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TIK PO GAVĖNIOS ATEINA VELYKOS

arba: tik gundymus nugalėjus pasiekiamas laimėjimas.

Mieloji „Ateities“ skaitytojų šeimynėle!

Štai jau ir Gavėnia prasidėjo. (Ji yra prasidėjusi man šias 
eilutes rašyt pradėjus, o kai jūs jas skaitysite, Gavėnia bus 
jau arti galo). Dėlto padarysime bent kiek gavėniškų apmąs
tymų.

Gavėnia yra pasninko laikas. Pasninku (slaviškos kilmės 
žodis; lotyniškai ieiunium) vadinamas kurį laiką visiškas 
arba dalinis susilaikymas nuo valgio. Pasninkas esti praktikuo
jamas arba gydytojo įsakymu kūno sveikatai pataisyti (šiais 
atvejais pasninkas vadinamas ir „badavimu“) arba religiniais 
bei doroviniais motivais. Religinis pasninkas buvo ir tebėra 
praktikuojamas beveik visose religijose, taip pat ir vadinamų 
primitiviųjų žmonių, kaip atgaila ir priemonė žmogaus kūno 
juslingumui apvaldyti ir jo dvasingumui pakelti.

Senojo Testamento religijoj pasninkas buvo praktikuoja
mas einant papročiais ir įsakymais. Naujame Testamente pas
ninką praktikuot patarė Jėzus ir patsai davė didžiausio pasnin- 
kojimo pavyzdį. Dėlto katalikų Bažnyčioj būdavo visuomet kai 
kuriomis savaitės dienomis pasninkota. Seniausias pasninkas 
yra priešvelykinis, arba keturių dešimtų dienų, pasninkas. Jis 
yra įvestas sekant paties Jėzaus pavyzdį, kadangi ir Jėzus, 
prieš pradėdamas skelbti savo dieviškąjį žmonijos išgelbėjimo 
mokslą, kaip praneša šv. Matas savo evangelijoj, buvo „išpas- 
ninkojęs keturias dešimtis dienų ir keturias dešimtis nakčių“ 
ir „po to buvo alkanas“ (Mt. 4, 2).

Priešvelykinio pasninko pareiga, filosofija ir simbolika ko- 
gražiausiai išdėstyta Katalikų Bažnyčios gavėninės liturgijos 
tekstuose pradedant nuo pirmosios Gavėnios dienos, arba Pe
lenės (pelenų trečiadienio). Ši diena taip vadinama dėl to, kad 
tą dieną Kat. Bažnyčia pašvęstais pelenais pabarsto savo tikin
tiesiems galvas. Paprotys pasibarstyt galvą pelenais prieš pra
dedant atgailojamąjį pasninką buvo praktikuojamas ir senes
niais, dar prieškrikščioniškais laikais. Bet Katalikų Bažnyčia 
šiuo papročiu apvelka gilią mintį, išreikštą žodžiais, kuriuos 
kunigas taria berdamas pelenus ant kiekvieno galvos: „Atmink, 
žmogau, kad tu esi dulkės ir vėl dulkėmis pavirsi“.

Šie žodžiai yra paimti iš Senojo Testamento pačių pirmųjų 
knygų, vadinamų pirmosiomis Mozės, arba Pradžių (Genesies), 
knygomis, trečiojo skyriaus, kuriame aprašoma žmonijos pir
mųjų tėvų sugundymas neklausyt Dievo jiems duotojo įsaky
mo. Tą sugundymą atliko Dievo ir žmogaus priešas, piktoji 
dvasia, gyvatės pavidalu pasivertusi. Piktosios dvasios paklau
siusieji žmonijos pirmieji gimdytojai nebeteko Dievo malonės, 
buvo iš Rojaus (Linksmybių Sodo) išvaryti ir atsidūrė dide-

1291. Ateitis 3—4 nr. 1935.



liame skurde. Dievas, ištardęs Rojuje Adomą ir Ievą dėl jų
dviejų padaryto nusikaltimo, čia pat padarė ir savo sprendimą: 
pasakė, koki dabar vargai laukia jųdviejų kiekvieną. Dabar 
žmogaus žemiško gyvenimo programą Dievas taip reziumavo: 
„Prakaituotu veidu valgysi duoną iki sugrįši į žemę, iš kurios 
esi imtas: kadangi tu esi dulkės ir vėl dulkėmis pavirsi“ (Gen. 
III, 19). Taigi, štai koks tų žodžių kontekstas, štai iš kur jie 
cituojami barstant pelenais galvas pirmąją Gavėnios dieną.

Tais žodžiais, taigi, primenamas skaudusis Dievo sprendi
mas pirmiesiems žmonėms, per nusižengimą jo malonės nete
kusiems. Bet priešvelykinio pasninko pradžioj tariami šie žo
džiai primena ir tą Dievo gailestingumą, kad Jis kūno ir dva
sios skurdui tekusį žmogų panoro vėl atstatyt į jo pirminę aukš
tybę, suteikt jam galimumo vėl grįžt į Dievo malonę, vėl tapti 
geru Dievo vaiku ir naudotis visa kuo, kas jam skirta. Tatai 
žmogus gavo per Kristaus gelbstimąjį ir atperkamąjį darbą. 
O to darbo viršūnę — Kristaus kančią ir baisiąją mirtį — kaip 
tik mums ir primena ypač Gavėnios metas, mokąs mus Kristaus 
pasiaukojimą tinkamai įvertinti.

Tačiau piktoji dvasia — tas pirmutinis bedievis, laisvama* 
nis ir melagis* — nepaliovė veikęs, tai yra nepaliovė žmones 
kurstęs, arba gundęs, Dievo tvarkos nesilaikyti ir Kristui ant 
žemės gyvenant ir visais laikais bei visuose kraštuose po Kris
taus iki šių dienų. Evangelijoj, antai, pasakojama, kad ir patsai 
Jėzus Kristus buvo piktosios dvasios gundomas. Tas Kristaus 
gundymas smulkiai aprašytas šv. Mato evangelijoj (IV, 3—11). 
Katalikų Bažnyčia šį Kristaus gundymo aprašymą kaip tik ir 
paskyrė skaityti pirmame Gavėnios sekmadieny. Tat čia dar 
kartą prisiminkime to gundymo apystovas ir gundytojo siū
lymus.

Kristus buvo gundomas tyruose, t. y. tokioj vietoj, kuri 
buvo žmonių negyvenama, t. y. nuošaliai nuo žmonių. 
Kristus buvo gundymui išstatytas paties Dievo noru (,Jėzus 
buvo Dvasios [t. y. šventosios Dvasios] nuvestas į tyrus, kad 
būtų velnio gundytas“). Kristus buvo gundomas tuomet, kai 
po ilgo pasninkojimo jis buvo stipriai išalkęs, vadinasi, tuomet, 
kada Kristui — kuris, būdamas Dievas, buvo tikrai ir žmo
gus — buvo atėjęs labai sunkus momentas, nes juk 
kiekvienas suprasime, jog būti alkanam yra menkas malo
numas.

Tat kągi gundytojas pasiūlo Kristui.? Nagi, jis pirmiausia

* Bažnyčios lotyniškoj kalboj piktosios dvasios pavadinimas žodžiu 
diabolus yra paimtas iš graikų kalbos žodžio diabolos, reiškiančio šmeiži
kas (iš veiksmažodžio diaballo reiškiančio šmeižiu, apgaudinėju, ardau, 
iškraipau, žodžiais drabstau). Lietuvių kalba pikta jai dvasiai pagadinti 
tekęs žodis jos piktosios prigimties visai neatvaizduoja: vebiias, seniau 
(Daukšos) vėlinąs tėra tik vėlės patinas, kaip katė — katinas, žąsis — žą
sinas, antis — antinas ir pan.
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jam ir pasiūlo tai, kas paprastai pirmiausia rūpi kiekvienam iš
alkusiam: duonos (berods, gundytojas jam duonos pats neat
neša, bet siūlo pačiam Kristui iš akmenų pasigamint, jei jis 
esąs Dievo Sūnus; vadinasi, gundytojas nori, kad Kristus da
rytų stebuklą jo paliepiamas, elgtųsi lyg koks burtininkas savo 
vyresniojo liepiamas). Tačiau Kristus šį gundymą atremia, nu
rodydamas, kad duona tai dar nėra patsai di
džiausias žmogui dalykas; bet kad yra dar ir d i- 
desnių už ją vertybių. ,,Jis (Jėzus), atsakydamas, tarė: 
Parašyta: Žmogus yra gyvas ne vien duona, bet kiekvienu 
žodžiu, kurs išeina iš Dievo burnos“, t. y., kad Dievas gali pa
laikyti žmogaus gyvybę ne tiktai žemišku penu, bet ir kokiuo 
tik nori kitu būdu.

Tuomet piktoji dvasia daro antrą savo ,,triuką“: pastatė 
Kristų ant Jeruzalės bažnyčios viršaus ir norėjo, kad Jis pultų 
žemyn, kadangi Jam nesą pavojaus užsimušti, kaip tatai sako
ma vienoj šv. Rašto Senojo Testamento vietoj. Vadinasi, ir šiuo 
antru pasiūlymu gundytojas norėjo iš Kristaus padaryt kokį 
ore skrajojantį burtininką. Bet Kristus buvo žemėn atėjęs ne 
burtininkiškoms „štukoms“ rodyti ir dėlto gundytojo citatą iš 
šv. Rašto sumušė kita citata: „Negundysi Viešpaties, savo 
Dievo“.

Trečias gundytojo žygis, tai parodymas Kristui šio pa
saulio garbės ir pasiūlymas visą tą garbę atiduot tik už labai 
menką, paviršutiniškai žiūrint, dalykėlį, būtent, už nusilenkimą 
jam. „Aš visa tai tau duosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“. 
Vadinasi, gundytojas čia siūlė Kristui padaryt prieš jį tik tokį 
„nekaltą“ pagerbimo gestą, kokį graikai darydavo prieš savo 
dievybes arba persai prieš savo valdovus, satrapus ar kuriuos 
kitus viršininkus ir despotus: puolus ant žemės pabučiuot grin
dis (žemę), arba kojas, arba kraštą drabužio to, kuriam reiš
kiamas pagerbimas. Tačiau Jėzus ir šią gundytojo „dialektiką“ 
sumušė, jam atsakydamas: „Eik šalin, šėtone! nes parašyta: 
Viešpatį, savo Dievą, tegarbinsi ir jam vienam tetarnausi“. Tuo 
ir baigėsi visa piktosios dvasios ataka. „Po to velnias paliko jį“, 
o „prisiartino angelai ir tarnavo jam“.

Tokia tat yra Kristaus gundymo istorija. Pamėginkime 
dabar į ją įsigilint ir rasti sau pamokymo. O tatai padaryt labai 
lengva, nes evangelija parašyta ne vienos kurios gadynės, bet 
visų laikų žmonijai.

Ko gundytojas norėjo pasiekti Kristų gundydamas? Nagi 
nieko kita, kaip tik kad Kristus atsisakytų nuo tų prin
cipų, nuo idėjų, kurias jis, savo Tėvo valią vykdydamas, 
buvo atėjęs įgyvendinti. Arba kitaip pasakant: gundytojas sten
gėsi Kristų išmušt iš to kelio, kuriuo jam einant tiktai ir te
buvo galimas žmonijos išgelbėjimas. O kelias žmonijai išgelbėt 
buvo Kristaus didžiausio pasiaukojimo, kančios ir baisios mir
ties kelias. Vietoj šiokio sunkaus kelio gundytojas pasiūlė Kris
tui gyvenimo patogumų, prabangos ir „lengvatų“. Tuo būdu jis
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tikėjosi niekais paversiąs visą Dievo planą, o žmoniją, kaip iki tol, ir toliau, pasiliksiant jo vergovėj. Bet Kristus, kaip matėme, energingai tuos gundytojo pasiūlymus atmetė ir nesidavė nuo savo principų bei idėjų atitraukiamas, nesidavė iš tikrojo kelio iškreipiamas.Ar šių dienų Kristaus bendradarbiams netenka susitikt su panašiais gundytojais ir gundymais? Taip, ir dargi kiekviename žingsny, ir visokiose profesijose bei visokiame amžy — ir seniems, ir jauniems, ir nemokytiems, ir pasimokiusiems, ir besimokantiems' Tiktai būtų visai neteisinga manyti, kad gundymas visiems ir visuomet atliekamas pagal vieną tą patį šabloną, trafaretiškai. Ne! Kiek yra šiandien išsispecializavusios . žmonių profesijos, tiek yra ,,specializuoti“ ir gundymo būdai; kiekvienos profesijos žmogui iš doro kelio iškreipti taikomi ir atitinkami būdai. Taip buvo ir bus visuomet. Nes Kristaus įspėjimą apie jo apaštalų ir visų išpažintojų laukiamus persekiojimus — „persekiojo mane, persekios ir jus“ — galima ir reikia taip pat suprasti ir šitaip: gu n d ė mane, gundys ir jus.Kristui gundytojas buvo — kaip rašo evangelija — pats prisistatęs (kokiu pavidalu šį kartą, tatai mums ne taip svarbu žinoti). Mat, bet kokiuo savo pasiuntiniu iš žmonių tarpo jis nepasitikėjo, nes žinojo, kad čia bus sunkesnis dalykas — sugundyt nebe eilinį žmogų, o patį įsikūnijusį Dievą. Ogi eilinių žmonių gundymą piktoji dvasia paprastai varo per savo tarnus ir pasiuntinius, surekrutavusi juos iš pačių žmonių t a r- p o, iš mūsų artimų, pažįstamų, iš mūsų draugų ir draugių ar vyresniųjų tarpo, taip pat ir iš tų, kurie pastatyti mus mokyt bei auklėt. Iš paviršiaus žiūrint, tuose mūsų geruose pažįstamuose ir drauguose niekas atrodo nėra pasikeitę. Betgi savo viduj jie jau yra savo pirmiau turėtus principus pakeitę, iš pirmiau laikyto fronto pasišalinę ir stoję gundytojo tarnybon.Šių dienų geriesiems Kristaus išpažintojams ir jo mokslo gyvendintojams taikomi gundymo būdai, kaip sakiau, yra specializuoti pagal kiekvieno dirbamąjį darbą. Betgi gundomiems siūlomoji nauda liko ta pati, kokia ir pačiam Kristui buvo siūloma: „duonos“ ir gero, „karališko“ gyvenimo: linksmo, malonaus, visa ko pilno ir be jokio darbo, arba ko mažiausiai bet ką veikiant. Čia nenoromis ateina galvon ir tos Krylovo pasakėčios išpaikintas salioninis šunytis, kuris didelį vargą vargstančiam kaimo šuniui gyrėsi didžiuodamasis, kad jam, salionų gyventojui, todėl taip lengva ir malonu gyventi, kad jis prieš savo ponus sugebąs atsistot ir pavaikščiot ant paskutinių kojų...Ir katalikas moksleivis, rengdamasis būti Kristaus ir katalikiškos akcijos tikru darbininku, yra visuomet išstatytas, netgi nuolatiniams, gundymams. Dėlto jis turi būti įsisąmoninęs ir nuolat budėti. „Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėt į pagundą“ — tai paties Kristaus įspėjimas, ištartas jo mokiniams tuo momentu, kada jis Alyvų Darže kovojo sunkiąją dvasios kovą prieš pat savo kančios pradžią, o tuo tarpu
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jo mokiniai nė kam ko: jie ne tik kad neparėmė Kristaus jo sunkųjį momentą, bet buvo visai nusikėlę į kitą pasaulį: jie sau ramiai miegojo. Tat, katalikiškoji moksleivija, nebūkime miegantieji Kristaus mokiniai, bet budintieji. O budėdami tuojau pajusime, ir iš kur, kada ir per ką gundymas ateina.Iš Kristaus gundymo istorijos žinome, kad Kristui pirmiausia buvo pasiūlyta nealkti ir pasigaminti duonos. O moksleiviui dažnai esti kitas dalykas svarbiau turėti kaip duona: tai geri pažymiai ir mokytojo „gera akis“, kad perdaug „nesikabinėtų“. Gundytojo tarnai todėl tat ir „muša“ visuomet į šią, kiekvienam moksleiviui pačią jautriausią, vietą, ir kur nuošaliai pasikvietę, ar aiškiai pasakydami ar bent duodami aiškiai suprasti, kad tau bus viskas gerai — ir pažymių gerų gausi ir įvairiopų lengvatų turėsi — jei tik atsižadėsi būti kas esi ir sutiksi būti, kuo iki šiol nebuvai, kad tik truputį pakeisi savo principus ir linktelsi tam tikra kryptimi.Moksleiviui ypač sunku kovot su gundymu tais atvejais, kuomet velnio tarnybon stoja mokytojai tokių dalykų, kurie eiliniam moksleiviui paprastai sunkiau pajėgiami, kaip, antai, matematikos. Ir dori matematikai, kaip ir visi dori žmonės, velniui netarnauja; bet jo tarnybon, stoja visokį becenziai, ir šiuo pigiu būdu, o ne savu darbu, stengiasi pakilt tarnyboj aukštyn ir karjerą pasidaryti. Tat ypač reikia surasti būdų ir šiokiems gundytojams atsispirti.Atsiminkime netolimą praeitį. Rusiškas mokyklas ėjusiems moksleiviams lietuviams katalikams taip pat tekdavo kovot su didelėmis pagundomis ir prievarta: jie prievarta buvo varomi į cerkves, o už „linktelėjimus“ Rusijai jų laukė visokios „malonės“ Ano meto silpnadvasiai šiandien teisingai su panieka, traktuojami, o stiprieji, gundymams pasipriešinusieji ir nuo smurto nu- kentėjsieji šiandien su pagrindu gali didžiuotis ir tikrai yra verti pagarbos. Šioki jaunuoliai savo tokiu anuomet pasiaukojimu yra prisidėję vaduot Lietuvą iš anos gadynės rusiškų tironų vergovės. Tų stipradvasių gimnazistų tarpe yra buvęs taip pat ir dabartinis Lietuvos valstybės prezidentas Ekscelencija Antanas Smetona.Taip pat vaduot Lietuvą iš tironybės bei pavergimo pasiryžo ir tas Lietuvos moksleivijos judėjimas, kuris yra prasidėjęs prieš 25 metus su „Ateitimi“ kaip savo organu. Šis judėjimas pasiryžo išvaduot Lietuvos inteligentiją, o per ją ir pačią Lietuvą, iš ateistinio (bedieviško) socializmo ir bolševizmo dvasinės tironybės bei vergovės ir jos nešamos pražūties visam visuomenės gyvenimui. Ir šiam judėjimui kelias nebuvo gėlėmis nuklotas. Atvirkščiai, tai buvo didelių gundymų nugalėjimo kelias, kitaip pasakant, ne anuo metu „madnoms“ jėgoms pasidavimo, nosies pavėjui kreipimo, bet prieš „vėją pūtimo“ kelias; o ir anais laikais nestigo silpnadvasių su savo mi- zerišku priežodžiu: „prieš vėją nepapūsi“. Bet ano meto ryžtingoji katalikiška moksleivija laimėjo: šiais metais jie patys
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ir visa Lietuva gėrėsis ir džiaugsis per 25 metus to judėjimo nu
veiktais mūsų Tėvynei teigiamais, palaimingais darbais.

