiui skirta premija 10 lit. Koope- 
ratyvėlio pardavėjai M. Striūpavi- 
čiūtei skirta premijos tik 40 Lt. 
Naujuoju kooperatyvėlio pirmininku 
išrinktas J. Baltrušaitis.

— II. 1. Buvo steigiamasis Mal
dos Apaštalavimo s-mas. Gerb. Ka
pelionas nurodė „M. A.“ tikslus, nau
dą, organizaciją. Kadangi iki šiol 
gimnazijoje nebuvo būrelio su aiš-> 
kia ideologine kryptimi tai šis „M. 
A.“ susibūrimas, reikia tikėtis, bus 
labai naudingas ir patrauks visus 
rimtesnius mokinius.-es. X.

VILKAVIŠKIS

— 1-13 d. literatu būrelis teisė Laz
dynu Pelėdos Petrą Jonaiti Teismo 
sąstatas toks: J. Gražulis (VIII klD 
— pirm.: M. Stankečiūtė ir P. Žilns- 
kas (abu VI kl.) — teismo nariai. 
Kaltino P. Gudaitė (VIII kl.) ir J. 
Danskevičius (VI kl.). Ginė L. Ja- 
sinskaitė ir V Miliūnas (abu VIII kl.)

Teismas praėjo gana; gyvai. Au
ditorija buvo negausi, bet užtai rink
tinė. Petrą Jonaitį, po ilgu disku
sijų, pripažino nesektinu pavyzdžiu 
jaunajai kartai.

— 1-27 d. įvyko visuotinas Šv. 
Sakramento Garbinimo Brolijos na
ciu susirinkimas. Kapelionas skaitė 
paskaitą: „Lietuvos kultūra valsty
bės kūrimosi pradžioj“. 'Po paskai
tos parodyta įdomi filmą.

Smarkiai dirba ir eucharistininkai. 
Ruošia šaunią agape, kuri įvyks 
11-24 d.

Apskritai, vilkaviškiečiai gyvena 
puikiai: nuotaika entuziastiška, dar-
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Sminga. visi idealistiškai nusiteikė. 
Bet nėra taisyklės be išimties. Taip 
'ir čia: Pasitaiko svajotoju, įsimylė
jusiu ir kitokiu tipu Vis dėlto yra 
viena taisyklė be jokiu išimčių: visi 
moksleiviai kovoja prieš dvejetuką.

Ramūnas

IŠ AMERIKOS

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos Pirmininkas

— Nobelio Premijos Dalininkas

A. L. K. Studentų ir Profesionalų 
•Sąjungos pirmininkas, Jonas C. Mor
kūnas, buvo netikėtai ir maloniai 
nustebintas, kai gruodžio 26 d., 1934 
m., sužinojo, jog vienas Nobelio pre
mijos laureatų, Dr. George H. Whip
ple, Rochesterio Univertiteto medici
nos fakulteto dekanas, nusprendė 
pasidalyt savo premiją, 14.000.00, dol. 
-su savo asistentais.

Jo asistentais buvo: Jonas C. Mor
kūnas, Dr. Frieda S. Robbins, Huxley 
ir Callahan.

Dr. Whipple aiškiai žinojo, jog be 
savo energingų asistentų kažin ar 
būtų įstengęs atsiekti tų rezultatų, 
kurie jį apvainikavo Nobelio premija.

„Aš jaučiuos, jog ir jie pilnai užsi
tarnavę dalintis gautąją premiją, nes 
jie savo kruopščiu darbu, bandymais 
ir eksperimentais padėjo man pa
siekti tų rezultatų, kurių aš vienas 
kažin ar būčiau įstengęs prieiti. Jie 
per visas tas sunkaus darbo valandas 
Ištvermingai buvo su manimi. Bent 
pasidalindamas su jais gauta premiją 
galėsiu įrodyti savo įvertinimą jų 
darbo ir lojalumo“.

Jonas Č. Morkūnas, pirmasis ir 
•dabartinis A. L. K. Studentų ir Pro
fesionalų pirmininkas, gimęs Ameri
koj, vėliau grįžęs su tėvais į Lietuvą, 
kur Jurbarko gimnazijoj išėjo VI 
klases ir vėliau grįžo Amerikon. Ap
sigyveno Rochesteryj, kur, Rocheste
rio Universitete studijuoja mediciną.

Man su juo susipažinti teko „Vy
čių“ jubiliejiniam seime, Bostone, 
J.932 m„ kuriame jis atstovavo Ro
chesterio kuopą. Jonas tipiškas lie
tuvis, nors, tiesa, beveik visą savo 
išgyventą laiką yra praleidęs Ameri
koj, bet pilnas tos lietuviškos sielos, 
to tautiškumo, kurio ir daugelyj mū
sų jaunųjų ateivių, nekalbant apie 
Amerikoj gimusius ir augusius, taip 
trūksta. Užtat, permatęs nykstančią 

supančių tautų sukūryj Amerikos lie
tuvių šviesuomenę, stoja į gelbėjimo 
darbą. Kartu su kun. Dr. J. Navic
ku, kun. K. Urbonavičium, dabartiniu 
Studentų Ateitininkų Sąjungos pirmi
ninku J. B. Laučka ir kitais įkuria 
A. L. K. Studentų organizaciją, ku
rios pirmajam seime išrenkamas pir
mininku. Pirmininko pareigas sėk
mingai eina ir iki šiai dienai. Pir
mininkaudamas jis nesigaili nei laiko, 
nei lėšų, kad tik sustiprintų organi
zaciją, pastatytų ją į reikiamą aukš
tumą. Važinėja jos reikalais po įvai
rias lietuvių kolonijas.

Šalia tiesioginių Studentų ir Pro
fesionalų Sąjungos pareigų, Mor
kūnas daug laiko pašvenčia ir šiaip 
visuomeniniam, kultūriniam darbui. 
Daug rašo į lietuviškus laikraščius 
tautiniais, visuomeniniais ir moksli
niais klausimais. Vienas žymiausių 
jo mokslo darbų, manau, yra 1932 m. 
„Medicinos“ žurnalo, Lietuvoje iš
leistojo, jo studija „Anemijos ir Dije- 
toterapijos klausimu“.

1934 m. A. L. K. Studentų ir Pro
fesionalų Sąjungos seime dalyvavo- 
Ateitininkų atstovas Doc. B. Vitkus, 
kuris oficijaliai pakvietė Sąjungą į 
Ateitininkų Sąjungos 25 metų jubi
liejinį kongresą. Iškilo klausimas su
daryti ekskursiją. Ją surengti apsi
ėmė pats pirmininkas. Ir dėka jo 
energijos ir darbo, šiandien jau aiš
kiai sudaryti ekskursijos planai ir ti
kimasi, jog birželio 25 d. iš New Yorko 
išplauks gausus Amerikos lietuvių 
studentų ir profesionalų būrys. Eks
kursijai vadovauja pats pirmininkas.

Kauno literatai dirba
Savo globėjo, poeto K. Zupkos, pa

dedami, Kauno moksleiviai literatai, 
neseniai susibūrę, jau pradėjo gana 
gražiai veikti. Paskelbtas konkursas 
trims geriausioms eilėraščiams ir be- 
letristiniems dalykams. Dovanas pa
skyrė pats globėjas.

Literatūros vakaras Rokišky
Vasario 23 d. Rokiškio gimnazijoj 

bus didelis literatūros vakaras. Iš 
Kauno važiuos poetai ir rašytojai: 
Braždžionis Bern., Dovydėnas L., 
Nelė Mazalaitė, Zupka K., Keliuo- 
tis Alf. Be to, skaitys ir stipresnės 
vietinės moksleiviu pajėgos. Vaka
rą ruošia gimnazijos literatai.

Linkuvos korespondencija vėlai 
atsiusta, todėl bus tik 3—4 nr.
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Literatūros naujienos
Antanas Miškinis. VARNOS PRIE 

PLENTO. Sakalo leid. 1935. 128 psl. 
3 lit.

Brestančioji rašytoju karta i savo 
pirmąsias eiles ištumė net trejetą 
žmonių: Bern. Brazdžioni, J. Kossu- 
Aleksandravičiu ir Ant. Miškini. Ir 
nuostabu, kad visi jie įkrito visuo
menei i akis, nė vienas neatliko sa
vo individulybės bent laikiname 
kiaute. Tas atbalsis netgi, pasaky
sime, beveik kuo ne vienodai atsi
liepė ir jaunuosiuose literatuose, pa
darė jiems įtakos. Bern. Brazdžio
nis — savo giliu turiniu ir ryškiu 
formos originalumu, Kossu vien sa
vo formos tobulumu, o Ant. Miškinis 
savo siela, kuri ryškiai atsispindi ir 
turiny ir stiliuj. Jei anie pirmieji 
ieškojo savo išraiškai keliu, Miškinis 
pasirinko kelią paprastą — kalbėti 
taip — kaip ^įmonės kalba, žmonės, 
kurie gyvena, anot jo paties, „po 
pilku šiaudu stogu“, gyvena vargą 
dideli, spiaudosi ir nusikeikia kar
tais. Aišku, ir tokiam žmogui kar
tais linksmėliau pasidaro, nes jis 
visgi siekia laimės, todėl ir Miški
nis kartais linksmiau pašneka ar 
padainuoja. Bet tai ne esminis 
bruožas, — švystelėjimas. Jis pat
sai prisipažįsta:

Pajusit mano žodžiuose 
Žaliuojančias lankas.
Ir kaip žmogus vis guodžiasi. 
Užlauždamas rankas.
Kaip veržiasi i prieki 
Ir plakas laimės link 
Apviltas balsu rėkia, 
Nes tuštuma aplink.
Tikrai. Sunkus Lietuvos gyveni

mas. Ii- žmogui, kurs gyvai pajau
čia tą gyvenimą, kurs nenutraukė 
santykiu su kaimu (nes mūsų mies
tas apdumia akis, sąmoningai sten
giasi nematyti kaimo, pūsti pragaiš
tingą optimizmo burbulą) negali tas 
vargas nedaryti itakos ir neversti jo 
taip rašyti. Nesgi pas mus apie lai
mę teesanti tik tokia daina. Ir tik 
daina, nes:

Yra tokis dalios paskyrimas: 
Kenčia šalti, ligas, kenčia alkį — 
Kai palangėj pavasaris rymo,

O čia reikia kabintis po balkiu...
Yra toki vargai Lietuvoje, 
Nerašyti i poperio knygą — 
Po- laukus ir namus ūliavoja, 
O kai ka juodon žemėn primygo.

(11 PsL?
Bet galima ir nematyti to vargcu 

Labai lengvai. Tik neturėk vargs
tančiam žmogui meilės ir tau atro
dys, jog tikrai gal nebloga tam žmo
gui gyventi. Miškinis gi kaip tik iš- 
meilės ir išeina:
Nuo mažens vsą svietą mylėjau. 
Jaučiau užu žmogų ir žvėrį. 
Kožnam beržui lenkiaus pakelėje, 
visam kam savo- širdį atvėriau...

(16 psl.)>
Myli jis, žinoma, ir dabar, nes ta

sai pilkumas jo nesukniubdo ir duo
da nors šitaip prasitarti:
Bet tai nieko... aš dar kalnus 

nuversiu.
Aš dar marias išbraidysiu.

(19 osk>
Ir Po to jo susirūpinimas palieka, 

socijalinis, užuojautos pobūdžio, nes- 
jis vis tiek žino, jog jo- eilės nieko 
neiškovos. Pagaliau, jos negi kovo
jančios —Antanas Miškinis ne re- 
voliucijonierius. Jis neturi tokios- 
keliančios ir plėšiančios jėgos, kurt 
degtu, sprogdintu ir būtu pervers
mas. Jis — ne.
O ką gi aš dabar dainuot galiu 
Širdim išvarginta beveik ir 

nusivylusia...
Jėgos kibirkštėlė jame žybteli tik: 

tada, kai jis pats veržiasi iš to ba
nalaus gyvenimo, iš tu smulkmenų,, 
veržiasi pamatyti žeme iš viršaus ir 
žiūrėti, kaip laimė nueina ir nebe
sugrįžta, o- tik viena kančia atgal 
ateina. Tada jis bando:

— Klausyk, tu spjauk į tualetus.
Palik maliariją madų 1
Vaizduokis per laukus .gėlėtus
Į pačią saule aš vedu

(K. A.)*
Tiesa, giedra ir „Linksmam eilė

rašty“, bet ten kita nuotaika — tem 
pavasario gaivalingumas.

Poetas liūdnas. Jis net kitiems- 
save palyginimu liūdnumo stato, kai 
skelbia: „stovi klevas liūdnumo,.
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kaip aš“, kai liūdesį didi jaučia nuo 
pat žemės juodos ligi balta dangaus, 
o tačiau gyventi neatsisako, nes ži
no, jog tik karta gyvens ir daugiau 
niekada čia nebebus. Ir todėl „švil
pia sau su vėtra sutemoj, kaip švilp
dama bėga jaunystė“:
Tegu. Tegu! Mirtin paspėsim pėsti. 
Dar žemės ašaras išgersime.

Ir dėl to pasidaro aišku, kodėl jis 
taip rudens bijo, tu gelsvu lapu, ku
rie jam gelstančius veidus menu. 
Nors lauktume priešingos nuotaikos, 
kuri paprastai iš tokio liūdnumo 
plaukia.