Kokiems gundymams teko priešintis katalikiškam besimo
kančiam jaunimui prieš 25 metus, pradėsiu pasakoti jums, jau
nime, kitą kartą; o dabar baigsiu pavesdamas jums patiems pa- 
sidairyt gyvenime gyvų pavyzdžių, kad, iš tikrųjų, tik žiemos 
šalčiams praėjus išaušta pavasaris ir ateina vasara; kad tik Ga
vėnios pasninkui praėjus Velykų džiaugsmas esti tikrai didelis 
ir malonus, ir kad tik gundymams atsispyrus, atsiveria tikrų nu
galėjimų ir laimėjimų horizontai bei perspektivos.

Ir Gavėnios liturgija tatai mums primena. Pirmojo Gavė
nios sekmadienio evangelijoj katalikų Bažnyčia mums paro
džiusi lyg velnio valdžion patekusį, jo visaip puolamą ir tampo
mą Kristų, antram Gavėnios sekmadienui parinktoj evangelijoj 
Bažnyčia jau primena mums vadinamą Kristaus atsimai
nymo įvykį, to paties evangelisto, šv. Mato, aprašytą (Mt. 17, 
1—9), kuriuo Kristus jau prieš savo iš numirusių atsikėlimą 
parodė save tokį skaidrų, nušvitusį tokia nepaprasta šviesa, ku
rios jo palydovų apaštalų akys nebeištvėrė. Ir toliau Kristaus 
galybė eina crescendo: 3-jo Gavėnios sekmadienio evangelija 
(Lk. 11) pavaizduoja Kristų turint daugiau galybės kaip pik
toji dvasia, 4-jo — pasakoja apie Kristaus susirūpinimą alka
nais žmonėmis ir stebuklingą jų pamaitinimą (Jon. 6). Tuomet 
jau ne piktoji dvasia, bet patys pavalgydinti žmonės buvo no
rėję Kristų paskelbt karalium; bet Kristus taip pat šiokio su
manymo nepriėmė. O 5-me, arba, kančios, sekmadieny, Kristus 
prieš visokią žydų dialektiką parodė savo dievybę; bet dar ne
sidavė ir užmušamas, o pasislėpęs pasišalino nuo puo
likų, nes tuomet dar nebuvo atėjęs jo kančios laikas. (Taigi ir 
pisislėpti nuo persekiotojų tam tikrais atvejais nėra jokia ne
garbė, bet sveiko proto padiktuota savisaugos priemonė).

Sielos nušvitimo, dvasios nuskaidrėjimo linkiu ir jums vi
siems, mieloji „Ateities“ skaitytojų šeimynėlė, įsigyt šios Ga
vėnios metu, kad paskui juo džiaugsmingiau galėtumėte švęsti 
kuo didžiausiai buvusio suniekinto ir pagaliau nužudyto Kristaus 
garbingo iš numirusių atsikėlimo džiaugsmingą šventę, Didžio
sios neįveikiamos Tiesos, Teisybės ir Meilės triumfuojančio lai
mėjimo šventę.

Jūsų „pamokslininkas“
Pr. Dovydaitis

Kaunas,
Šv. Juozapo šventės
dieną (Kovo mėn. 19) *

* Šią ja proga atsiminsime, kad šv. Juozapo litanijoj mes jo užtarymo 
šaukiamės kaip „šventosios Bažnyčios Globėjo“ ir vadiname jį „piktųjų 
dvasių baime“. P. D.
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VYSKUPO KAZIMIERO PALTAROKO

60 metu amžiaus sukaktuvių minėjimo pradžia per šių metų 
šv. Kazimierą Panevėžy,

Panevėžio vyskupijos vyskupas Ekscelencija Kazimieras 
Paltarokas šių metų Spalių mėn. 22 dieną bus sulaukęs lygiai 
60 savo dideliai garbingo ir darbingo amžiaus metų. Lietuvos 
katalikų visuomenė tas jo sukaktuves neabejotinai gražiai pa
minės sukaktuvių laikui atėjus. Bet Lietuvos katalikiškas moks
lus einąs jaunimas, nelaukdamas paniurusių rudens dienų, tas 
sukaktuves paminėjo beišauštančio pavasario giedrią dieną, 
būtent, šv. Kazimiero, Lietuvos, Panevėžio vyskupijos ir paties 
jos vyskupo Kazimiero Globėjo šventės dieną, kuri diena, kitaip 
sakant, yra vyskupo jubiliato vardinių diena. Vadinasi, vysku
po Kazimiero 60 amžiaus metų sukaktuves Lietuvos katalikiš
kas besimokąs jaunimas paminėjo pasinaudodamas jo 60-ja 
vardinių diena. Tuo būdu mokslus einąs jaunimas tas vyskupo 
Kazimiero 60 amžiaus metų sukaktuves priminė visai plačiajai 
Lietuvos visuomenei ir patsai padarė tų sukaktuvių minėjimo 
gražią pradžią. Buvęs tų sukaktuvių dalyvis čia ir mėginsiu apie 
jas maloniesiems „Ateities“ skaitytojams (joms) šį bei tą pa
pasakoti.

Šventės išvakarėse, Kovo mėn. 3 d. 20 vai. Panevėžio ka
tedros koplyčioje Ekscelencija Vilkaviškio vysk, koadjutatorius 
Mečislovas Reinys turėjo gilaus turinio religinę kon
ferenciją apie katalikišką pasauližiūrą — jos elementus, siste
mą ir įsigijimo būdus bei būtinumą. Tos dienos vakare ir ry
tojaus rytą įvairiose Panevėžio bažnyčiose dideli jaunųjų šven
tės dalyvių būriai atlieka išpažintį.

Kovo mėn. 4 d., taigi per šv. Kazimierą, rytas nepaprastai 
gražus, pavasariškas. 8 vai. 45 min. Panevėžio katedros pres- 
biterijon (užkrotin) sueina kelios dešimtys vėliavų. Vėliavos 
puošnios, įvairios, viena už kitą gražesnės. Jų dalis juodais 
gedulo kaspinais aprištos. Kiekviena vėliava vis su savo asista. 
Taip, jog vėliavos su vėliavininkais kupinai pripildo visą erdvią 
katedros presbiteriją, tik siauras takas palieka nuo krotelių į 
altorių. Ir visa didžiulė Panevėžio katedra žmonių pilna. Kated
ros vidury stovi ilgi rikiuoto jaunimo špaleriai.

Lygiai 9 vai. katedron pro didžiąsias duris įžengia vysku
pas jubiliatas; jį pasitinka vargonų ir choro balsai, o žengiantį 
per presbiteriją jį sveikina nusilenkdamos vėliavos. Jubiliatas 
laiko skaitytines šv. Mišias, kurių metu vargonai, choras, or
kestras ir solistai pasikeisdami gieda ir groja gražiausių dalykų 
iš didžiųjų muzikų kūrinių. Šv. Komuniją dalina patsai vysku
pas jubiliatas prie altoriaus. Eilių eilės jaunimo vis po keturis 
kiekvienoj eilėj artinasi prie Dievo stalo. Paskutiniai eina pasi
keisdami vėliavininkai ir to jaunimo prieteliai inteligentai. Ko-
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munijos dalinimas ilgai truko, dėl to katedra ilgai skendo var
gonų, giesmių ir muzikos balsuose.

Po šv. Mišių vyskupas jubiliatas asistos lydimas įžengia 
į sakyklą, skaito šv. Kazimiero dienai skirtą evangeliją (Šv. Lu
ko 12): ,,. . . Tebūna jūsų strėnos sujuostos ir uždegti žiburiai 
jūsų rankose. Jūs būkite panašūs į žmones, laukiančius savo 
valdovo. . . Palaiminti tie tarnai, kuriuos atėjęs valdovas ras 
budinčius. . . Jis pasodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui 
tarnaus jiems. . .“ — skambėjo evangelijos žodžiai. Po evange
lijos ėjo šiai šventei pritaikintas Ekscelencijos pamokslas. Ja
me buvo pasakyta, kokia šventė čia švenčiama, kuris jaunimas 
ją švenčia, pareikšta Bažnyčios vardu tam jaunimui pagyrimas 
už jo tvirtą prisirišimą prie šv. Motinos Bažnyčios ir pareikšta 
jam užuojauta dėliai tenkamų turėt dėl to kentėjimų. Taip pat 
ir pačiam jaunimui davė reikalingiausių nurodymų, kaip jis turi 
eit tikros doros, tikro katalikiško susipratimo keliais ir paža
dėjo jam Bažnyčios globą bei paramą. Ekscelencijos kalba ne
vienam klausytojų išspaudė ašarą.

Po pamokslo Ekscelencijai grįžus prie altoriaus, vargonai, 
šventės dalyviai ir visa bažnyčia galingai sugiedojo „Kas gi ten 
aukso spindulius beria“. Giedoti baigus, Ekscelencija nuo alto
riaus nuėjo, vėliavos iš presbiterijos išnešamos ir pirmoji šven
tės dalis buvo baigta. Reikia dar pridėti, kad per šias mokslei
vijos pamaldas presbiterijoj dalyvavo ir Ekscelencijos vyskupai 
Būčys, Kukta, Reinys ir daug kunigų bei inteligentų 
katalikų.

Jubiliejinėms pamaldoms pasibaigus, tuojaus prasidėjo iš
kilminga suma, kurią celebravo Ekscelencija Kaišiadorių vys
kupas Juozapas Kukta. Po sumos įspūdingą, daugiau kaip 
valandą trukusį, šių dienų reikalams ir jubiliejui pritaikintą pa
mokslą pasakė Ekscelencija vyskupas Reinys.

Trumpai pasakant, Panevėžio katedra nedaug buvo mačiusi 
ir girdėjusi tokių iškilmių, kokios joje vyko šiais metais per 
šv. Kazimierą.

Antroji Panevėžio vyskupo jubiliato šventės dalis įvyko ka
talikų Veikimo Centro salėj. Erdvion salėn visi dalyviai nebe- 
sutilpo. Čia taip pat jubiliatas buvo pirmiausia pagerbtas vė
liavomis. Paskui ėjo jubiliato ir svečių kalbos, užkandžiavimas 
ir meniški dalykėliai, kuriuos visus atliko pats jaunimas.

Šioj programos daly, be paties vyskupo jubiliato, dalyvavo 
dar Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Kaišiadorių 
vyskupas J. Kukta, Vilkaviškio vyskupas koadjutorius M. 
Reinys ir rytų apeigų vyskupas P. Būčys. Vadinasi, viso 
dalyvavo penki vyskupai, daug kapelionų, daug katalikų inte
ligentų iš visos Lietuvos ir salėn nebesutilpęs mokslus einąs jau
nimas.

Vyskupui jubiliatui su kitais vyskupais salėn atvykus (po 
6 vai. vakaro), programą pradėjo savo kalba vietos advokatas 
Dr. Antanas M ii čius. Jis dalyviams pranešė, kuria proga
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šis susirinkimas čia įvyksta ir turininga kalba trumpais bruo
žais apibūdino vyskupo jubiliato gyvenimo ir darbų eigą. Jo 
kalbos turinys buvo maždaug toks:

„Man tenka didelė garbė pradėti šį iškilmingą pokilį, su
ruoštą Ekscelencijai Panevėžio vyskupui Kazimierui Pal
tarokui, 60 metų amžiaus bebaigiančiam, pagerbti jo šių 
jubiliejinių vardinių proga. Šiandien katalikų visuomenės ža
viausioji dalis — jos žiedąs, mokslus einančioji jaunuomenė, 
per savo atstovus susirinko čia pagerbti savo mylimą moky
toją, globėją ir pareikšti jam savo prisirišimą bei visišką atsi
davimą.