Ir religija Miškinio tokia — liūd
na kaip ir gyvenimas ir aiški, kap 
ir tos trumpos dienos. Jis nekalba 
Kristui himnu, bet parodo Ji patį. 
Viešpati po mūsų laukus bebraidžio
janti, verkianti dėl to, kad sunku 
žmogui gyventi, kad jam lengva be
dugnėn įgriūti, o kančios — ligi va
liai. Ir, rodos, pajunti, kaip miela 
Kristui taip raminančiai prabilti į 
tą liūdną žmogui šitais dogmiškais 
žodžiais:
Kas jums sakė, kas sakė, o broliai, 
Jog nebus suskaityta skriaudų alpi 

dulkė?
(29 psl.)

Ilgiau stabtelėjom prie šio pagrin
dinio, poeto nuotaikąj reiškiančio 
motyvo, nes kitur pajuntame dau
giau blankumo, o tie patys mo
tyvai anuose mus kartais net sunuo- 
bodina. Miškinis gali kartotis tiktai 
vargo ir Lietuvos apdainavime, nes 
tie motyvai mums neįkyri, kaip ir 
gamtoje pasitaikantieji tie patys mo
tyvai, kurie mus verčia mielai pasa
kyti :

Dau prakukuos dar gegužės 
Motyvu tu pačiu.

(1 psl.)
Kaip turinyje, taip ir stiliuje Miš

kinis reiškiasi per žmogų, kalbanti 
gyvenimiškai — tikrai. Dėl to ir 
apstu provincijališkumu kirčiavime, 
žodžiu vartojime: balsu (balsu), vys
tykluos ,vistykluos), broliai (broliai), 
paukščiu (paukščiu) ir t.t. Kartais 
netgi be vienodumo —» visas ir 
viskas. Provincijališkumas itin ryš
kus vietininko galūnėse. Bet, po šios 
neigiamesnės įtakos, poetui jis duo
da ir teigiamumu: gyvos, turtingos

ir vaizdžios kalbos. Reikia tik dau
giau apvalymo, ko A. Miškinis gali 
siekti. K. Augąs

i
Dovydėnas. IEŠKAU GYVENIMO 

DRAUGO. I dalis. Sakalas. Kaune 
1934 m. 324 pusi. 3,50.

„Ieškau gyvenimo draugo” — to
kia pikantiška antrašte pasirodė pir
masis Dovydėno romanas iš mūsų 
provincijos gyvenimo.

Vyriausia veikėja yra pradžios 
mokyklos mokytoja Nelė Daugirdaitė, 
leidžianti į mokslus savo sužadėtinį 
Anatolį Sabą, kuris, pagaliau, besi
mokindamas Vienoje, nueina gyventi 
pas kažkokią gyvanašle, o Nelei pa
rašo laišką: „Aš tau sugrąžinsiu iki 
paskutinio cento, bet nereikalauk iš 
manes tai, ko. aš negaliu duoti... Mūs 
keliai skiriasi“. Tą pačią vasarą gre
timame kaime gyvena, skirstąs į 
vienkiemius, matininkas Kostas Rud- 
valis, kuris jai apsuka galvą — su
vilioja, o. paskui nusiplauna rankas,, 
palikdamas ją vieną visiems rūpes
čiams Atleista iš mokytojos pari- 
gu, Nelė išvažiuoja į Kauną. Taip- 
baigiasi I dalis.

„Visi mes ieškom gyvenimo drau
go, o aplink mus —■ neišeinama mig
la“, taip šneka Nelė. Visi „ieško“ —- 
ir Nelė, ir jos tarnaitė1 Alena, ir Ame
rikonai per* laikraščius ir seniai — 
ir dauguma nusivilia — tik miglos 
bėra. Tema labai opi, ii* gvildenant, 
žinoma, galima ir įvairiu „pagraži
nimu“ pridėti. Autorius to ir nepa
šykštėjo: primena abortus, visokias 
ligas ir t. t- Beveik visi veikėjai 
(kur visai nieko naujo neineša) bū
tinai turi ką nors pikantiško pasa
kyti, nekalbant jau apie matininką, 
kurio visas gyvenimas — meilės 
sportas. Nežinia kuriam reikalui au
torius tiek tu „įvairenybių“ prikišo, 
gal, norėjo „įdomesnį“ romaną pa
rašyti? Pav. bernu pasikalbėjimas 
(kuriu Nelė nematoma pasiklauso)

• jau toks nuvalkiotas ir nieko naujo, 
nepasakąs. O rašydamas apie mote
ris tik ir temato ju krūtis. Visa 
tai nepriduoda romanui rimtumo.

Veikėju kalba taip apkabinėta afo
rizmais, sofizmais, įmantriais palygi
nimais, kaip Kalėdų eglutė žaisle
liais, tik marga akyse — ir todėl at
rodo, kad veikėjai tik autoriaus lie—
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piami taip kalba, o ne dėl to, kad 
ji’ charakteris, psichika to reikalau
ja. Taigi, nė provincijos gyvenimo 
autoriui nepavyko tinkamai pavaiz
duoti.

Pasigendame Žemaitės, kuri taip 
puikiai mokėjo charakterizuoti kai
mo gyventojus ir visa aplinka išei
davo taip sava ir miela. Dabar kai
mo kiti interesai, jie pasikeitė, bet 
autorius nemokėjo suprasti tu niu
ansu ir išėjo kažkas miglota.

Nei mokytoja, nei matininkas taip 
pat nėra charakteringi, tai gal, ypa
tingi, bet kaimo inteligentijos ats
tovais negali būti žmonės. Tarnaitė 
(paprasta kaimo mergina) inteligen
tiškesnė beveik už pačia mokytoja 
išėjo, tik tuo. tesiskiria, kad nešiojasi 
ir tiki, sapnininkui.

Pavykęs yra tik „rimta Elenos 
nuosavybė“ — Justas, flegmatiškas 
kaimo bernas su visomis jo savybė
mis.

Dabar truputi arčiau pasižiūrė
sime i vyriausia veikėja Daugirdai
tę. Autorius, kaip atrodo, nori mums 
parodyti protinga, apsiskaičiusią, pa
vyzdinga mokytoja. Eats matinin
kas donžuanas apie ja šitaip atsilie
pia; „...tai minties žmogus“, arba 
kitoj vietoj: „...tai angelas sargas 
šeimos židiniui“, bet galu gale ji tik 
„nesusipratimas“, autorius tik daug 
miglu pripūtė ir ji mums lieka tik 
kažkoks neaiškus siluetas, kad sun
ku suprasti, ko ji nori, ko ji ieško. 
Mes nenorime ja šventųjų tarpe ma
tyti. — juk atsitinka ir rimtoms 

‘moterims/ nupulti, bet tam reikia 
■svarbesniu priežasčių ir tokiu, ku
rios išeitu iš ju charakterio.

Štai, autorius ta „nelemta“ naktį 
mokytoja nugirdė, bet tas nugirdy
siąs išeina primestas, nesusijęs su 
jos būdu. Susėda abu su matinin
ku ir „išmeta PO kelis stikliukus“ — 
viena, rimtos moterys jau pas mus 
-rodos, negeria iki nuovokos nustoji- 
mo, antra, nei matininkas jos nesi- • 
stengia nugirdyti, nei iš. jos nuotai
kos neišeina, kad ji būtu kažkokiai! 
transan įpuolusi — norėjusi ko ne
paprasto, tai ir išeina dirbtinai.

..Ji turi Kosto patarimu klausyti, 
gyventi plačiai ir nerūpestingai“ — 
'taip dar autorius nori pateisinti jos 
nupuolimą. Bet čia irgi vargiai pa

122 

tikėsime, nes vyru nerūpestingumas 
moterims nepakeliui, tą kiekviena 
moteris supranta, ypač mąstanti (ko
kią mums rodo Nelę).

Dar būtu galima pateisinti jos 
nupuolimą beprotišku įsimylėjimu, 
bet autorius to mums neparodo, mes 
galime padaryti išvadų tik kad jai 
Kostas patinka, kad jis Įdomus.

Taigi, autorius mažai pažįsta mo
terų Psichologiją.

Juo gilyn Į mišką, juo medžiu dau
giau, taip ir čia. Po tos „nelemtos" 
nakties, ją, mums autorius dar la
biau supina.

Ji tik vieno tą vakarą troško: iš
skaityti iš jo akiu, elgesio, ar jis ne 
moterų suviliotojas — čia jau vir
šūnė naivumo. Rudvalis iš karto 
juk jai atidengė savo kortas (net 
perdaug atvirai išsipasakodamas) ji 
puikiai žinojo jo nuomonę apie_ ve
dybas, jo obalsį: „gyventi be rūpes
čiu“, o antra, moterų intuicija ir be 
žodžiu ir be protavimu nujaučia.

Ir po tu visu aiškinimu ta „drą
suolė“ rašo i laikrašti ir klausia tuo 
reikalu patarimo-. I tokius klausi
mus juk teatsakinėja tik „sekma
dieniai“, ir inteligentė moteris tik
rai žino ir vyriausybės nusistatymą 
ir žmonių nuomonę.

Ir galu gale užvožęs knyga ne
žinai, ko ta Nelė ieškojo, ar „drau
go“, ar „akimirkos“ ar vaiko.

Pavyzdžiu Nelei rodoma taip pat 
pradžios mokyklos mokytoja išaugi
nusi „mergvaikį“. Štai, ką Nelė iš 
jos dienoraščio išskaito: „Dėl busi
mojo (t. y. vaiko) aš turiu būti sta
ti ir nepalaužiama... jūs šiandie ve
dę. .. jūs teisūs prieš įstatymus, bet 
aš visiems nusikaltusi, užmiršta, pa
niekinta, nenusikalsiu didžiajam 
statymui, motinos melei“.

Labai gražiai parašyta, bet... kas 
čia bebūtu, jei pradžios mokyklos 
mokytojos vietoj vaikus mokyti, im
tu vaikus gimdyti?

Bet, reikia laukti, kad ta neaiški 
nei Nelės, nei autoriaus pasaulėžiū
ra, išsiaiškins II dalyje.

Kompozicijos atžvilgiu per ilga ir 
kiek nuobodi pradžia. Tik 62 pusi, 
užmezgama intryga. Yra ir dirb
tinumu; tuoj po tos nelemtos nak
ties, tarnaitė atneša žvirbliuką, iš
kritusi iš* lizdo, lyg tam, kad Nelė
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-galėtu pasakyti: „Tu žinai, Elena, 
man rodos, sunku tam vaikui, kuris 
negali sušukti tėti“.

Be minusu, žinoma, yra ir pliusu 
— tai gražūs gamtos aprašymai- 
Autorius pastabus, kartais kokią, ma
žą smulkmenėlę įpindamas, nupiešia 
gražu vaizdą. Yra įdomiu palygi
nimu.

Visai vykusiai įpintas apsakymė
lis „Vagies gudrumas“: darniai su
rištas vaiku skaitymas su laiško 
skaitymu: (Nelė, gavusi Anatolio 
laišką, klasėje skaito-, o vaikai pa
moką) Nelė skaito: „mūs keliai ski
riasi", o vaikas tuo tarpu — „ir iš
ėjo čigonas mėsos maišu nešinas“.

Dialogai gyvi.
Lauksimo II dalies, gal, ten auto

rius visus neaiškumus nušvies.
T. D.

J. Gintautas TIESIU KELIU. Juo
zas Saulius ruošiasi i kunigus. Apy
saka iš mūsų atgimimo laiku I to
mas. Leidžia Sv. Kazimiero dr. 
1934 m. 211 ps. 2,80 lt.

Savo laiku visi gaudė Putino-My- 
kolaičio Altorių Šešėly romaną il
su godumu skaitė įvykius iš kunigu 
gyvenimo. Apie tą romaną „Atei
ty“ buvo spausdintas, ilgas straips
nis. Dabar štai turim antrą knygą 
iš kunigu gyvenimo. Pirmasis to
mas apima laikotarpi nuo gimnazi
jos iki įsišventinimo kunigu.

Juozas Saulius, būdamas gimnazi
joj. pasižymėjo moksle, bet šiaip 
buvo tykus ir pamaldus vaikinas. 
Penktoje klasėje pradėjo spręsti pa
šaukimo klausimą. (Prieš karą i se
minariją priimdavo baigusius pen
kias klases.) Jis niekad nepamiršo, 
kad mirdama motina begalo norėjo 
jį matyti kunigu. O be to, jos įdieg
tas jo širdyje pamaldumas ir prisiri
šimas prie bažnyčios negeso, bet vis 
didėjo. Nors draugai .ii kartais ir 
pajuokdavo, bet jis vis anksti bėg
davo i bažnyčią pasimelsti. Apsvars
tęs savo pašaukimą, galutinai jis 
nutaria stoti i seminariją. Bet jam 
pasipainiojo dvi kliūtys: Zosė Bar- 
kauskaitė. prie kurios jis pradeda 
jausti simpatijų- ir Darvino veikalas 
anie žmogaus evoliuciją, kuris sukė
lė jamei daug abejojimu/ dėl žmogaus 
-tikslo. Bet viskas baigėsi laimingai, 