Plačioji Lietuvos katalikų visuomenė, esu tikras, vėliau 
daug didesniu mastu atšvęs Panevėžio vyskupo Kazimiero su
einančias šių metų rudeny 60 metų amžiaus sukaktuves, ir tąja 
proga apžvelgs platų ir gilų barą, jubiliato išvarytą Dievo ir 
Tėvynės tarnyboje. 41

Kiekvieno panašaus, kaip kad šiandien, pagerbimo gilesnė 
prasmė, šalia dėkingumo jausmų pareiškimo daug nusipelniu
siam visuomenei asmeniui, yra noras pažinti to asmens veiklą, 
jo gyvenimo kelius, kuriais jis ėjo, bei jo asmenybės bruožus, 
kurių dėka jis pajėgė nudirbti tiek didelių darbų savo krašto 
žmonėms, ir iš to sau rasti pamokymo bei paskatinimo.

Kadangi mūsų mokslus einanti jaunuomenė savo šios die
nos kilnų ir brangų svečią — solenizantą vyskupą daugiau pa
žįsta tik iš paskutinių laikų, o gal kiek mažiau žino apie Eksce
lencijos praeito gyvenimo dienas bei veikimą, tai manyčiau bus 
pravartu tarti tuo raikalu keletą žodžių.

Ekscelencija vyskupas jubiliatas gimė 1875.X.22 d. Lin
kuvos parapijoje, Gailionių kaime. Pradžios mokslą ėjo namie 
ir parapijinėj Joniškėlio mokykloj, toliau mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, Žemaičių Kunigų Seminarijoj ir Petrapilio Kunigų 
Akademijoj, kurią baigė teologijos magistro laipsniu, parašęs 
disertaciją ,,De origine animae humanae“. VIII semestre bebū
damas, 1902.III.22 d. įšventintas kunigu. Tais pačiais metais 
paskirtas Liepojos vikaru ir drauge kapelionu net trijose aukš
tesnėse mokyklose, būtent, Berniukų komercijos mokykloje, 
kurioje tuo laiku direktoriavo buv. mūsų univers. rektorius 
prof. Čepinskis, Privatinėj mergaičių gimnazijoj ir Mergai
čių komercinėj mokykloj. Taigi matome, kad iš pat pradžios 
jubiliatas pasinėrė į pedagoginį darbą; tai neabejotinai paveikė, 
kad visame tolimesniame jubiliato drabe, neišskiriant nė lite- 
ratinio, vyrauja pedagoginis bruožas.

Nerasdamas galimu tenkintis sunkiais ir daug laiko ati
mančiais kapeliono ir vikaro darbais, jubiliatas ėmėsi ir visuo
meninio darbo. Liepoja tuomet buvo žymus lietuvių centras. 
Ten gyveno apie 25.000 katalikų, daugumoje lietuvių darbinin
kų. Liepojon suvažiuodavo mokslus eiti nemaža ir Lietuvos 
jaunimo, nes Kurše ne taip stipriai buvo jaučiamas rusų spau
dimas, kaip kad Lietuvoj. Todėl Liepoja buvo gyvas centras,
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kur sparčiai plėtojosi socialinis gyvenimas. Prieš 1905 m., kaip kitur taip ir Liepojoj, tarp darbininkų buvo varoma smarki socializmo propaganda; ta propaganda lietė ir lietuvių besimokantį jaunimą. Propagandai palankią dirvą sudarė nemažos dalies darbininkų skurdas.Susirūpinęs opiais gyvenimo reikalais jubiliatas ėmėsi darbo. Jis veikliai darbavosi „Lietuvių Šelpimo Draugijoje“. Socialinio gyvenimo negalavimų skatinamas jis dažnai sakydavo pamokslus socialinėmis temomis ir vėliaus tuos pamokslus sudėjo į ten pat paruoštą „Sakyklai vadovą“. Tam jubiliato gyvenimo laikotarpiui, turbūt, tenka padėkoti užtai, kad jubiliatas visam gyvenimui pasilaikė taip didelį susidomėjimą socialiniu klausimu ir, kuo mes katalikai turime didžiuotis, pirmas lietuvių literatūroje plačiai ir pagrindinai iškėlė socialinį klausimą, sukūrė tuo pavadinimu didelės vertės veikalą, apimantį 300 pusi, su viršum. Dėl savo uolaus ir drąsaus veikimo kovoj su socializmo nuodijančia įtaka, jubiliatas net susilaukė iš kaž kokių slaptų agitatorių baisių grąsinimų.Šalia socialinio veikimo, nemažiau darbo ir energijos jubiliatas padėjo kovai su lietuvių ištautėjimu.Liepojoje lietuviams teko gyventi 4 tautų tarpe, būtent, rusų, vokiečių, latvių ir lenkų, susiduriant su jomis kiekvienam žingsnyje. Maišytos šeimos prisidėdavo lietuviams ištautėti. inteligentai manė, kad lietuviai turi žūti, jei ne rusų, tai lenkų inteligentai manė, kad lietuviai turi žūti, jei ne rysų, tai lenkų ar vokiečių jūroje ir jie stengėsi tą pranašystę įvykdyti.Matydamas tokią būklę, jubiliatas ir šioje dirvoje ėmėsi uolaus darbo. Jis palaikydavo ir energingai platindavo lietuvių laikraščius, daug prisidėjo lietuviškai mokyklai įkurti, teatrui ir dainų vakarams organizuoti. Jo paskatinimu liepojiškių iš- tautėjusių moksleivių tarpe susidarė grupė, kuri ėmėsi lietuvių kalbos mokytis iš žodynėlių, imdami pamokas pas kapelionus. Dar prieš oficialų leidimą dėstyt religiją gimtąja kalba jubiliatas nieko nepaisydamas dėstė religiją lietuvių kalba, ir mokyklos dienynus vedė lietuvių kalba, dėl ko gaudavo iš švietimo administracijos organų aštrių prikaišiojimų. Nesant religijos vadovėlių lietuvių kalba, jubiliatas, nieko nelaukdamas, čia pat pradėjo juos gaminti. Ačiū jo darbui, kurio viso čia nesuminėsi, liepojiškių lietuvių tautinis susipratimas gerokai pakilo; tuomet ir svetimtaučiai, pastebėję prasidėjusį rimtą ir intensingą lietuvių kultūrinį veikimą, kitaip pradėjo manyti apie lietuvių tautos problemą.Nenuostabu, kad taip pasidarbavęs ketverius metus, jubiliatas, ypatingai dėl daugel kalbėjimo, susirgo gerkle ir plaučiais ir buvo priverstas palikti tą platų ir įtemptą darbą ir 1906 m. Gruodžio mėn. išvažiavo Surviliškin, (Kėdainių apskr.), pasiprašęs ten vikaro vietos.Kai kas apgailestavo, kad tokios gilios inteligencijos asmuo, aukšto mokslo, daugiau miestui skirtas kunigas vikaraus kaime,
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nuošaliai nuo didžiojo gyvenimo. Bet, matyt, Dievo apveizda, numatydama jubiliatui aukštą paskyrimą ateityje, siuntė jį tenai, kad pažinęs miestą, arčiau pažintų ir kaimą, kas bus jam vėliau, kaipo aukštam sielų vadovui, labai reikalinga.Kad ir jubiliato plaučiai ir gerklė rado kiek daugiau poilsio, naujoje vietoje, bet darbo našta Surviliškyje nedaug ką palengvėjo.Surviliškio klebonui kan. Liandsbergiui esant senam ir ligotam, visos parapijos tvarkymo sunkenybės gulė ant vikaro pečių. Per penkerius vikaravimo metus jubiliatas surinko naujos bažnyčios statybai net 25.000 rublių, suorganizavo parapijinį knygyną, turėjo didelės įtakos valsčiaus nutarimams; moderniškos dvasios ir metodų veikėjas visuomenės darbe jis pasikviesdavo ir Vaičkų su jo trupe, taip pat jau tuomet panaudodavo ir kinematografą.Bet ypatingai jubiliatas pasižymėjo Surviliškyje tai blaivybės platinimu. Ši apylinkė, gyvenama buvusių ,,karališkų“, ne baudžiauninkų, turtingų ūkininkų, jau nuo senų laikų gausiai vartojo stiprų naminį alų, mėgdavo gan tankiai baliavoti, o turtingesnieji net gerdavo konjaką ir kitus svaigalus.Dėl tokio dažno girtavimo galima buvo pastebėti, kaip netrukus smuko ir degeneravosi po vienas kito patys turtingiausi ūkininkai. Jubiliatas nepabūgo ir šios sunkios kovos su iš seno įsigalėjusia ir giliai įleidusią šaknis blogybe. Savo karštais, įkal- bingais pamokslais bažnyčioje ir paskaitomis jo paties įkurtoje Blaivybės dr-joje jubiliatas taip prablaivino žmones, kad svaigiųjų gėrimų pardavinėjimas toje parapijoje sumažėjo visu 80%. Net akcizo valdininkai susirūpino, ėmė daryti tardymus ir skundė kunigą vikarą dėl padarytų valstybei nuostolių. Pastebėtina, kad prie to blaivinimo darbo jubiliatas sugebėjo pritraukti net keletą inteligentų bei mokytojų. Blaivinimo darbą jubiliatas varė ne tik žodžiu, bet ir raštu: tada jis yra parašęs ir keletą veikalėlių blaivybės klausimais.Laisvu laiku jubiliatas dirbo didelį mokslo ir literatūros darbą, kuris po didžiojo Žemaičių vyskupo Valančiaus darbų religijos srity paėmė pirmą vietą. Turiu galvoj „Vadovą sakyklai“, susidedantį iš 3-jų didelių tomų (per 1.000 puslapių).Jubiliato sveikatai sustiprėjus, vysk. Girtautas, žinodamas jo pedagoginį talentą par excellence, jo didelį sugebėjimą aiškiai, vaizdingai ir grakščiai perteikti klausytojams ir komplikuoto pobūdžio dalykus, pakviečia jį vėl pedagoginio darbo dirbtų, paskirdamas jį 1911 m. Žemaičių Kunigų Seminarijon lotynų kalbos, teologinės propedeutikos ir sociologijos mokytoju, o 1914 m. paskiriamas ir vicerektorium, kuris faktinai turi savo žinioje visą jaunųjų dvasininkų auklėjimo darbą. Bet ne vien dvasininkų inteligentijos paruošimu jubiliatas rūpinosi. Besimokinančio katalikiško jaunimo meilė ir jos medžiaginiai vargai atveda jubiliatą į eiles veiklesniųjų „Motinėlės“ darbuo-
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tojų, kuri draugija buvo pasistačiusi tikslą šelpti mokslus einan
čią katalikišką jaunuomenę.

Gyvendamas Kaune jubiliatas, be to, dar buvo ,,Saulės“ 
dr-jos kasininkas, šv. Kazimiero dr-jos valdybos narys ir Že
maičių Vyskupijos kunigų susišelpimo dr-jos kasininkas.

Kilus didžiajam karui, jubiliatas su klierikais nusikėlė Va- 
šakėnų dvaran, kur išbuvo 1914/15 m.

Vokiečių kariuomenei artinantis, Kunigų Seminarijos pe- 
/ dagogų tarybos nutarimu jubiliatas turėjo išvežti Seminarijos 

kanceliariją į Smolenską, kur buvo rusų valdžios įsakyta eva
kuoti visą įstaigą. Smolenske jubiliatas ėjo rektoriaus pareigas, 
globojo karo viesulo svetiman kraštan nublokštą klierikų būrį.

Nuolatos sielodamasis pastoracijos reikalais ir matydamas, 
kad Rusijoje įsikūrusios gausingos mūsų tremtinių mokyklos 
lieka be religijos mokslo vadovėlių, jis 1916 m. paruošė ir iš
spausdino Petrapilyje vadovėlį „Tikybos Mokslas“.

Daliai Žemaičių Kunigų Seminarijos auklėtinių įsišventus 
kunigais, kitą dalį palikęs Petrapilio kunigų seminarijoje, jubi
liatas per Švediją ir Vokietiją 1916 m. Rugpjūčio mėn. grįžo 
vokiečių okupuoton Lietuvon ir vėl gyveno Kaune. Čia, kol vo
kiečiai laikė paėmę seminarijos rūmus, jubiliatas ėmėsi gaminti 
religijos vadovėlius Lietuvos mokykloms, be to, buvo „Saulės“ 
Dr-jos laikomos gimnazijos kapelionu.

Atgavus iš vokiečių Seminarijos rūmus, kurie buvo granatų 
apgriauti ir dėl vokiečių šeimininkavimo gerokai apleisti, jubi
liatas juos restauravo ir 1917 m. rudenį Seminarijai pradėjus 
veikti, ėjo joje vicerektoriaus ir mokytojo pareigas.

Jubiliatui grįžus, Kaune prasideda, kiek okupacijos griežto 
režimo sąlygos leido, gyvesnis visuomeninis politinis veikimas. 
Dėl to jį matome Kauno atstovu Vilniaus konferencijoje (1917. 
IX.18—22 d.), kurioje buvo išrinkta Lietuvos Taryba.

1918 m. jubiliatas buvo pakeltas Žemaičių kapitulos kanau
ninku; 1919 m. paskirtas Vyskupijos Tribunolo teisingumo gy
nėju, 1921 m. Vyskupijos socialinės akcijos sekretoriumi, 1922 m. 
Bažnytinių turtų valdymo Tarybos nariu. Įsikūrus Lietuvos 
Universitetui, teologijos - filosofijos fakulteto Taryba jį išrenka 
pastoralinės teologijos ekstraordinariu profesorium ir katedros 
vedėju. Be to, jubiliatas skaitė paskaitas ir specialiniame ruože 
bažnytinių teisių sekcijoje.

Įsisteigus Lietuvos bažnytinei provincijai, popiežius Pijus 
XI 1926 m. Balandžio m. 5 d. paskyrė jubiliatą Panevėžio vys
kupijos vyskupu. Tų metų Gegužės mėn. 2 d. Ekscelencija ir 
paėmė valdyti šią vyskupiją su 10 dekanatų, 69 parapijomis, 
45 filijomis, 79 koplyčiomis, 171 kunigu ir su 378.000 tikin
čiųjų.

Per 9 metus savo vyskupavimo Ekscelencija jubiliatas nu
dirbo milžinišką vyskupijos valdymo bei tvarkymo darbą. Pa
statydino gražią ir didingą katedros bažnyčią, priauklėjo ne
maža dvisininkijos, įkūrė visą eilą naujų parapijų, įkurdino
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Panevėžy T. T. Marijonus, Troškūnuose Pranciškonus, Pane
vėžy pastatydino namus Katalikų Akcijai. Jam ypač energingai 
besirūpinant katalikiškos akcijos ugdymu, toji akcija gražiai ir 
pavyzdingai išbujojo visoje vyskupijoje.

Dėl laiko stokos ir nenorėdamas užbėgti už akių vėliau 
numatomam platesniam paminėjimui, aš čia neturiu galimumo 
plačiau ir visašališkiau paminėti Ekscelencijos jubiliato darbus, 
atliktus jam paėmus vyskupijos sostą. Dar paminėsiu tik Eksce
lencijos literatūrinę veiklą, kuri buvo labai vaisinga, nes jo 
parašyta daugiau kaip 30 įvairaus pobūdžio veikalų, daugiausia 
religinio, mokslinio ir pedagoginio turinio. Be jau minėtų ka
pitalinės reikšmės veikalų, tritomio ,,Vadovo Sakyklai“, ,,Socia
linio klausimo“ ir kt., dar daug jo straipsnių spausdino beveik 
visi katalikiški laikraščiai ir žurnalai. O jo religijos vadovėliais 
(Katekizmų ir Šv. Istorijos) šiandien plačiai naudojasi visos 
mokyklos.