ir Juozas Saulius širdy nepaliko jo
kios dėmės. Meile, dar visai jaunu
te, užgesino' greitas persiskyrimas, o 
gyvenimo pavyzdžiai ir gilesnės stu
dijos davė jam įsitikinti Darvino 
klaidingumu. Vasaros pabaigoje jis 
padarė savo tėviškėj išleistuves. Čia. 
buvo tikras kaimiškas balius (gerai 
pavaizduotas). Susitiko jis ir ru 
viena mergaite, miesčioniško, būdo, 
net paties autoriaus pavadinta, nuo- 
brada Jokūbauskaitė, bet jos kokete- 
terija Sauliaus nė kiek neidomavj, 
dar labiau atbaidė nuo moterų. Se
minarijoj jis jautėsi begalo gerai, 
jam patiko visa tvarka. Be to, jis 
buvo uolus lietuvininkas, daug skai
tė įvairiu knygų, gaunamu iš vieno 
profesoriaus lietuvio. Dar kartą 
jame kilo pašaukimo klausimas, bet 
jis su Dievo pagelba ji laimingai 
išsprendė, tvirtai pasiryždamas būti 
kunigu. „Jei nesi pašauktas, tai da
ryk. kad būtum pašauktas“ — dažnai 
jis sau kartojo šiuos >šv. Augustino 
žodžius. Atostogos jo nedrumstė. 
Jis matė savo pareigos kilnumą ir 
pašaukimo reikalingumą, kad galėtu 
padėti vargstančiam ir į bedievybę 
krintančiam kaimui. Ir kada jis ren
gėsi priimti kunigystę, jautėsi pilnai 
galįs vykinti savo uždavinį. Tuo 
baigiasi šis tomas.

Apysaką parašyta be jokiu pra
šmatnumu. vietom sausokai,daugiau
sia dėmesio kreipta i idėjinę pusę, 
tačiau perskaityti jis yra įdomus ir 
naudingas ypač moksleiviams, ku
riems pašaukimo, klausimas yra pir
moje vietoje. P. Juozaitis

J. Serre’as JUO PLAČIAU, JUO 
PRIE TIESOS ARČIAU. Visuotinio 
sutaikomojo metodo ir pilnutinės in- 
telektualybės eskizas. Iš prancūzu 
kalbos išvertė Vikt. Kamantauskas.

Pas mus nėra nė knygos, kurioje 
taip aiškiai, lengvai ir suprantamai 
būtu dėstomi filosofiniai dalykai, 
kaip šitoje. Be to, ši knyga dar yra 
įdomi savo naujumu. Autoriaus es
mė yra — plačiaprotybė. Jis sten
giasi sutaikinti visus priešingumus 
ir kraštutinumus, į kuriuos vienaša
liškumas ir siauraprotybė išskaidė 
tiesą, viską sugriaudama, sudrasky
dama į gabalėlius. Autorius sako, 
kad tiesa nereiškia atrasti, bet tik

123



atkurti iš tu skeveldrų chaoso. Ir jis 
ima dvi kraštutinybes, atmeta jos 
neigiamoms ir nauju būdu ieško tie
sos. Visas jo dėstymas yra toks vaiz
dingas, kad viską skaitai su malonumu. 
Pav., jis kalba apie tikėjimą ir moks
lą, užuot uždarinėjus vienoje sto
vykloje „dievotuosius, linkstančius 
po dogmos, prietaro ir fanatizmo naš
ta“, ir kitoje „ižulius laisvamanius, 
be Dievo ir viešpaties“, ar nebūtu 
geriau juos suartinti bendroje plot
mėje ir pripažinti vienu „tikėjime“ 
tam tikrą galvojimą, būdą, o kitu 
mąstyme — tam tikrą tikėjimo būdą.

Tada liks tik iš vieno ir antro iš
skirti — neigiamus“ 59 p.

Tokiu pat vaizdingumu autorius 
kalba kartu ir apie tikrąjį Dievą ir 
tikrąją religiją. P. Juozaitis

Med. dr. L. Epšteinas. MOKYKLŲ 
HIGIENA. „Spaudos Fondo“ leid., 
Kaunas, 1935 m. 220 psl. 7 lt.

Mokyklos darbininkams, o ypač ; 
juos besiruošiantiems, tokia knyga 
jau senokai buvo reikaligna. Tad ir 
smagu sulaukus. — Pažiūrėkim gi, 
ką ji mums duoda.

Didžiausią knygos dali apima vad. 
mokyklinės ligos — tokios, kuriomis 
daugiausia serga mokyklinio' amžiaus 
vaikai, arba kurios gaunamos nehi- 
gijieniškose mokyklose. Kitoj daly 
visokiu smulkesniu taisyklių, net 
įvairiu raščiuku formos — vis, kas 
vartojama Kauno mokyklose. Mar, 
autorius, kaip antraštiniam lape pa
žymėta, yra „Kauno miesto savival
dybės mokyklų gydytojas“.

Remdamasis užsieniu, autorius vis 
Vokietiją kyša. Vos porą kartu 
pasinaudota anglų, prancūzų ir šve
dų daviniais (59—60 psl.). Keista. 
Nejaugi mūsų kraštui — Vokietija 
pavyzdys? — O kur Suomija, Belgi
ja, Olandija, Skandinavija, kurie 
mums tūleriopu atžvilgiu daug arti
mesni, kur ir tie dalykai keliolika 
kartų geriau sutvarkyti, ypačiai so
cialinis mokyklų higijenos momentas.

Jei ji paskirta kolegoms higijienis- 
tams, tuokart pateisinamas visas tas 
sukištasis knygon kanceliarinis 
šlamštas; bet tada nereikalinga ta 
enciklopedinė dalis — apie ligas, iš
krypimus etc. Jei knyga skirta mo
kyklos darbininkams, ir tai visos 

Lietuvoj o ne Kauno, tuokart visiš 
kai neverta čia sudėti K. M. S-bės 
Sanit. dalies raštinės archyvą; taip 
pat tada nedera verstis daugiau gry
nai mediciniška terminologija, kuri 
nemedikui nieko juk nesako^ Nei 
vienu nei antru atveju nedera ištisais 
skyriais po kelis puslapius, ir tai dar 
pakartotinai, aiškinti, kas yra, atsi
prašant, utėlė, musė ir 1.1., ■— Lietu
va — ne Afganistanas, ne Abisinija; 
reikėtų net ir nelietuviui turėti sai
ką, jausti, kad mūsų mokyklos dar
bininkai — ne laukiniai. Gi pasi
tarnauti svarbu jie vien Kaunui, o 
visam kraštui. Apskritai, čia turim 
pavyzdi, kaip nereikia k n y g i 
r a š y t i.