Baigdamas šią trumpą apžvalgą, turiu dar pažymėti tą 
didelę jaunimo meilę, kurią Ekscelencija visuomet jam jautė ir 
pastangas sukurti kuo geriausias sąlygas tinkamam jo religi
niam ir doriniam išsiugdymui. Esu buvęs liudininkas, kaip 
Ekscelencija jubiliatas skaudžiai pergyveno visus smūgius, tai
kytus katalikiško mokslus einančio jaunimo laisvam veikimui. 
Su katalikišku jaunimu, ir kaimo ir mokslus einančiu, mūsų 
Ekscelencija palaiko nuolatos artimą kontaktą. Jį matome da
lyvaujantį kiekvienoje žymesnėje jaunimo šventėje, ar suva
žiavime, užtrunkant juose ilgas valandas bei tariant pamokymo 
žodį. Nenuostabu, kad Ekscelencija pelnė jaunimo tarpe gilios 
pagarbos, meilės bei prisirišimo jausmus.

Trumpai apžvelgus stambesniuosius Ekscelencijos jubiliato 
gyvenimo įvykius bei žygius, tenka tarti bent keletą žodžių ir 
apie jo asmenybę bei jos savybes, kurių dėka jis galėjo tiek 
nuveikti įvairiose mūsų tautos gyvenimo srityse. Bet čia aš 
duosiu žodį a. a. kan. Tumui, kuris dar 1927 m. mūsų šios die
nos solenizantą Ekscelenciją Panevėžio vyskupą Kazimierą Pal
taroką taip charakterizavo:

„Mokslus, gabus, iškalbus, demokratiškas ganytojo darbe, 
draugiškas bendrame darbe, visiems malonus, niekados nesu- 
gyžęs, tolerantas svetimoms šviesioms nuomonėms, kritiškas 
net tikėjimo dalykuose, gilus lietuvis patrijotas, naujos valsty
bės tvarkos dorytojas, šviesus mokslavyris ir menininkas, blai
vus ir tvarkus visame gyvenime, šviesios orijentacijos gyveni
mo klausimuose. Belieka tik dėkoti Ponui Dievui, kad tokį sau 
apaštalą pasirinko ir beprašyti Jį, kad duotų jam ištęsėjimo 
antra tiek pagyventi ir antrą tiek ganytojo ir literatūros darbų 
nudirbti“.

Prie šių linkėjimų šiandien ir visa Lietuvos katalikiškoji 
jaunuomenė jungia savo karštus linkėjimus ir siunčia maldas 
Aukščiausiajam už Ekscelencijos sveikatą“.
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Po D-ro Milčiaus įvedamosios kalbos buvo įteikiami jubi
liatui sveikinimai raštu (adresai) įvairių besimokančio katali
kiško jaunimo organizacijų vardu. Prof. S. Šalkauskis 
perskaitė ir įteikė Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos adresą. 
„Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Valdyba nuoširdžiai 
sveikina Akademijos vardu Ekscelenciją vardinių proga. Su 
džiaugsmu ir dėkingumu žvelgiame mes į Ekscelencijos darbais 
turtingą gyvenimą, kuris sudaro gražų ir didžiulį kultūros 
pastatą. Mes džiaugiamės dėl Ekscelencijos energingos akci
jos katalikiškos minties ugdyme tiek spauda, tiek žodžiu ir 
dėl tos didelės Ekscelencijos asmenybės reikšmės mūsų vi
suomenėje. L. K. Mokslo Akademijos Valdyba nuoširdžiai linki 
Ekscelencijai gausios Aukščiousiojo palaimos Ekscelencijos as
meniškam gyvenime, ganytojiškam bei kultūriniam veikime“. 
Jubiliatas padėkojo visiems sveikinusiems, visiems šią šventę 
rengusiems ir visiems jos dalyviams pabrėždamas, jog ji yra 
surengta prieš jo norą. Paskui ėjo užkandžiavimas laisvai besi
šnekučiuojant ir meno dalykėliais besigėrint.

Antrąją sveikintojų grupę. pradėjo Ekscelencija vyskupas 
Būčys, pabrėždamas, kad jubiliatui ypač tinka pasitinkamosios 
giesmės žodžiai: „Ecce sacerdos magnus“.

J. Ambrazevičius savo kalboj atkreipė dėmesį į 
nuostabų sutapimą, kad didžio žemaičių vyskupo Motiejaus 
mirties metai yra vyskupo Kazimiero gimimo me
tai, ir kad kas anuomet vyskupas Valančius buvęs žemaičiams, 
tai dabar vyskupas Paltarokas yra aukštaičiams ,ir kad, taigi, 
visai Lietuvai pavyzdys dabar einąs jau iš aukštaičių. Šitos 
minties patvirtinimas buvo ir prof. Ku r a i č i o kalba. Prof. 
Pakštas visus (ir paties jubiliato neišskiriant) linksmai nu
teikė pasipasakodamas iš savo santykių su jubiliatu, kai jis 
buvo įstojęs į Žemaičių Kunigų Seminariją ir savo mokytoju 
turėjęs jubiliatą. Dar kalbėjo kunigai kapelionai N a g u 1 e v i- 
čius, R u š k y s ir buv. kap. kun. Žitkevičius, advokatas 
Gabaliauskas, ponia generolienė Ladygienė ir kt.

Prof. Dovydaitis savo sveikinime mėgino jubiliatą 
budint naujais atžvilgiais. Dėl to jo kalbą čia atpasakosiu 
plačiau. ■

„Brangusis, Mylimasis Ekscelencija, Lietuvos katalikų moks
lą einančio jaunimo Tėve, Globėjau ir Katalikų Akcijos Vade 
ir Pavyzdy Lietuvoje!

Leisk man čia Tave, savo garbingo gyvenimo šeštąjį kry
želį nešti bebaigiantį, pasveikint katalikiškos moksleivijos žur
nalo „Ateities“ ir jos priedo „Gamtos Draugo“ redaktoriaus 
kalba ir jausmais. .

Šiandien šv. Kazimiero, Tavo Globėjo diena. Lietuvos pa
stabi liaudis kalendorinėmis šventųjų dienomis mėgsta žymėti 
įvairius gamtos įvykius. Ir su šv. Kazimiero diena mūsų kai
miečiai riša vieną tokių gamtos įvykių, būtent, Lietuvos arto- 
jaus draugų, pavasario žinianešių, vyturiukų iš šiltų kraštų
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parskridimą. Tačiau kai kuomet pasitaiko, kad jiems parlėkus 
dar grįžta, kad ir neilgam, žiema, ir žemė sniegu apsikloja. Pa
sunkėja tuomet vargšams vyturiukams gyvenimas! Ką jie tuo
met daro? Nagi tokiais atvejais jie ieško kur kokio pliko kups
telio, nuo kurio pavasario saulutės spinduliai veikiau yra sniegą 
nutirpdę, kad galėtų čion nutūpti ir peno pasiieškoti.

Tai pavyzdys iš laukų gyvenimo. Kitą pavyzdį imsim iš 
miškų gyvūnijos gyvenimo. — Pavasariop, miške sniegui ap
tirpus, be kitų gyvūnėlių, prasideda ir darbščiųjų skruzdėlių 
gyvenimas. Jos, išėjusios iš skruzdėlyno, paprastai ieško kur 
netoliese tokios vietelės, kur pro medžių šakas yra įspindėjęs 
kaitresnis saulutės spindulys ir toj vietoj stipriau sušildęs su
stingusią žemę. Tokią įsaulio vietelę radusios skruzdėlės ją 
gulte apgula, imdamos iš saulės spindulių sau darbinės ener
gijos.

Gamtos mokslas šiokius smulkių gyvūnėlių polinkius eit į 
saulės šviesą bei šilimą vadina heliotropizmu ir fototropizmu, 
t. y. krypimu į saulę, į šviesą.

Su šiokiu reiškiniu aš norėčiau palyginti ir tai, kas šiandien 
yra čia įvykę. Ir šios dienos įvykį aš norėčiau vadint tam tikru 
dvasiniu tropizmu, būtent, filotropizmu, t. y. krypimu į 
meilę. Mat, Tavo aplinkuma katalikiškam mokslą einančiam 
jaunimui yra tas pat, kas vyturiukams ir skruzdėlėms saulės 
įšildyta vieta. Dėlto tas jaunimas čia ir suskrido susišilt Tavo 
dvasios spindulių atokaitoj, nes aplink Tave nėra šalčio nei 
sustingimo: sniegą bei ledą nutirpdo ir žemę gyvybiškai sušildo 
iš Tavęs spindinti šiam jaunimui meilė. O koks didis dalykas 
yra meilė, apie tai žinome ir iš didžiojo tautų apaštalo šv. Pau
liaus meilės himno (1 Kor. 13), kurį Katalikų Bažnyčia mums 
primena kaip tik Užgavėnių sekmadieny. Pagrindinė vedamoji 
to meilės himno mintis pravers ir čia prisiminti: Kad ir žmonių 
bei angelų kalbomis kalbėčiau, — sako apaštalas, — kad ir 
pranašystės dovanų turėčiau, kad ir visas paslaptis bei visokį 
mokslą žinočiau, kad ir turėčiau tokį tikėjimą, jog kalnus per
kelti galėčiau, kad ir visą mano lobį beturčiams suvalgydint iš
dalinčiau ir jei net savo kūną sudegint atiduočiau, — bet jei 
meilės neturėčiau, — niekas esu, nieko man tatai nepadės.

Tavo, mielasis Ekscelencija, tėvišką meilę katalikiškai 
Lietuvos moksleivijai visi ne nuo šiandien patiria. Tavo meilės 
tam jaunimui šiandien mes esame liudininkai visi, kurie iš Tavo 
rankų priėmėme coelestia alimenta (dangaus maistą) ir girdė
jome Tavo iš skausmo sugeltos širdies ištrykštančių meilės ir 
užuojautos žodžių. Sakau, tai visi žinome.

Bet, Brangusis Jaunimo Mylėtojau, leisk man, kad ilgai 
laukęs progos, dabar pagaliau čia susirinkusiems papasakočiau 
apie vieną ir tokį Tavo meilės darbą, kurio liudininkas esu tik 
aš vienų vienas buvęs.

Tai buvo vokiečių besibaigiančios okupacijos laikai. Tuo 
metu mudu kurį laiką bendrai dirbova jaunimo auklėjamąjį
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darbą pirmoj lietuviškoj „Saulės“ gimnazijoj Kaune. Tu — kaip 
kapelionas, arba, kaip sakai, „puskapclionis“, o aš kaip tos 
gimnazijos okupantų terorizuojamas direktorius. Tuo metu tat 
ir įvyko tai, apie ką čia pirmą kartą viešai pranešiu.

Buvo Gavėnios metas. Rengėme moksleiviams rekolekcijas 
ir velykinę išpažintį. Bet štai viena aukštesniųjų klasių moks
leivė rimtai suserga ir negali drauge dalyvaut tame prisiren
gime šv. Velykoms. Tuomet mano apie tą ligonę painformuotas, 
tuojaus pasiryžai ją su dangaus maistu namuose atlankyti. Ir 
mudu abu žingsniavova pėkšti per Aleksoto tiltą į Kauno prie
miestį. Tu žingsniavai meilės vedinas, o aš, palydovas, jaučiausi 
lyg tas Šilerio atvaizduotas grafas Rudolfas Habsburgiškis.

Dar noriu čia susirinkusį jaunimą painformuot, kad Eksce
lencijos asmeny Lietuva turi vyskupą pagal šv. Tėvo Pijaus XI 
dvasią — Katalikų Akcijos vyskupą, tos Akcijos tikrą Vadą 
ir Pavyzdį, kuris savo žinomoj paskaitoj („Katalikų Veikimo 
Centras ir jo uždaviniai Lietuvoj“, Kaunas 1929) taip vyku
siai išdėstė jos programą, jog ta maža knygutė tomus atstoja.

Katalikiškasis mokslus einąs jaunime! Tu geriausiai pa
gerbsi Tavo Mylėtoją ir Katalikų Akcijos Vadą Lietuvoj, jei 
ko giliausiai įsigyvensi į tos jo knygelės mintis ir stropiai reng- 
siesi būti tikrais tos Akcijos darbininkais.

Savo šį žodį baigdamas negaliu nutylėti, jog, garbingasis 
Jubiliate, jau pats Tavo vardas mums sukelia taurių Tėvynės 
meilės jausmų ir stato prieš akis mums mūsų pareigas Lietuvos 
atžvilgiu: šv. Kazimiero karstas likęs dar anapus Lietuvos val
stybės ribų. Tatai mus ragina dirbti ir melsti Aukščiausiąjį, 
Kuris yra ne tik atskirų asmenų, bet ir tautų bei valstybių 
gyvenimo Tvarkytojas ir jų likimo Sprendėjas, kad Jis, jei bus 
tokia Jo valia, leistų Tau ir mums sulaukti ir to laiko, kuomet 
mes galėtume, per savo šventes dangaus maistą priimt iš Tavo 
rankų prie Tavo, Tavo Vyskupijos ir visos Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero karsto Lietuvos sostinėj Vilniuj“.

* * *

Atsakydamas sveikinusiems, jubiliatas ir vėl nepaprastai 
nuoširdžiai kalbėjo dar antrą kartą, neprisiimdamas ir mažin
damas jam kalbėtojų priteigtus nuopelnus.

Po jubiliato antrosios kalbos jaukus susidraugavimas tuoj 
ir baigėsi, visiems dalyviams palikdamas kuo gražiausių ir gi
liausių įspūdžių. Šių metu šv. Kazimiero šventės dalyvių Pane
vėžy gauti įspūdžiai jiems neišdils per visą gyvenimą.

Vienas dalyvių
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STASIUS BUDAVAS

SAULĖLYDIS PRO MANO LANGĄ

Dabar aš gyvenu, sakysim, Čekiškėj, 
kur į Dubysą leidžias vakarai, 
saulėlydžiai prie lango kur sukrinta, 
kur bundantį pavasarį matai.

Tikrai, gražus pavasaris tuoj prasiskleis, 
kaip palerina dvaro pono, 
marguos pakalnės, kloniai ir kalnai — 
aplinkui žalia, melsva bei raudona.

Nubrauks vėjelis karštu delnu 
visas šalnas, skausmus nubrauks, 
tu pulsi akimis į platų dangų, 
kur trikampiai žąsų į šiaurę plauks.
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KAZYS ZUPKA

MAŽO VIEVERSĖLIO LAIME

Šiandie viskas laime skamba. 
Laimė skamba — tai daulėlio. 
Laime mažo vieversėlio
Šiandie viskas, viskas skamba.

Į kiekvieną skliauto kampą 
Džiaugsmas giesme pasikėlė. 
Laime mažo vieversėlio
Šiandie viskas, viskas skamba.

JUOZAS LINGIS

ANT ALYVŲ KALNO

Artinas jau valanda, Tėve,
Išdaviko akys mane jau senai varsto.
Girdžiu: alyvos baimingai šnara 
Ir nusigandę savo žiedus barsto.

Glaudžiu aš galvą prie akmens šalto, Tėve, 
Leisk man dar su nusidėjėliais pabūt ant žemės; 
Noriu duona ir vandeniu su jais pasidalyt — 
Juk visų kančių skliautą Tavo ranka remia.

Budeliai jau arti. Alyvos verkia.
Jaučiu: liečia mane lūpos Judo. 
Toli blykščioja jau ir liktarnos, 
O mano mokiniai užsnūdo.

Žinau, prisikelsiu aš, kaip Karalius ir Teisėjas — 
Tavo ranka padaryt juk visa gali.
Bet, Tėve, jei nori, padaryk dar, 
Kad ši taurė praeitų pro šalį.
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Mūsų bendradarbis -
Juozas Lingis

ALDONA RUZGYTĖ

MANO MĮSLĖ
Kas jis — tai paslaptis.
Vienok tik jam širdis gyveno. 
Dvasia nerimo per naktis — 
Ir amžina ugnis ruseno.
Jo akys — ežero gelmė,
O jo plaukai — lyg jūrų bangos, 
Jo balsas — lyg žiedų giesmė, 
Kai rausta rytuose padangė.
Jis vis toks vienas, susimąstęs, 
Veide jo — tolių ilgesys...
Aš taip norėčiau jį suprasti, 
Atspėt slaptąsias jo mintis.
O jei mane jis pamylėtų, — 
Nulenkus galvą ant peties 
Jam meilės pasaką kuždėčiau 
Iki vėlybosios nakties.
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MERI SINKEVIČIŪTĖ

MĖLYNOJ NAKTYJ
Mėlynoj naktyje tiek žvaigždžių daug dega, 
Daug tiek daug liepsnoja žiburių šviesių, 
Ir su debesėliais kruvina padange 
Skrenda svajonių tiek tylių tylių.

Ir pini taip gražią pasaką saulėtą, 
Ilgesiu kaišai tu mėlynas naktis, 
Ir tiki, kad meilė atlankys krūtinę
Ir su marių paukščiais džiaugsmas gal atskris.

Ir prie vario vartų, rodos, nerymotum, 
Nieko nebelauktum nieko jau daugiaus — 
Tik kad ta svajonė lūkesių rašyta
Su žvaigždėmis negestų mėlyno dangaus.

LEON, ŽITKEVIČIUS

ŽODŽIAI SŪNAUS PAKLYDĖLIO

Mieloji mamyte, kodėl tavo lūpas 
Ne kartą skausmai gedulingai nudažo, 
Kai mano krūtinėje ilgesiu supas 
Buitis, užliūliuota svajonių miražo?..

Kodėl gi, mamyte, kas rytmetį tykų, 
Kai saulė raudona padangėm pakyla, 
Tu paneri žvilgsnį tarp rožių, gvazdikų 
Liūdnai vis pasveikini bundančią tylą?. .

Kodėl, kai, suklupęs ties priešaušrių sostu, 
Tau atveriu širdį dėkingą ir tyrą, 
Tu skęsti, mamyte, tarp saulėtų mostų, 
Ir veržiasi džiaugsmas ir ašaros byra?. . —

Žinau. Tai todėl, kad į klystantį sūnų 
Krūtinėje tavo vien meilė rusena, 
Vien meilė keleiviui gyvenimo liūnų, 
Palikusiam lūšną pakrypusią, seną.

148



EUG. MATUZEV1Č1US

PASISAKYMAS

Tegu, sesut, jie sako, 
Kad laimės per mažai, 
O mes dar pažaliuosim, 
Kaip rytmečio beržai.

O kai nuvys jurginai, 
Ir vėjai žiaurūs ūš, 
Vistiek dar mūsų laimė, 
Kaip stiklas, nesuduš. . .

KAZYS BRADŪNAS

IŠPLAUKSIME

Dangus liepsnos šilkinis 
Žydėjimu rausvu.
Ir supsis mėnesiena 
Tarp ošiančių klevų.

Bet kai neliks nei saulės,
Nei žydinčių laukų, 
Išeisim, nebegrįšim, — 
Bus liūdna ir klaiku.

O einam — eisim ir prieisim marių kraštą, 
Ten prieblandoj žibės sidabro vilnys.
Ir jokia jau daina, ir joks jau raštas 
Daugiau nebeminės, krūtinės nesušildys.

O jei prieisime tą jūrą ūžiant vėtrai, 
Jei išmyluos, lyg tą Titaniką bedugnė — 
Tada tada jau vėjo dainą neužrėkti, 
Tada jau nesukurt pavojaus ugnį!

Bet einam — eisim ir prieisim marių kraštą, 
Ten prieblandoj žibės sidabro vilnys.
Ir jokia jau daina, ir joks jau raštas 
Daugiau nebeminės, krūtinės nesušildys.

VIKTORAS MILIŪNAS

UŽMIRŠKIME
Užmirškime, užmirškim 
alia alia ir lili.
Baltų seniokų pasaka — 
gyvenimas — idilė.

Žydėjome, nežydim, 
kaip dobilai pavytom. 
Ko ieškome, ko eiškom 
nuo vakaro lig ryto?

Užmirškime, 
alia alia ir lili.
Sekundėmis nualpsta 
gyvenimas — idilė.

Išplaukia jūron valtys, 
linguoja ir negrįžta. 
Gyvenime paklydau, 
paklydo ir jaunystė.

Ir širdyje graudu taip, 
kaip draugo šermenyse, 
saulėlydžiai susupo 
mum sutemom jaunystę 

užmirškim
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V. VALENTINAS

17 METŲ ESTIJA
Vieną savaitę ir vieną dieną vėliau po mūsų Nepriklauso

mybės šventės — tokia pat estų šventė. Jei kas nieko nežino
damas tą dieną būtų pakliuvęs į Kauną, nesuprastų, ar tai lie
tuvių ar estų tautinė šventė. Kaune prie kiekvienų namų 
šalia mūsų valstybės vėliavos iškelta ir mūsų draugų estų tris
palvė. Languose šalia mūsų didžiųjų vyrų atvaizdų išstatyta 

‘ir Estijos valstybės galvos Pats‘o ir kitų portretai.
Estijos Nepriklausomybės minėjimas praėjo labai turinin

gai ir įspūdingai. Į iškilmes specijaliai į Kauną atvyko Esti
jos žemės ūkio ministeris Talts. Minėjimų Kaune buvo su
ruošta daug. Karininkų Ramovėje įvykusiam minėjime kalbas 
pasakė mūsų užsienių reikalų ministeris 'St. Lozoraitis, estų 
ž. ū. ministeris Talts, estų ministeris Lietuvai Leppik ir kt. 
Studentai iškilmingą minėjimą surengė V. D. Universitete, į 
kurį atsilankė ir aukštas Estijos svečias. Estų ministeris su
žavėtas ir sujaudintas nepaprastu lietuvių prielankumu estams, 
pasakė studentijai gražią kalbą (rusiškai), pareikšdamas daug 
simpatijų lietuvių tautai. Savo kalbą baigė šūkiu: „Vivat, 
crescat, floreat Academia“. Studentai sukėlė ilgiausias ova
cijas ministeriui ir Estijai.

V. Kudirkos simfoninis orkestras suruošė koncertą, ku
rio programą sudarė estų kompozitorių kūriniai. Koncertas 
pradėtas estų ir lietuvių tautos himnais. Dainavo taip pat ir 
estų tenoras Tanes. Šį koncertą dirigavo Tartu konservato
rijos profesorius Olaf Roots.

Mums, jaunai Lietuvos kartai, džiugu pradėti su estais 
gyventi drąugziškus santykius, nes gyvenamasis laikotarpis 
ir negero mūsų kaimyno vokiečio dideli apetitai reikalauja kuo 
glaudesnio ir broliškesnio pabaltiečių susiartinimo ir susigy
venimo, kad galėtume siekti savo valstybinių ir tauti'nių tikslų. 
Lietuviai, latviai ir estai po D. karo vieni daugiau, kiti ma
žiau susitvarkė ir jau daug padarė savo kultūros dirvonuose. 
Todėl dar didesnė, dar gaivalingesnė meilė visus riša prie savų 
žemių ir žmonių, o išsilaikymo instinktas visus ranka į ranką 
jungia. Sieksime, gyvensime, o tarpusavinis trijų tautų ben
dradarbiavimas padarys mus nepalaužiamus. Šia estų 17 metų 
Nepriklausomybės šventės proga, moksleivija sveikina estų 
tautą ir kilniąją jų moksleiviją.
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GYVENIMO PRASMĖ

Kas neturi džiaugsmingos vilties ką nors padaryti tobu
lai, tas nepadaro nieko net pusėtinai ir toks žmogus yra tin
ginys ir nesąžiningas.

Foersteris
Kilniausias troškimas, kurį gali jausti ir pasiekti žmogus 

— tai atlikti visas savo pareigas. j
Lubbock

Žinojimas kelia nusižeminimą didžiam, nusistebėjimą — 
vidutiniam ir pasididžiavimą — tuščiam žmogui.

L. Tolstojus
Kad pasiektume dorinės tobulybės, turime pirmiausia 

rūpintis savo sielos grynumu. O sielos grynumas įgyjamas 
tik tada, kai širdis ieško tiesos ir valia siekia šventumo.

Konfucijus
Gyvenimas nėra dovana, bet paskola, už kuria kartais 

tenka ir labai didelius procentus mokėti vargu, sunkaus dar
bo, skausmo ir sielvarto pavidalu.

Elzė Ožeškienė
Stiprink dvasios galybę, nes mūsų likimas priklauso mūsų 

pačiu. Mes galim būti tokie, kokiais norim būti ir daryti tai, 
ka norim, jei tiktai nepaliaudami manysim apie tai, ko mes 
norim.

O. Svett-Marden
Dievas myli kaip meilė, pažįsta kaip šviesa, egzistuoja 

kaip lygsvara, viešpatauja kaip aukščiausioji didybė, valdo 
kaip pirmasis pradas, saugo kaip išganymas, veikia kaip ga
lybė, globoja kaip gailestingumas’.

Sv. Bernardas
Laimė ir gyvenimo pasisekimas priklauso ne išoriniu 

priežasčių, bet mūsų pačiu.
Lubbock

Luomas, titulas ar ordenas dar nieko nesako apie žmogų, 
jei jame nėra dorybės turinio. Dorybė yra aukščiausias kil
numo titulas.

Moliere
Meilė gaivina išminti, o išmintis — meilę — tai šviesusis 

ratas, kuriame telkiasi mylintieji ir išminčiai.
M. Meterlink

Tikėk manim, kai tau sakau, jog laiko sunaudojimas tavo 
vėlybesniam gyvenimui toks naudingas bus, jog prašoks tavo 
drąsiausius lūkuriavimus. Nesunaudojęs laiko taip nusilpninsi 
save, jog sumokėsi dora labiau, negu gali spėti.

Platonas 
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Rabindranath Tagore
1932 metais

JI buvo princaitė Adžita. Karaliaus Narajano dvaro dai
nius niekuomet nebuvo jos matęs. Dainuodamas karaliui kokią 
nors naują dainą, jis tiek pakeldavo savo balsą, kad jj galėtų 
išgirst ir nematomi klausytojai, kurie buvo uždangomis paslėp
tame salės palubėj esančiame balkone. Savo dainas jis siųs

davo i jam nepasiekiama 
Žvaigždžiu šviesos apsup
tą planeta, kuri valdė liki
mą, kurie švietė nežino
ma ir jo akims nepasie
kiama.

Už uždangos jis maty
davo kažkokį šešėli ju
dant? J io ausis iš tolo 
atskrisdavo žvangučiu 
balsai, Įtraukdavo ii i 
svajones apie kojų sagu
tes. kuriu mažyčiai ausi
niai varpeliai kiekviena 
žingsni lydėjo savo daina.

Ak. tos švelnios rožių 
rausvumo kojos, kurios 
mindžiojo žemės dulkes, 
kaip Dievo malonė nu- 
puolėlius! Dainius buvo

ją pasistatęs ant savo širdies aukuro ir savo dainas audė pa
gal tų auksinių varpelių skambėjimą. Niekada jam nekildavo 
abejojimas, kieno buvo anas šešėlis, kurs judėjo už uždangos,

Rabindranath Tagorės



Tagorės mokyklos

ir kieno kojų sagutės žvangėjo drauge su plakančios jo širdies 
ritinu.

. Mandžiari, karalaitės mergaitė, pro dainiaus namus vaikš
čiodavo i upe; niekuomet ji neužmiršdavo vogčia apsikeisti 
su juo vienu kitu žodžiu. Jei kelią ji rasdavo tuščią ir jei ant
žemės būdavo sutemą šešėliu, ji drąsiai 
teidavo i jo kambarį ir atsisėsdavo ant 
kampo jo kilimo. Įtartina būdavo jos rū
pestis, su kokiu ji būdavo pasirinkusi 
savo švdo spalvą ir gėles savo galvai pa
puošti.

Žmonės švpsodavosi iš to ir visaip 
šnibždėdavosi savo tarpe, ir negalima 
buvo ją tai papeikti. Dainius Sekharas 
visai nesislėpdavo, kad šitie pasimatymai 
jam būdavo gryno džiaugsmo šaltinis.

Jos vardas reiškė: Žiedu Puokštė. 
Kiekvienas turėjo pripažint, kad papras
tam mariam padarui jis tiko savo saldu
mu. Bet Šekharas prie to vardo pridėjo 
dar ir savo priedą ir vadindavo ją Pava
sario Žiedu Puokšte. Paprastieji kraipv- 
dami savo galvas sakvdavo: Ak tu. gra

Šv. Pranciškus * 
Duilio Cambalotti

žusis dangau!
Dainiaus dainuojamose pavasario dainose nuolat kartoda

vosi Pavasario Žiedu Puokštės gyrimai. Jai girdėdamas ka
ralius žvilgčiodavo j dainią ir šypsodavosi iš jo.

mokyklų sodai



Karalius, kai kada, būdavo, ima ir paklausia:
— Ar bitei nieko daugiau nėra veikti, kaip dykai zvim- 

binėti pavasario kieme?
Dainius atsakydavo:
— O ne, ji dar turi medų čiulpti iš Pavasario Žiedu 

Puokštės.
Ir jie visi imdavo juoktis karaliaus salėje. Buvo gandų, 

kad ir karalaitė Adžita juokdavosi iš savo mergaitės, priėmu- 
sios dainiaus jai duodamą vardą, ir pati Mandžiari slapta 
džiaugėsi tuomi savo širdyje.

Taip gyvenime painiojosi teisybė su klaidomis — prie to, 
ką Dievas kuria, žmogus prideda dar ir savo papuošimų.

Tik tai, ką dainius dainuodavo, buvo gryna teisybė. Jis 
dainuodavo Krišną, mylintį dievą ir apie mylimąją, apie Rad- 
hą, apie amžinąjį vyriškumą ir amžinąjį moteriškumą: apie 
skausmą, atsiradusį nuo pat laikų pradžios ir apie begalinį 
džiaugsmą. Ir kiekvienas, pradedant elgeta ir baigiant kara
liumi, savo širdyje pripažino jo dainų teisingumą. Visų lūpose 
skambėjo dainiaus dainos. Mėnesienos spindėjime, šnabždant 
lengviausiam vasaros vėjeliui, nesuskaitomais balsais jo dai
nos plaukė iš langų, kiemų, nuo būrinių upės laivelių ir iš 
pakelėje augančių medžių šešėlių.

Taip laimingai bėgo dienos. Dainius dainuodavo, kara
lius klausydavosi jo dainų ir klausytojai plodavo džiūgauda
mi, Mandžari nueidavo ir pareidavo iš unės pro dainiaus na
mus, balkone už uždangos vis judėdavo anas šešėlis ir iš toli 
būdavo girdėti mažyčių auksinių varpelių skambėjimas.

Kaip tik tuo metu vienas dainius paliko savo pietuose esan
čią tėvynę, norėdamas triumfo kelionę perkeliauti visus kraš
tus. Jis atvyko į Amarapuro karalystę pas karalių Narajaną, 
stojo prieš karaliaus sostą ir uždainavo karaliaus giriamą 
dainą. Keliaudamas jis visus šaukdavo rungtynėsna ir visur 
iš jų išeidavo nugalėtoju.

Karalius priėmė jį garbingai ir tarė:
— Sveikinu tave, dainiau.
— Viešpatie, aš prašau kovos, — išdidžiai atsakė dainius 

Pundarikas.
Šekharas, karaliaus dvaro dainius, nežinojo, kaip kau- 

jamasi mūzų kovose. Nakti jis negalėjo užmigti. Tamsumoje 
jam vis pasirodydavo didinga garsaus dainiaus figūra su pui
kia, truputi į šalį pakreipta galva ir kumpa, it kardas, nosimi.