Tačiau jauniesiems mokyklos dar
bininkams visgi bus įdomu pasiskai
tyti, ką sako geresnieji higijienistai 
dėl įvairių mokyklos buto dalykų, 
kokius davinius klasės suolui siūlo, 
kokią padėti ir proporciją rekomen
duoja mokyklos kambariui etc.

Esant spec, mokyklinio higijienos 
knygų bado laikui -— šią knygą kiek
vienam mokyklos darbininkui, ypa
čiai pradedančiam, galime rekomen
duoti. D. U.

NAUJAS KELIAS. 1934 m. 1—2 ir 
3—4 nr. Moksleivių ateitininkų kuo
pos laikraštis. Pažymėtinas turinio 
įvairumas, įdomumas. Na, ir litera
tūrinių gabumų matosi.

Matas Grigonis. VAIKU DŽIAUG
SMUI. Vaikų pasaulio- leid. (nr. 2). 
Eilėraščiai 32 psl. 15 et.

Ats. pulk. J. Petruitis. MUSU ŽY
GIAI. „Žaibo“ leid. 204 psl. 3 lit.

Knyga verta dėmesio, nes joje at
sispindi visos mūsų kovos. Parašyta 
taip pat įdomiai.

KNYGŲ LENTYNOJE. Nurody
mai apie bibliotekų tvarkymą ir skai
tytinų knygų sąrašas. Parengė J. 
Slapšinskas. K. V. C. leidinys. 144 
psl. 2 lit.

Ši knyga — geriausias katalogas.
Das Memelland ist es wirklich 

deutsches Land? Felix Arvydas. 
Spaudos Fondo leid. 52 psl.

Knyga vokiečių kalboj gyvuoju 
Klaipėdos reikalu.

Zenonas Ivinskis. LIETUVOS 
PREKYBA SU PRŪSAIS. I d. Iki 
XVI a. pradžios. Teol.-Filos. leidi
nys. 208 psl.
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Kūno kultūra
(Veda P. Vaitonis)

Gimnastika — kūno kultūros 
pagrindas.

Kūno kultūros srityje mes esame 
atsilikę nuo kitu Europos tautu. Dėl 
to kaltos yra mūsų tautos gyvenimo 
sunkios aplinkybės ir dalinai mūsų 
pačių n ei vertinamo s fizinio laivini- 
mosi svarbos. Tačiau su džiaugsmu 
tenka konstatuoti, kad šios srities 
dalykai pakrypo i gerąją, pusę ir kad 
šis mūsų' gyvenamasis momentas yra 
mūsų didžiausio ir racijonaliausio 
kūno kultūros progreso momentas.

Mes džiaugiamės tuo, kad mūsų 
kūno kultūros vadovai tinkamai įver
tino gimnastikos reikšmę fiziniam la
vinimui ir kad laikinai nors tik Kau
ne gimnastikos mankštos visiems yra 
lengvai prieinamos. Visi gėrisi Įvai
riu sporto rūsiu meisteriu gražaus 
sudėjimo, kaip nulietomis figūromis. 
Klysta tie, kurie mano, kad toji ja 
jėga ir grožis įgauta yra vien iš pri
gimimo. Jie ilgus metus nepavargs- 
tamai dirbo ir lavinosi gimnastine 
mankšta, kol pasiekė mus stebinan
čiu rezultatu. Garsusis vokiečiu vi
dutiniu distancijų bėgikas dr. 'Fel
čeris savo jaunystėje buvo silpnų 
plaučių ir sulinkęs i kuprą. Tačiau 
tinkama gimnastika ir lavinimu si, jis 
vėliau tiek sustiprino savo organiz
mą, kad pasidarė geriausias pasaulio 
vidutinių distancijų bėgikas. Taisyk
lingai atliekama gimnastika yra svei
katos, grožio ir jėgos pagrindas.

Taip pat žmogaus judėsiu ir 
eisenos grožis priklauso tinkamo 
kūno išlavinimo ir geros kondicijos 
(sudėjimo). Galima dirbtinai patai
syti šiek tiek negražią kūno laikyse
ną, svyrinėjimą i išalis, galvos nulen
kimą, bet pilnai gražios eisenos ir 
judesių įsigysi tik gimnastikos pa
galba.

Praeitais metais mes davėme vie
ną komplektą naminės gimnastikos 
numerių, atliekamų kambaryje. Tie. 
kurie juos teisingai ir pastoviai darė, 
turėjo pajusti jų teikiamą nuotaikos 
ir gyvumo pakėlimą.

SPORTO KRONIKA

Krepšiasvydis. Sausio mėn. 19 ir 
20 d. d. Rygoje įvyko tarpvalstybinės 
ir tarpmiestinės krepšiasvydžio rung
tynės tarp mūsų ir latvių krepšia- 
svydininkų. Tarpvalstybines rungty
nes latviai laimėjo nepaprastai dide
liu ir sensacingu rezultatu 123:10. 
Tarpmiestines Kauno Rygos rungty
nes laimėjo rygiečiai 60:11. Abiejų 
dienų latvių laimėjimai buvo pilnai 
užtarnauti. Mūsų krepšiasvydžio 
žaidimo klasė yra dar labai žema pa
lyginus su latviais, kurie šiuo metu 
tikrai yra geriausi krepšiasvydinin- 
kai Europoje. Sausio mėn. 26 ir 27 
d. d. jie turėjo Rygoje tarpvalstybi
nes rungtynes su savo konkurentais 
estais, kurias jie užtikrintai laimėjo 
rezultatu 35:18. Rygos Talino rung
tynės pasibaigė taip pat jų naudai 
51:31 įvykstančiose š. m. kovo 15 d. 
Ženevoje Europos krepšiasvydžio 
pirmenybėse jie reikia laikyti pirmos 
vietos ir tuo būdu Europos meisterio 
titulo favoritais. Jų rimčiausieji 
varžovai ten bus jų nugalėtieji estai 
ir prancūzai, kuriems atstovaus Ru
sijos išeiviu sporto klubo ,.Russ‘’ 
žaidėjai.

Latvius krepšiasvydį žaisti išmokęs 
„Ymcos“ (jų vieno sporto klubo) di
rektorius, — amerikonas. Amerikie
čiai yra geriausi pasaulio krepšia- 
svydininkai, ir šis amerikonas savo 
laiku buvęs taip paf labai geras žai
dėjas- Krepšiasvydžio žaidimas lat- 
viems patikęs, buvęs įvestas į gim
nazijas ir žaidimo klasė didelia.s 
šuoliais progresavusi, tojo ameriko
no asmenyje turėdama gerą moky
toją.