Drebančia širdimi rytojaus dieną Šekharas įžengė arenon, 
Teatras buvo pilnas žmonių.

Nusišypsojimu ir nusilenkimu dainius pasveikino savo kon
kurentą. Išdidžiu galvos linkterėjimu Pundarikas jam padė
kojo ir reikšmingai šypsodamos, pažvelgė į savo palydovų — 
garbintojų būrį.
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Šekharas pažiūrėjo į uždengtą balkoną; jo siela pasvei
kino mylimąją šiais žodžiais: jei šiandie kovoj aš būsiu nuga
lėtojas, mylimoji, tavo vardas turės būti garbinamas ir gar
bingas.

Suaidėjo trimitas. Minia pakilo ir sušuko karališkąjį svei
kinimą. Apsisupęs plačiu baltu apsiaustu karalius palengva, 
kaip plaukiąs debesėlis, įėjo į salę ir atsisėdo į sostą.

Pundarikas išėjo į pryšakį ir didžiulėje salėje staiga pasi
darė tylu. Iškėlęs galvą, išpūsta krūtine, griausmingu balsu 
jis pradėjo girti karalių Narajaną. Jo žodžiai, kaip bangos, 
blaškėsi į salės mūrus ir atrodė, kad klausytojų minią jie per
ima kiaurai. Vikrumas, kokiu jis įvairiomis prasmėmis gyrė 
Narajano vardą po vieną jo raidę visais galimais junginiais 
įpindamas į eiles, nustebusiems klausytojams užgniaužė kvapą.

Kai jis atsisėdo, jo balsas dar kurį laiką skambėjo dau
gybėje karaliaus salės kolonų ir tūkstančiuose nebylių širdžių. 
Mokyti iš tolimų kraštų atvykę punditai pakėlė savo dešines 
rankas ir šaukė: bravo!

Karalius pažvelgė i Šekharo veidą, o šis vieną akimirks
nį atkreipė į karalių pilnas skausmo savo akis; po to jis sun
kiai atsikėlė, kaip pašautas žvėris. Jo veidas buvo išblyškęs, 
jo drovumas buvo beveik kaip merginos, liekna jo figūra at
rodė, kaip smarkiai įtempta lyra pradedanti skambėti nuo 
menkiausio palietimo.

Kai jis pradėjo, jo galva buvo nulenkta, balsas žemas. Ke
letą pirmųjų eilių vos galima buvo išgirsti. Paskui jis pa
mažu pakėlė galvą ir aiškus saldus jo balsas išsiveržė į dangų, 
kaip drebanti ugnies liepsna.

Jis pradėjo seną senovinių laikų legendą apie karaliaus gi
mine, pranykstančių lengvame praeities rūke ir ilgu heroizmo 
ir nesulyginamo kilnumo keliu vedė ją ligi šių laikų. Jis žiū
rėjo į karaliaus veidą ir visa neišmatuojama karaliaus namų 
meile, kuri ramiai liepsnojo žmonių širdyse, dabar kilo su jo 
daina kaip smilkalų dūmai ir apėmė sostą iš visų pusių. Šie 
buvo paskutinieji jo žodžiai, kai jis drebėdamas atsisėdo:

„Viešpatie, gal aš perdedu savo žodžiais žaizdamas, ta
čiau niekada mylėdamas“.

Klausytojų akys apsiašarojo ir akmens mūrai sudrebėjo 
nuo pergalės šauksmų.

Tačiau šiuo bendrų jausmų išsiveržimo metu didingai pur
tydamas kilnią savo galvą ir niekinamai šypsodamasis atsis
tojo Pundarikas ir susirinkusiems bloškė tokį klausimą: „Kas 
yra aukščiausis už žodi?“ Pagyrimai nutilo vienu akies mirks
niu.

Ir dabar, parodydamas nuostabų moksliškumą, jis įrodė, 
kad žodis yra buvęs nuo pat pradžios, kada žodis buvęs die-
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vas. Iš šventųjų raštų jis pririnko krūvą ištraukų ir pastatė 
iš jų žodžiui aukštą altorių, kad, čia būdamas, jis viešpatautų 
viskam, kas tik yra danguje ir žemėje. Galingu savo balsu 
jis pakartojo tą klausimą: „Kas yra aukštesnis už žodį?“

Išdidžiai jis apsidairė aplink save. Niekas nedrįso priimt 
jo šauksmo ir jis pamažu atsisėdo kaip tik ką savo auka pa
sisotinęs liūtas.

Panditai, mokyti bramanai, šaukė: bravo! Karalius tylėjo 
nustebęs ir dainius Šekharas šalia to supainiojančio mokytumo 
jautėsi visai nežymus. Tos dienos suėjimas tuomi ir baigėsi.

Kitą dieną Šekharas uždainavo savo dainą. Jis dainavo 
apie tą dieną, kada meilės fleitų švilpimas pirmąkart išgąsdino 
tylų Vrindos miško orą. Aviganės nežinojo, kas buvo švilpėjas 
ir iš kur plaukia ta muzika. Kartais rodydavosi, kad ji eina 
iš pietvėjo širdies, kartais, kad iš kalnų viršūnėse klydinėjan
čių debesų. Iš saulėtekio šalies muzika plaukė nešina pasima
tymų žiniomis, o iš saulėleidžio slėnio ji skrido su liūdesio dū
savimais. Atrodė, kad žvaigždės užgauna slėpiningą instru
mentą, kurs melodijomis aplieja nakties sapnus. Rodės, lyg 
muzika kartais išsilieja iš visų pusių, iš laukų, iš gojų, iš pavė
sių žalitvorių ir nuo vienišų kelių, iš švelnaus dangaus mėly
numo ir iš žibančio žolės žalumo.

. Šekharas užmiršo savo klausytojus, užmiršo, kad jis run
giasi su savo konkurentu. Jis visai vienas stovėjo vidury 
savo minčių, kurios apie: jį ūžė ir šnibždėjo, kaip, lapai nuo va
saros vėjo; jis dainavo fleitų dainą. Savo dvasioj jis regėjo 
iš šešėlio pavidalo paveikslą ir girdėjo tylaus tolimų žingsnių 
žvangėjimo aidą.

Jis atsisėdo. Klausytojai drebėjo neapsakomame, neapi- 
mame, neapibrėžiamame graudumo jausme ir užmiršo jam ploti 
ir šaukė. Kai nurimo šios jausmo bangos, Pundarinas išėjo 
prieš sostą ir pareikalavo savo konkurento apibrėžti, kas yra 
mylintysis ir kas yra mylimoji. Savimi pasitikėdamas, jis iš
didžiai apsidairė aplink save ir, nusišypsojęs savo šalininkams, 
dar karta paklausė: „Kas vra Krišna, mylintysis, ir kas vra 
Radha, mylimoji?“

Po to jis ėmė analizuoti šių vardų kilmę ir įvairius jų 
reikšmės aiškinimus. Apsvaigusioms klausytojams jis labai 
vikriai pasakojo visus įvairių metafizikų mokyklų painumus. 
Kiekvieną tų vardų raidę jis atskirdavo nuo jos kaimynių ir 
pavieniui užpiudydavo negailestniga logika, kol jos nepuldavo 
Į dulkes visai sumuštos, kad jis vėl jas pagautų ir atstatytų jas 
pirma, žodžių sandėlininkų visai neįsivaizduojama, reikšme.

Panditai buvo ekstazėj; jie sukėlė dideli triukšmą, o juos 
pasekė ir minia, džiaugdamosi, kad dabar prieš jų akis proto 
stebuklas ligi paskutinio siūlo suplėšė teisybę, slėpusią už
dangą. Išpjldydamas to baisaus meno dalyko taip juos apkerėjo.
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V. Vaitiekūnas (VII kl.) Pavasario šilumoj

kad jie visai užmiršo pasiklaust savęs, ar tikrai už visa to už
dangos buvo kas nors teisinga.

Karalių apgalėjo nusistatymas. Oras visai buvo išvalytas 
nuo muzikos sapnu ir pasaulis, kurs pirma žaliavo paskendęs 
žalioj jaunumoj, dabar pasikeitė į lygų skaldytais akmenimis ge
rai išgrįstą vieškelį.

Susirinkusiems žmonėms dainius pasirodė, kaip menkas 
berniukas, lyginant jį su tuo milžinu, kurs taip lengvai žengė 
žodžiu ir minčių pasauly, visas kliūtis kiekviename žingsnyje 
sumindamas. Pirmąkart jiems paaiškėjo, kad Šekharo poemos 
buvo juokingai paprastos, ir kad atsitikimas visai pripuola
mas, kad jie patys tokių neprirašė. Jos buvo nei naujos, nei 
sunkiai suprantamos, nei pamokinančios, nei būtinai reikalin-
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Karalius slapta mėgino savo dainių aštriu žvilgsniu įkin
kyti į paskutinį mėginimą. Bet Šekharas nesiryžo ir nebylus 
sėdėjo savo vietoj. Tada karalius supykęs atsistojo iš savo 
sosto, nusiėmė savo perlų eilę ir uždėjo P'undarikui ją ant gal
vos. Salėje visi ėmė ploti. Aukštai balkone pasigirdo lengvas 
šnabždėjimas, lyg drabužių čiūžėjimas, ir dirželiai skambėjo 
auksiniais varpeliais. Šekharas atsikėlė ir išėjo iš salės.

Naktis buvo tamsi, mažėjančio mėnulio naktis. Dainius 
Šekharas išėmė iš spintos visus savo rankraščius ir sukrovė 
juos ant grindų. Keliuose buvo jo pirmųjų eilių, kurias jis bu
vo beveik visai užmiršęs. Jis vertė jas ir perskaitydavo vieną 
kitą lapą. Jos jam atrodė menkos ir maža reiškiančios, vieni 
žodžiai ir vaikiški rimai.

Jis plėšė savo knygas vieną po kitos ir metė jas į degan
čios ugnies indą sakydamas:

— Tau, tau noriu jas paaukoti, o mano gražuole, mano 
ugnie! Tu mano širdy sudeginai visus tuos žuvusius metus. 
Jei mano gyvenimas būtų aukso gabalas, ugnimi išmėgintas 
jis dar labiau spindėtų. Bet jis sumindžiota velėna, todėl nieko 
daugiau iš jo nelieka, kaip ši pelenų sauja.

Pamažu slinko naktis. Šekharas plačiai atvėrė savo langą. 
Savo lovą jis apklojo mėgiamiausiomis savo gėlėmis: jazmi
nų žiedais, tuberozais ir chantemomis, susinešė į savo mie
gamąjį kambarį visus savo namų žiburius ir uždegė juos. Po 
to jis sumaišė nuodingų šaknų sultis su medumi ir išgėręs tai 
atsigulė į savo patalą.

Tada lauke, koridory, suskambėjo auksinės kojų sagutės 
ir su vėjeliu į kambarį padvelkė malonus kvapas.

— Mano viešpatie, — šnibždėjo jis, -— pagaliau tu pasigai
lėjai savo tarno ir ateini pas ji?

— Mano dainiau, čia aš atėjau, — atsakė saldus balsas.
Šekharas atvėrė akis ir prieš savo lovą pamatė moters 

figūrą. Jis tegalėjo ją matyti kaip per rūką. Jam pasirodė, 
kad iš šešėlio gimęs paveikslas, kurs taip ilgai tūnojo jo širdy, 
paskutiniu akimirksniu išėjo į pasaulį pažvelgti į jo veidą.

Figūra tarė:
— Aš princaitė Adžita.
Paskutinėmis jėgomis dainius atsisėdo savo patale.
Princaitė tarė jam į ausį:
— Karalius tau nepasakė teisvbės. Tai tu esi tas, mano 

dainius, kurs laimėjo kovą, ir aš atėjau tavęs apvainikuoti per
gale.

Ji nusiėmė nuo savo plaukų gėlių vainiką ir uždėjo dainiui 
ant galvos; dainius sukniubo negyvas savo patale.

(Iš rinkinio The hungry stone)
Vertė J. Kazėnas
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Kai teoremų braižiniai nusibosta.

IG. POVILAITIS

KUR STOTI?
Studijuokime Prekybos Institute

Turime visą eilę aukštųjų mokyklų, universitetą. Turime 
specialistų įvairiose srityse, tik prekyba, pramonė, ta tautos ge
rovė, jos pagrindas buvo užmirštas. Nebuvo tinkamai suprasta 
prekybos reikšmė tautos gyvenime. Todėl nenuostabu., kad 
visa prekyba, komercija, specialios šakos svetimšalių rankose. 
Į prekybą buvo žiūrima kaip į „nešvarų ir nedėkingą darbą“. Ir 
visi šalinosi nuo jos. Svetimtaučiai gi, supratę klaidingą mūsų 
politiką, išnaudojo šią progą. Rezultate — jie turi savo rankose 
beveik visą kapitalą.

Įsisteigė Komercijos Institutas, kurio tikslas bus kaip tik 
paruošti naujų prekybininkų, savų prekybininkų, kurie stotų 
su jaunu idealizmu į apžėlusius komercijos dirvonus.

Dirva plati, darbo daug. Vieton, kad abiturientas sukęs 
galvą ar pasirinkti filosofiją, studijuoti dangaus kūnų tolybę, 
tegu be baimės važiuoja į Klaipėdą į Prekybos Institutą. Baigęs 
šį Institutą esi garantuotas — vieta užtikrinta, darysi karjerą, 
arba pats būsi biznierius.

Prekybos Institutas įsisteigė 1934 m. spalių mėn. 1 d. Jis 
turi lygias teises su Vyt. Didž. Universitetu.

A. Instituto klausytojai

Klausytojai (studentai) yra tikrieji ir laisvieji. Tikras 
studentais priimami asmens, kurie baigę: a) aukštesniąją arba 
tolygią mokyklą, b) kitas mokyklas, išlaikius Instituto Tarybos 
nustatytus papildomuosius egzaminus.
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Laisvais klausytojais gali būti priimami asmens, kurie ne
turi nustatyto mokslo cenzo, bet Instituto Tarybos pripažinti 
tinkamais aukštajam mokslui eiti.

Tikrieji ir laisvieji klausytojai priimami kiekvienais metais 
ligi rugsėjo mėn. 15 d. Klausytojai, priimami. Institutan, moka 
Institutui imatrikuliacijos 25 lt.; ir už mokslą semestrui Lt. 150, 
ir už praktikos darbus Lt. 25,—

B. Mokslas

Mokslas Institute einamas trejus metus (trys kursai). Pir
muose dviejuose kursuose einamieji dalykai yra visiems klausy
tojams bendri. Trečiajam kurse mokslas dalinamas į tris sky
rius: prekybinį, bankinį ir konsularinį. Studentai pasirenka 
vieną iš tų skyrių trečiųjų metų pradžioje. Institute per visus 
trejis metus išeinami šie dalykai:

1. Visuomenės ūkio mokslai: politinė ekonomija, ekonom. 
geografija, ekonominė politika, tarptautinis ūkis, statistika, ūkio 
istorija, finansų mokslas.

2. Įmonių ūkio mokslai: 1) bendrasis įmonių ūkio mokslas; 
pramonės prekybos įmonių ūkis, 2) Įmonių ūkio technika: biuro 
organizacija ir vedimas, buhalterija, prekybinis skaičiavimas, 
mašinraštis, stenografija, 3)< Įmonių santykiavimo (cirkuliaci
jos) mokslas: prekių ir gėrybių judėjimas, kapitalo judėjimas, 
kreditai 4) Prekių mokslas: prekės, chemija, technologija, 5) 
Teisių mokslas, 6) Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių (privalo
mos ir prancūzų, rusų, ispanų — neprivalomos. 7) Fizinis lavi
nimas.