!Po šių smarkiai latviams pralai
mėtųjų krepšiasvydžio rungtynių 
mūsų visuomenė mėgina kaltinti tai 
komandos vadovybę, tai pačius žai
dėjus. Tėra vienintelis kaltininkas 
— tai mūsų nesubrendęs ir žemos 
klasės žaidimas, kurį pašalinti gali
ma pakvietus tinkamą krepšiasvy
džio žaidimo specialistą, galinti su-
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pažindinti musu žaidėjus nors su pa
grindiniais šio žaidimo principais, 
kurie' mums, reikia pasakyti, visiškai 
dar nėra žinomi. Mūsų busimųjų 
valstybiniu komandų reprezentantais 
ateityje turi būti dabartiniai gimna
zijų auklėtiniai, kur šis visais atžvil
giais racijonalus žaidimas privalo 
būti įvestas ir mokomas žaisti.

Vasario mėn. 3 d. jau prasidėjo 
krepšiasvydžio nugalėtoju grupės 
rungtynės. Grandis žaidė prieš MSK 
ir laimėjo 24:6. Nugalėtoju grupėn 
Įėjo meisteris LGSF, LFLS, Grandis 
ir MSK.

Orasvydis. Orasvydžio pirmeny
bėse pirmauja Grandis, netikėtai lai
mėjusi prieš! stipresne LFLS ko
mandą.

Kumščiasvydis. Pirmauja Š. JSO. 
antroje vietoje! eina LGSF ir LFLS. 
Stipriausia komanda atrodo yra 
LGSF, kuri be žaidimo pralaimėjo 2 
tašku LFLS, negalėdama studentu 
atostogų laiku surinkti savo žaidėju. 
Įdomiausias bus LGSF ir S.JSO su
sitikimas, po kurio galės būti nu
spręstas kumščiasvydžio meisteris.

Ledo ritulys. Ledo ritulio pirme
nybėms pravesti komandos buvo su
skirstytos i dvi grupes. Iš vienos 
grupės nugalėtojai jau paaiškėjo: tai 
yra ledo ritulio Lietuvos istorijoje 
jau žinomi vardai — LGSF ir LFLS. 
Antroje grupėje nugalėtojai: JSO ir 
Š. Š. Kovas. Nugalėtojai — 4 koman
dos — žais tarp saves Lietuvos 
meisterio titulą įgyti.

Vasario mėn. 2 ir 3 d. d. į Kauną 
buvo atvykusi latviu Rygos „Union” 
ledo ritulio komanda, kuri Kaune 
žaidė dvejas rungtynes. Vasario 
mėn. 2 d. žaidė prieš Jachtklubą ir 
laimėjo 3:0 (0:0, 2:0 ir 1:0). Vi
suose trijuose žaidimo- kėliniuose 
latviai buvo persvaroje ir jaclitklu- 
biečius spaudė. Vasario mėn. 3 d. 
jie žaidė su LGSF komanda ir su 
didele laimės doza taip pat laimėjo 
5:2 (3:0, 1:0 ir 1:2). Vos rungtynes 
pradėjus latviu dešinysis puolėjas 
paleidžia tolimą žemą smūgi i kau
niečiu vartus ir vartininkas, galėjęs 
visai lengvai sulaikyti dėl neatsar
gumo praleidžia. Tuojau po to krin

ta dar vienas golas, įmestas latviu 
antro puolėjo, niekeno netrukdomo 
ir laisvai stovinčio prieš vartus. Tre
čią šio kelinio golą įmuša pats sau 
LGSF gynėjas Znamenskas, lazda už
kliudęs einantį į autą ritulį. Ant
rame kėliny latviai dar turi mažą 
persvarą ir įmuša iš susigrūdimo 
ketvirtąjį golą savo naudai. Trečia
me kėlinyje vaizdas visiškai pasikei
čia. LGSF komanda nuo pat pra
džios ima atakuoti latviu vartus ir 
pačiose pirmosiose minutėse į lat
viu vartus krinta du gražūs Klimo 
golai. Rezultatas pasidaro 4:2 ir 
nuolatiniai latviu vartams pavojai 
leidžia tikėtis net visiško išlyginimo. 
Latviai gynėsi visomis išgalėmis ir 
jiems tai pavykstą. Pačiame keli
nio gale latviu centras pasuoja savo 
dešiniajam puolėjui esančiam absai- 
te ir šis muša penktąjį golą. Teisė
jas ji užskaito. Rungtynės baigiasi 
5:2 „Uniono“ naudai.

Vasario mėn. 23 d. Kaune įvyksta, 
tarpvalstybinės ledo ritulio rungty
nės su latviais. Iš latviu pasirody
mo Kaune reiktu spręsti, kad kova 
bus sunki, tačiau. kad prieš juos 
galima laimėti labai aiškiai parodo 
elgesefiečiu sužaistasis trečiasis kė
linys, kuriame latviai prieš i u žai- 
dimą buvo priversti supasuoti.

Vasario mėn. 16 ir 17 d. d. Ry
goje įvyks Pabaltijo studentu žiemos 
olimpiada, kurioje dalyvaus mūsą 
studentu ledo ritulio kamonda ir ti- 
gurinio čiuožimo atstovai. Figūri
niam čiuožimui atstovaus V. Igna
tavičius ir Z. Zeikus.

Stalo tenisas. Sausio mėn. 19 ir 
20 d. d. Kaune įvyko pirmosios mū
sų stalo tenisininku rungtynės su 
estais. Pimąją dieną buvo žaidžia
mos ' tarptautinės Kauno Talino 
rungtynės, kurias mūsiškiai laimėjo 
rezultatu 6:3. Antrąją dieną tarp
valstybines rungtynes laimėjo taip 
pat mūsiškiai 7:2. Už Kauną žiadė 
Remeikis, Gerulaitis ir Duškeis, o 
už Lietuvą — Remeikis, Dzindzi- 
liauskas ir Nikolskis. Geriausiai pa
sirodė Dzindziliauskas ir Remeikis.

Vasario mėn. 4 d. i pasaulio pir
menybes. įvykstančias vasario mėn. 
9 d. Londone, išvažiavo mūsų sta
lo teniso komanda, lydima Juliaus
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Smetonos. Mūsų komandą, sudaro 
Remeikis, Dzindziliauskas, Nikolskis 
ir Gerulaitis. Pavieniuose (ne ko
mandiniuose) žaidimuose dalyvauti 
vyksta- Nasvytytė ii’ Duškeis.

ŠACHMATU KRONIKA

Šiomis dienomis Lietuvos šach
matininkų sąjunga gavo iš ispanų 
šachmatų federacijos laišką, kuria
me ispanai prašo painformuoti juos 
apie Lietuvos šachmatų gyvenimo 
santvarką. Jie nori nustatyti nuo
latine sau vieniems metams progra
mą, pagal kurią jie tarp kitko maną 
įvesti šachmatus, kaipo auklėjamąją 
priemone, i mokyklas, kareivines ir 
kalėjimus. Laišką pasirašė jų fede
racijos gargės narys, Barcelonos in
žinierius Antonio Gavrigosa.