C, Mokymo tvarka

a) paskaitos ir pratimai

Institute mokslo dėstoma tvarka skiriasi nuo Universiteto. 
Čia laikosi griežtos seminarinės sistemos. Dirbti, o neišdykauti. 
Studentas čia pririštas, priverstas nuosekliai ir sistematiškai vi
sas paskaitas lankyti. Be bedrųjų paskaitų, kurios atliekamos 
prieš piet, iš visų dalykų atliekami pratimai grupėmis (dabar
tiniu laiku yra 5 gr. po 30 stud.), po pietų. Reguliarus paskaitų 
ir pratimų lankymas būtinas. Jei paskaita arba pratimas tenka 
praleisti dėl svarbios priežasties, ši priežasti turi būti dokumen
taliai įrodyta. Studentas, kuris sauvališkai, be įrodytos svar
bios priežasties, praleis per semestrą paskaitų arba pratimų 
skaičių du kart didesnį, kaip to dalyko savaitinių valandų skai
čių, nebus prileistas prie egzaminų iš to dalyko. Šešiakartinis 
pasivėlavimas yra laikomas lygiu vienos paskaitos praleidimu.

D. Interrogacijos ir egzaminai
Studento įgytoms žinioms patikrinti, mokslo metų (kurso 

eigoje iš kiekvieno dėstomojo dalyko daromos interogacijos, o
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metų gale kursiniai egzaminai. Už atsakymus per interogaci- 
jas ir egzaminus statomi pažymiai ir iš jų išvedamas vidurkis 
galutiniem pažymiui.

Išvedant vidurkį, egzaminų pažymys sudaro 2/3; ° intero- 
gacijų pažymys 1/3 galutiniam pažymiui: Pav.,

0 + 2 + 4=6; 6:3=2;
2X1=2; 5X2=10

10 + 2=12;
galutinis pažymys— 12 : 3=4;

Studentas, neperėjęs į sekamąjį kursą, gali antrus metus 
eiti mokslą tame pačiame kurse tik tuo atveju, jei pristatys ge
rus liudijimus už atliktą vasarinį praktikos darbą. Priešingu 
atveju jis gali tęsti mokslą Institute tik po 1 metų praktikos 
darbo, atlikto įstaigoje ar įmonėje. Palikti dvejus metus vie
name kurse studijuojantis .tegali vieną kartą per visą Instituto 
mokslo laika, c

E. Diplomas ir mokslo laipsnis

Studentas, išklausęs Institute nustatytą kursą, atlikęs prak
tikos darbus, išlaikęs nustatytus egzaminus, Instituto Tarybos 
nutarimu gauna diplomą. Diplomo savininkas įgyja diplomuoto 
prekybininko vardą. '

Ekonomijos daktaro laipsnis gali būti duodamas tiems, ku
rie turi Prekybos Instituto baigimo diplomą ir parašęs diserta

ciją viešai ją apgina.

F. Pragyvenimo šaltinis

Esant Institute seminarinei sistemai, studentas yra įtrauktas 
į sistematišką darbą. Užsiimti pašaliniu „bizniu“ ar tarnyba jo
kiu būdu negali. Studentas, norintis studijuoti Institute, turi 
būti iš anksto apsirūpinęs lėšomis.

Pragyvenimas Klaipėdoje žymiai brangesnis, negu Kaune ar 
kur kitur. Mokslas metams kainuoja Lt. 360,— be mokslo reik
menų. Kambarys Lt. 35—40,— maistas į mėn. Lt. 80,— (pusry
tis, pietūs ir vakarienė), baltinių išplovimas Lt. 15,— Smulkios 
išlaidos Lt. 20,— Viso Lt. 150,— apytikriai. (Žinoma, galima 
susispaudus mažiau išleisti).

Abįturijentas, kuriam materiališkos sąlygos geresnės, gali 
drąsiai važiuoti į Prekybos Institutą.

Pastaba. Gabesnieji stud, ir neturt. atleidžiami nuo mokslą— 
pinigių už mokslą.
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PR. KUPRYS

AUKŠTESNIOJI KULTŪRTECHNIKŲ MOKYKLA 
KĖDAINIUOSE

Mokyklos tikslas yra paruošti specialistų nusausinimo 
darbams.

Į mokyklą priimami Lietuvos piliečiai nuo 16 iki 23 metų 
amžiaus, baigę VI gimnazijos klases ar tolygios mokyklos 
kursą ir išlaikę viso VI klasių kurso patikrinamuosius egza
minus iš lietuvių kalbos, algebros ir geometrijos. Be egza
minų priimami tik abiturijentai. Tačiau baigę gimnazijas ne 
lietuvių dėstomąja kalba, turi laikyti egzaminus iš lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos. Asmenys, nors baigę ir daugiau, 
negu VI klases, bet neturį brandos atestato, privalo laikyti 
patikrinamuosius egzaminus iš to paties VI klasių kurso. Vy
resni, kaip 23 metų amžiaus, priimami tik atlikę karinę prie
volę. Vyresni, kaip 30 metų, gali į mokyklą įstoti tik gavę p. 
Žemės Ūkio Ministerio leidimą. Priimama tik į pirmąjį kursą.

Norint mokyklon įstoti, reikia paduoti mokyklos Direkto
riaus vardu savo ranka rašytą prašymą ir pridėti šiuos doku
mentus: 1) išeito mokslo liudijimą (originalą), 2) gimimo 
metriką, 3) dvi fotografijas. Įstojamieji egzaminai būna pava
sarį ir rudenį. Egzaminų laiką skelbia mokyklos Direktorius 
laikraščiuose ir galima asmeniškai sužinoti raštinėje. Mokyk
los kursas išeinamas per tris metus (viso trys kursai). Mo
kestis už mokslą 100 litų į metus (po 50 lit. į pusmetį). Gabūs 
ir neturtingi moksleiviai gali būti nuo mokesčio už mokslą 
atleidžiami. Be to, gali gauti stipendijas nuo II-jo pirmųjų 
metų pusmečio. Stipendijų skaičius neapribotas.
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Visi moksleiviai vasaros metu skiriami į privalomą prak
tiką ir gauna Žemės Tvarkymo Departamento nustatytą atly
ginimą.

Išėję mokyklos kursą ir išlaikę baigiamuosius egzaminus 
gauna kultūrtechniko laipsnį ir įgyja tokių teisių: 1) matavi
mo darbus savaimingai vykdyti ir planus sudaryti; išskyrus 
trianguliaciją ir miestų matavimą, 2) žemės ūkio melioracijos 
projektus sudaryti ir savaimingai vykdyti, 3) ne aukštesnius 
kaip dviejų aukštų žemės ūkio triobesių projektus sustatyti ir 
vykdyti ir 4) ne ilgesnių kaip 20 metrų tiltų projektus sustatyti 
ir vykdyti. Be to, turi teisę stoti į aukštąsias žemės ūkio, 
technikos mokyklas, technikos ir gamtos fakultetus be egza
minu.

Nuo 1933 mt. rudens prie Aukštesniosios Kultūrtechnikų 
Mokyklos Kėdainiuose tapo atidarytas geodezininkams ruošti 
specialus IV- tas kursas — geodezininkų, į kurį specializuotis 
priimami asmenys, išėję šios mokyklos pagrindinį kursą ir jau 
įgiję kultūrtechniko vardą. Mokslas šiame atskirame kurse 
tęsiamas vienus metus. Šiame kurse gabūs moksleiviai atlei
džiami nuo mokesčio už mokslą ir visi gauna stipendijas. Baigę 
geodezininkų kursą gauna kultūrtechniko — geodezininko 
laipsnį ir įgyja šias papildomas teises: 1) savaimingai vykdyti 
III-os ir IV-os eilės trianguliacijas ir poligonometrinį tinklą, 
2) vykdyti precizinį niveliavimą ir 3) daryti miestų nuotraukas 
ir išplanavimus.

Pragyvenimo minimumas Kėdainiuose dabartiniu laiku 
50—60 litų mėnesiui.

Mokykloje darbo gana daug. Pamokos būna prieš piet ir 
po piet. Savaitėje pirmajame ir antrajame kurse būna 44, o 
trečiajame 39, geodezininkų kurse — 34 pamokas savaitėje. 
Abiturijentai, turintieji lietuvių kalbos ir matematikos 4, ma
tematikes, fizikos, lietuvių kalbos ir tikybos neklauso. Teore
tiškas mokslas prasideda 15 rugsėjo ir baigiasi 1 gegužės, toliau, 
praktika ir pirmajam kursui keliamieji egzaminai. Pirmajame 
kurse antriesiems metams pasilikti negalima. Baigusiems tik 
VI klases pradžioje ypač sunku su matematika, todėl norin
tiems stoti patartina iš anksto susipažinti bent su trigono
metrija. Daug laiko reikia skirti braižybai, kas jos nemėgsta > 
ir kam nesiseka, susidaro dideli sunkumai. Šiaip- programa 
gan plati, joje kiekvienas gali rasti įdomių dalykų ir grynai 
mokslišku atžvilgiu

Mokykloje, paprastai, yra apie 50% abiturijentų. Mokykloje 
vyraujanti dvasia pusiau akademiška, tik čia jaučiama intensy
vaus darbo nuotaika ir joje išsilaiko tik energingesni ir ga
besni mokiniai. Pati mokykla yra gražiuose, buvusiuose grafo 
Totlebeno, rūmuose gražiame parke.
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A. GRAŽEVIČIUS

LIETUVOS MOKYKLA 
PO CARO LETENA

Biurokratinėj caro Rusijoj, kuri bu
vo valdoma drakoniškais autokratų prin
cipais sic volo sic iubeo, arba kaip Sčedri— 
nas jį klasiškai išreiškė „taščit i niepus- 
čat“, švietimas niekad neturėjo palanku
mo. Valdovams, kurių ištvirkus sauvalė 
rem'iasi rąasių nesusipratimu ir 'brutalia 
jėga, švietimas tiek teturi vertės, kiek jis 
padeda išlaikyti savo rankose valdžią ir 
gamina nuolankius Uranijai vergus. Sau 
žmonės auklėjantis švietimas jiems yra pa
vojingas ir nepriimtinas, nes tautos kultū
ra nesvarbu.

Dėl tos priežasties Rusijos mokykla 
visuomet buvo suskurdusi ir apleista, o 
jos uždaviniai suvesti vien į tai, kad ji 
išauklėtu ištikimus caro tarnus. Rusu mo
kyklos skurdas galima suprasti iš to, kad 
1896 met., kai vidutiniškai kiekvienas Ru
sijos gyventojas mokėjo 10 rubl. 50 kapei
kų mokesčių, iš jų švietimo reikalams tek
davo vos 21 kapeika arba 2%1). Net 1906 
metų biudžete karo ministerijai skirta 
374 milijonai rublių, jūros ministerijai 
— 104 milijonai vidaus reikalų 131 milijo
nas, o švietimo vos 44 milijonai rublių2). 
Vien policijos išlaikymas daugiau kaštuo
davo, negu švietimo reikalai — 1901 met. 
policijai buvo išleista 35.821.489 rubl., o 
1905 met. net 68.347.751 rubl.3).

Ypač ryškus skirtumas matyt, sulygi
nus Rusiją su kitais kultūringais kraštais, 
kur išlaidos sekė virš šimto milijonų rub
lių, Rusijoje 1892 metais miestų ir sbdžius 
mokykloms, mokytojų institutams ir se
minarijoms skirta vos 13 milijonų rublių.

Tuo pat laiku 1.000 gyventojų teko mo-

D Varpas 1896 m. 4 nr.
2) Viln. Žinios 1906 m.
3) Viln. Žinios 1908 mt. 50 nr.

kinių:
Amerikoj (1889 m.) 208
Anglijoj (1889 m.) 161
Prancūzijoj (1889 m.) 146
Rusijoj (1886 m.) 25



Lietuvos medžiai išplaukia Prof. S. Kolupaila

Kai Amerikoj, Anglijoj, Prancūzijoj, Vokietijoj, Belgijoj 
ir kt. kraštuose mokyklas lankė beveik visi 7—14 metų amžiaus 
vaikai, tai Rusijoj telankė mokyklas 16—16%. Vienam mokiniui 
išlaikyti Anglijoj tekdavo 20 rubl., Amerikoj 20, Prancūzijoj 
10, o Rusijoj vos 6 rubl. 50 kap. Mokytojų atlyginimas buvo 
apie penkius kartus mažesnis, negu kituose kultūringuose kraš
tuose. Todėl suprantama, kodėl 1883 met. statistika rodo Ru
sijoj 73% analfabetų vyrų ir 95% moterų.

Suprantama, kad valdžia, kuri taip traktavo tautos švietimą 
savo krašte, juo mažiau rūpinosi kultūriniu pakilimu užgrobtuo
se kraštuose. Jei ji kūrė čia kokias nors mokyklas, tai jos tu
rėjo ne kultūrinį, bet grynai politinį tikslą — ištautinti ir su
rusinti pavergtąsias tautas. Rusų politika tuose kraštuose buvo 
nustatyta pirmiesiems į Lietuvą siunčiamiems gubernatoriams 
Černičevui ir Krecetnikovui carianės duota instrukcija: „De
moralise^ depopuliariser, decatholiser“. Tai turėjo Lietuvą pa
daryti rusų provoslavų kraštu.

Šitai savo programai įvykint caro biurokratija mobilizavo 
visas savo pajėgas Lietuvoje — spaudą, kariuomenę su durtu
vais ir nagaikom, policiją su šnipais ir provokatoriais, visas 
savo įstaigas su jų činauninkais, cerkvę su popais ir diakonais 
ir, žinoma, mokyklą.

Okupavę Lietuvą rusų biurokratai pradėjo paiminėt į savo 
rankas Lietuvos mokyklas. Lietuvos mokslo jaunuomenei, kuri 
nenorėjo rusiškai meškai nusilenkti; 1823 met. senatorius No 
vosilcevas surengė kruviną egzekuziciją, po kurios jie buvo 
ištremti į tolimą snieguotą Šiaurę. Tos kruvinos dramos vaiz
dai mums visiems gerai žinomi iš Adomo Mickevičiaus „Vėli
nių“. Vis dėlto lietuvių mokykla dar gyvavo. Pagal vysk. M. 
Valančiaus pranešimą 1857 met. gubernatoriui Kauno guberni- 
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joj buvę 197 parapinės mokyklos su 6.000 mokinių. Rusai jau 
tuomet buvo pristeigę savų mokyklų, bet jos neišgalėjo su lie
tuvių mokyklomis konkuruoti, nes žmonės rusų mokyklų vengė. 
1854 met. jų Kauno gubernijoj buvo 48 su 2014 mokinių. Po 
1864 met. sukilimo Muravjovas Korikas visas lietuvių mokyk
las uždarė ir uždraudė naujas steigti. Vietoj uždarytųjų lietu
vių mokyklų pristeigė savo rusiškųjų, kurių vienintelis tikslas, 
buvo surusinti ir suprovoslavinti lietuvius ir padaryti iš jų 
ištikimus caro tarnus. Šitaip caro valdžia elgėsi ne tik Lietu
voje, bet ir kituose užgrobtuose kraštuose. 1896 met. rusai už
darė visas bažnytines armėnų mokyklas ir išvarė iš jų 20.000 
mokiniu.

Lietuvių vaikus jau nuo pat kūdikystės rusai stengėsi pa
imti Į savo rankas, todėl jie ypatingo dėmesio kreipė ir į pra
džios mokyklas. Žinoma, jiems geriausia būtų patikę, kad lie
tuviai, apskritai, būtų jokių mokyklų nelankę, bet kadangi 
lietuviai nuo mokslo jokiu būdu neatsisakė, tai jie stengėsi mo
kymą paimti į savo rankas.