Sausio mėn. 30 d. Lietuvos šach
matininkų sąjunga gavo iš Sverd- 
lovskio miesto, esančio1 Rusijoje ne
toli Uralo kalnų. Sverdlovskio ap
skrities šachmatų instruktoriaus 
Jutlandovo laišką, kuriame jis kam 
nors iš mūsų sąjungos narių siūlo 
pasikeisti šachmatų literatūra.^ I z 
atitinkamos kainos lietuviškos šach
matų literatūros pakietą jis prisiu
siąs tokios pat vertės rusų literatū-

Pašliužų sportas provincijoj

Karl Schafer, figūrinio čiuožimo 
Europos meisteris

ros. Mūsų manymu, toks pasikeiti
mas negalėtų ilgai trukti, kadangi 
šachmatų literatūros lietuvių kalba 
tėra tik V. Mikėno šachmatų vado
vėlis ir trys „Šachmatų ir bridžo 
žurnalo numeriai.

Kovo mėn. 9—13 d. d. Rygoje lat
viai ruošia dideli šachmatų Pabalti
jo turnyrą, kuriame dalyvautų Lie
tuva, Latvija ir Estija. Kiekvienos 
valstybės komandą, latvių pasiūlymų, 
turėtų sudaryti 10 lošėju.

LGSF GRANDIS 22 : 18

II.9 svarbiausiose ir, reikia many
ti, lemiamose meisterio vardo rung
tynėse krepšiasv.vdžio meisteris LG 
SF garbingai atsilaikė prieš stip
riausią priešą — šaulių Grandį, su
kirsdamas ją 22:18.

Stud. Ignatavičius — Lietuvos fi
gūrinio čiuožimo meisteris, 11.10. bc- 
konkurencijos žinomas figūristas Ig
natavičius pasiėmė meisterio vardą 
1935 metams. Jis yra LGSF klubo 
narys.
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šKireivos šypsenos
Eždžion-Tekš

VIENOS ŠPARGALKOS ISTORIJA

Matematika tu baisi, 
Su tavim toli neeisi. 
Kad ir eitum kiek į priekį, 
Vis tiek pat nabagas lieki, 
Nes tų formulių —. kaip šieno, 
Visos painiojas iš vieno. 
Skaičiai byra kaip iš maišo 
Ir kaip košė susimaišo. 
Rašto darbas. Varge mano!... 
Mano protas neišmano, 
Ar čia cosinus ar sinus, 
Kur čia plius ir kur čia minus... 
Jeigu keisti tangens gamma, 
Naujos formulės tuoj gema, 
Bet jei vesti jas prie galo, 
Ima jos ir išsidalo...
Dirbk kaip nori, prakaituoki — 
Čia ne žirniai, jei nemoki;
Kad ir gyvas žemėn lįsi, 
Nieko, brol, nepadarysi. 
Jei špargalkos nesiranda, 
Viskas įra, viskas genda. 
Žvilgt į šoną., žvilgt į kitą. 
Taip įvyko, kaip sakyta: 
Iš palengvo ir iš tyko 
Špargalkėlė man atvyko. 
Su špargalka kita byla: 
Ką tik dirbi, viskas skyla. 
Su špargalka baisiai gera, 
Nes be galo viskas dera: 
Tangens, cosinus ir sinus 
Pasikeičia ir be minus, 
O dėl tos cotangens beta 
Veltui tiek ilgai drebėta. 
Viskas aišku, kaip ant pirštų. 
O pavojų tai užmirštu.
Dar brūkšnelis vienas, kitas — 
Bus jau darbas parašytas.
Bet... staiga, paspaudęs kojas, 
Ponas mokytojas stojas;
Prie manęs tuoj šast iš karto 
Ir akis supykęs varto.

;Stop! Gyvenimas prapuolė... 
Oi, špargalka, oi, varguolė!... 
Kiek liūdnumo, kiek sarmatos! 
Rausta veidas, kinkos kratos...

Kratos kinkos, dreba suolas...
Po žurnalą laksto kuolas. ..

Kai tik kuolas pasimaišo, 
Yla išlenda iš maišo. 
Tuoj minčių daugybė kyla, 
Kaip paslėpti toji yla. 
Aš, pagavęs mintį vieną, 
Maniau gersiąs gulbės pieną, 
Ir, suradęs gerą progą, 
Pamaniau, kad nieko bloga. .. 
Prie žurnalo sau priėjęs, 
Dirbu darbą atsidėjęs: 
Mano rankos taip ir suka 
Vietoj kuolo ketvertuką. 
Ką darau, nemato niekas; 
Jei nemato, tai ne griekas. 
Bet... staiga tik guru guru — 
Kažkas prislenka prie durų 
Ir į kambarį štai ritas 
Kažkoks svečias neprašytas; 
Prie manęs tuoj šast iš karto 
Ir akis supykęs varto:
— Na, vyruti, kaip sau nori, 
Bet čionai memento mori!
— Ponas mokytojau, kągi.. . 
Aš maniau sugauti vagį, 
Kurs, pavogęs mano laimę, 
Bėga nuo manęs savaime... 
Dovanokit... Aš netyčia ...
— Na, tai marš greičiau iš šičia! 
Įklimpai čia ne į sviestą!
Už šį žygį bus tau riesta! — 
Ir einu, praradęs dalią... 
Akyse tik žalia, žalia ... 
Galvoje perkūnas trankos . . . 
Sąnarių nevaldo rankos . ..

Po savaitės taip nutiko, 
Kad likausi be skatiko, 
Nes už mokinišką klastą 
Užsitraukiau sau balastą, 
Ir kad puoliau, tai jau puoliau — 
Matematikoj prapuoliau, 
O prie to dar priedas striukas — 
Iš elgimos trejetukas.

Redaktorius — KAZYS KECIORIS - ZUPKA
Vyr. atsak. red. ir leid. — PR. DOVYDAITIS
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Kadangi rytoj trigonometrijos rašomasis, tai septintokas nutarė anksti 
atsikelti, kad galėtų špargalkų pasidaryti. Iš to susirūpinimo jisai visą 

naktį sapnavo laikrodžius, kurie rodė daugiausia vėlyvą metą.

Aštuntokės, artėjant pavasariui, savo mintis retkarčiais nuo knygų pa
leidžia į svietą. Tada jom rodosi gražiausių dalykų. Jų dalį kartu su tre- 

jetos abiturijenčių ateities portretais matome paveikslėly.
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