Uždarius viešąsias lietuvių mokyklas, lietuviai pradėjo 
steigti slaptas daraktorines mokyklas, kaip jiems patarė didysis 
vyskupas M. Valančius ir konkrečiai nurodė „Antano tretinin
ko pasakojimuose“. Šias mokyklas rusai smarkiausiai perse
kiojo. Žadarai net moterimis persirengę gaudydavo lietuviškas 
mokyklas.*5) Anot mokytojo J. Venciaus, kur sugaudavo slaptą, 
lietuvių mokyklą, tai šeimininkui uždėdavo ligi 300 rubl. bau
dos, tokią pat beudą mokinių tėvams, o daraktorių kišdavo į 
kalėjimą. 1899 met. tokių mokyklų vien Vilniaus apskrity už
tikta 58 kartu, Kauno gubernijoj 12 — 1 mieste, 6 miesteliuose 
ir 5 sodžiuose, Gardino gubern. rasta slaptai besimokant 121 
vaikas. Bet tai buvo tik maža dalis. Pati rusų administracija 
pripažino, kad slaptos mokyklos plačiai leido kurti daraktori
nes mokyklas su sąlyga, kad mokytojas bus rusas pravoslavas. 
Norėjo pagaliau įkišti savo nagus ir ten, kur ligi tol nesiekė,, 
bet, regis, iš to suvis nieko neišėjo.

Rusų buvo steigiamos trejopos mokyklos pradžios moks
lui — pradžios mokyklos laikomos valdžios arba valsčių ir ele
mentarinės ir cerkvinės steigiamos popų ir kitų rusifikatorių, 
žinoma, taip pat stipriai valdžios ir net atskirų asmenų šelpia
mos. Caras 1895 m. įsakė kasmt cerkvinėms mokykloms skirti 
3.279.205 rubl., o gydytojas Zacharinas tik pats vienas paaukojo 
cerkvinių mokyklų reikalams 500.000 rubl.

Kiek rusai pristeigė savų mokyklų rusinimo tikslams ga
lima matyti iš TomkeviČiaus 1905 m. patiektų davinių apie 
Vilniaus guberniją:7)

:) „Tėvynės Sargas“ 1899 mt. 2 nr.
7) Vilenskaja gubernija. J. J. Tomkevič., 1905 g.
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Pradž. mok.
(Narodn.)

Cerkvinių Elementarinių 
(školi gramoty)

Vilniaus apskr. 35 8 39
Trakų M 25
Disnos 99 24 24 198
Lydos 99 27 16 134
Ašmenos 99 31 20 84
Švenčionių 99 29 9 30

1901 met. Kauno gub. buvo 166 valdžios laikomų mokyklų ir 
58 provoslavų dvasiškių laikomų8).

Visos šitos mokyklos buvo priemonė lietuviams rusinti ir 
provoslavint. Suprantama, kad jose buvo dėstoma rusų kalba, 
diegiama vaikams rusiškumas ir provoslavija.

Uždraudę lietuviams spaudą pradėjo savo rusiškuosius žmo
nėms kišti, skleisti per mokyklas, bet žmonės, mokinių tėvai 
kiek 'įmanydami kovojo ir naikino.

Kartu su savo kalba, save parašytomis rusų raidėmis knygo
mis stengėsi lietuvių vaikams įdiegti rusų papročius, Rusijos ir 
caro meilę. Buvo liepiama net įsitaisyti raudonas rusiškas 
„rubaškas“, mokinami giedoti rusų himną Bože caria chrani ir 
rusiškas dainas, sustatydavo prieš caro paveikslą ir liepdavo 
giedoti himną arba šaukti „ura“, c rusų šventėse vedami į cerk
vę. Būdavo ruošiami vakarai su mokytojų patriotiškomis ru
siškomis kalbomis ir Bože caria chrani giedojimu, Kalėdų pro
ga rengiamos provoslaviškos eglutės su patriotiškomis kalbo
mis, deklamacijomis, dovanomis ir to paties himno giedojimu, 
šaukimu ura carui.

Ypač buvo vaikai viliojami į cerkvines popų vedamas mo
kyklas, kurios buvo tikras cerkvės ir prcvoslavijos prieangis.

Taip dar maži ir nesąmoningi vaikai buvo bandomi auklėti 
tikrais rusais.

Šalia rusinimo ypač atkakliai buvo stengiamasi lietuvius 
suprovoslavinti. Rusai matė, kad katalikybė ypatingai atskiria 
lietuvį nuo ruso. Jau Muravjovas korikas kalbėjo; kad kčl nebus 
Lietuvoj nugalėta katalikybė, tol rusai negali būti tikri savo 
pergale. Todėl buvo į mokyklas neįsileidžiami kapelionai, o 
ir tikybą dėstė rusas mokytojas arba popas. Popai ir katalikams 
tikybą dėstė didesnėj pusėj Vilniaus gubernijos ir daug kur 
taip pat Kauno ir Suvalkų gubernijose, varu vertė (pav. Ukmer
gės mokykloj) katalikus mokinius klausyti popo laikomų pa- 
mldų ir bučiuoti rusišką kryžių, rusiškai melstis, o visa kas ka
talikiška buvo niekinama. Panemunėlio mokykloj rusas moky
tojas plūdo Popiežių, visaip niekino katalikybę ir net plėšė 
vaikams nuo kaklo škaplierius, žiauriai mušdavo. Kai žmonėms 
dėl tokio elgesio subruzdus atvažiavo inspektorius, vaikai pa
rodė mokytojo išmuštus dantis.

8) Cit. Varpas, 1901 m. 9 nr.
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Bus saldžių vyšnių
Prof. S. Kolupaila

Kai buvo įsileisti į mokyklas katalikų kunigai dėstyt ti
kybos, tai mokytojams buvo įsakyta sėdėt per pamokas ir sekt, 
kad kunigas ko nekalbėtų prieš provoslavus ar rusus.

Kai į šiaip mokyklas katalikų kunigai dar turėjo pretenzijų, 
tai į cerkvines jis jau negalėjo pareikšti — ten popas buvo 
vienintelis šeimininkas ir laisvai galėjo veikti skiepindamas pro- 
vcslaviją, o nesusipratę žmonės, dar kokiais niekais pamasinti, 
leisdavo savo vaikus i cerkvines mokyklas. Ne veltui „Tėvynės 
Sargas'4, nematydamas kitos priemonės prieš tą blogybę, patarė 
(jezniečiams) tuos, kurie ragina vaikus leisti į cerkvines mo-
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Gelgaudų pilis 
Prof. S. Kolupaila

kyklas, niekam nematant, ’apmušti9). Vilniaus vyskupo buvo 
uždrausta leisti vaikus į tąsias mokyklas.

Čia reik pastebėti, kad lietuvių mokyto jaut savo krašte ne- 
skirdavo. Nebet kokį parsidavėlį. Tų laikų lietuvių spauda 
mini eilę tokių mūsų tautos gėdos pavardžių, kurie buvo parsi
davę, platino rusifikaciją ir šnipinėjo. Šiaip lietuvius grūsdavo 
į Lenkiją arba į Rusiją. Net po 1905 met. manifestų lietuvių 
mokytojų neskyrė savo krašte mokytojauti. Gardino gub. di-
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rekcija aiškiai atsakydavo, jog „kadangi tamsta esi katalikas,, 
tai vietos negali gauti“.

Aukštesnioji mokykla, kaip ir pradžios, rusams taip pat 
buvo ne kultūros, bet politinė įstaiga. „Norėdama suvis atskirti 
jaunuomenę nuo svieto ir paimti vieninteliai po savo sparnu, — 
rašo „Varpas“ (1897 m. 1 nr.) — valdžia įtaisė internatus, ku
riuos žmonės teisingai vadina „kazarmėmis“. Kazarmėse gim
nazijos policija prigulus daboja mokintinius. Ten mokintiniai 
prie policijos akių atlieka ne tik dvasiškus savo reikalus, bet, 
gali sakyt, ir kūniškus, da-gi laike miego neapleidžia mokinti
nių budri akis gimnazijos šnipukų. Tokiu būdu, žinoma, leng
viausia yra apginti mokintinius nuo „piktųjų dvasių“ — šviesos 
ir laisvės“.

Šie „Varpo“ žodžiai gerai charakterizuoja rusų mokyklą. 
Tai tikrai buvo biaurios rūšies kazermė. Mokyklos rėžimas buvo 
antikultūrinis ir antipedagoginis, mokyklai pastatyti politiniai 
tikslai išauginti ištikimus caro tarnus, prisisunkusius, kaip ru
sai sakydavo, „istinno russkuju zakvasku“, o tam darbui pasta
tytas ne mokytojas pedagogas, bet mokytojas šnipas ir žandaras. 
Apie mokinių auklėjimąsi ir lavinimąsi, apie savystovumo ir 
iniciatyvos ugdymą, apie inteligenciją ir rimtos pasaulėžvalgos 
susidarymą negalėjo būti nė kalbos. Kad neužsikrėstų savystu- 
vumo, iniciatyvos išsilavinimo „nuodais“, kad nepradėtų savysto— 
viai galvoti, buvo visa sistema priemonių — internatai, šurpavi- 
mas, karceris, kratos, draudimas organizuotis, metimas iš mo
kyklos, draudimas skaityti knygas ir t. t.

Kada jau visame kultūringame pasaulyje moksleiviai buvo 
susiorganizavę į įvairias lavinimosi kuopeles, rusų biurokratija 
akylai sekė, kad tik jų neatsirastų Lietuvos mokyklose, kad tik 
negautų mokiniai susiprasti ir nesipriešintų rusinami ir pro— 
voslavinami. Net 1911—12 metais buvo mokiniams draudžiama 
(Vilkavišky, Marijampolėj, Veiveriuose ir kitur) turėti ir skai
tyti knygas ir laikraščius, išskiriant vadovėlius ir gimnazijos 
knygyno teikiamas.

O štai mokytojo šnipinėjimo pavyzdys.
Veiverių mok. seminarijos mok. Žiūrys susirgęs buvo il

gesnį laiką namie. Grįžęs susitiko insprektorių Grinkevičių, su 
kuriuo įvyko toks pasikalbėjimas:

— Sakyk man, kame šį laiką gyvenai?
— Tėviškėj, sodžiuj, ponas inspektoriau, — atsakė Žiūrys.
— Sakyk, malonuti, — traukė toliau inspektorius, — ar į jū

sų sodžių nepareina kokių laikraščių?
Žiūrys suprato, ko inspektorius iš jo nori išgaut, bet nu

davęs nieko nesupratusiu, naiviai atsakė:
— Į mūsų sodžių, ponas inspektoriau, laikraščių visai nepa

reina ; žmonės tenai tamsūs, todėl laikraščius skaityti visai ne
moka. Bet apylinkėje kai kam pareina.

Grinkevičiaus akys nušvito.
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— Pareina! Gerai,, gerai, — sako jis — pasakyk man, kam 
ten laikraščiai pareina?

Žiūrys suminėjo kelių kaimų vardus, kelias pavardes, kurias 
Grinkevičius įsirašė į knygelę.

— Dabar pasakyk, malonuti, — ar nežinai, kas kuriuos ten 
laikraščius skaito? — klausia linksmas inspektorius.

— Na tas ir tas skaito „Sviet“, tas ir tas „Birževije Viedo— 
mosti“, o kitų negaliu tamstai pasakyt, — atsakė Žiūrys.

Šitai sugriovė inspektoriaus viltį, bet jis klausinėjo toliau: 
— Sakyk, malonuti,, ar neatsivežei su savim kokių popierių? 
— Ne, popierius čia, Veiveriuose, nebrangesnis kaip ten, dar 

gali susiglamžyti, tat popierio neatsivežiau.
— Tat gal kokių spausdintų lapelių atsivežei.
— Spausdintų lapelių? Taip, atsivežiau.
— Kokių?
— Ugi pas mus pardavinėjo tokius naujus sąsiuvinius, ku

rių abudu viršutiniai lapeliai spausdinti; ten išspausdinta dau
gybos lentelė, metai, kalendorius ir kiti dalykai.

— O gal atsivežei kokių knygelių?
— Ir knygelių atsivežiau.
—■ Tat kokių?
— Vadovėlius atsivežiau, ponas inspektoriau.
— Negalima su tavim susikalbėti. Aš noriu žinoti ar neatsi— 

vežei lietuviškų spausdinių.
Žiūrys pasisakė visai nežinąs apie lietuviškų spausdinių bu

vimą. Tuomet Grinkevičius apčiupinėjo dar Žiūrio kišenius ir 
nieko neradęs atleido.

Kratos pas mokinius, tardymai ir baudimai buvo nuolatinis 
reiškinys.

Gindami visa kas lietuviška, katalikiška, kas gali išauklėt 
savystovų galvojantį inteligentą, rusai mokytojai atkakliai varė 
rusinimo darbą. Mokiniams buvo draudžiama viešai ne rusiškai 
kalbėt. Dar 1904—5 met. Veiveriuose ir kitur mokiniai ir savo 
tarpe turėjo rusiškai kalbėti. Pagaliau ne tik kalbėt, bet ir gal
vot ne rusiškai buvo draudžiama. Panevėžy vienam mokiniui 
pasakius kaž kaip ne rusiškos konstrukcijos sakinį, direktorius 
užpuolė šaukdamas: ,,Čto?! Ti popolski dumaješ!“. Visa, kas 
lietuviška, buvo niekinama ir spiaudoma. Mokykloje buvo sten
giamasi priversti mokinius rusiškai melstis, o atsisakiusieji, kaip 
1896 met. Mintaujoj, Liepojoj, Palangoj, buvo šalinami iš gim
nazijų. Ligi ko prieidavo mokytojų-žandarų sauvalė gali gerai 
parodyti tas dalykas, kad Opsas mokyklos mokytojas per Ne
kalto Prasidėjimo šventę neleido mokiniams būti bažnyčioje, bet 
dar didesniam šventės paniekinimui liepė vaikams nešioti iš avi
dės mėšlą.

Kovodami prieš katalikybę, rūpinosi kaip nors moksleivius 
sulaikyti ir nuo kunigų seminarijos. Kitoms priemonėms ne—
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gelbstint, bent neduodavo leidimo kandidatą į seminariją priimti. 
Tokio leidimo be kyšio dažnai visai nebuvo galima gauti.

Be to, lietuviams ir stojimas į gimnazijas ir kitas mokyklas 
buvo įvairiai apsunkinamas. Pirmenybė buvo duodama rusams 
ir kitiems svetimtaučiams, kurie mūsų krašte rusų užsimojimams 
buvo nepavojingi. Dėl to ligi paskutinių laikų Lietuvos mokyk
lose lietuviai sudarė mažumą, kaip rodo ši lentelė :

Mokinių pask. tautybėmis
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Biržų miesto mokykla 1913 159 109 6 17 14 —!
Į

__
Dotnuvos ž. ūkio mokykla 1912 77 12 24 3/Į — Ii 1 1
Jurbarko 4-kl. mokykla 1912 112 42 6 23 271 13 — 1
Kauno vyrų g mnazija 1911 400 40 — --- ! — 1 — —

„ valdž. merg. gimn. 1911 — 2 | —
„ komercinėj mokykloj 1911 75 15 — — — — — —
„ „Saulės“ kursuose 1912 65 65 — — —1 — —

Kybartų vyrų gimn. 1912 69 13 14 24 10 8, — —
Marijampolės^vyr. gimn. 1912 333 152 48 40 58 34 — 1

„ „Žiburio“ merg. progim. — — 69 — - — — — — —
Mažeikių prekybos mok. 1913 193 39 17 , 20 77 3 39 —
Palangos gimn. 1913 153 85 24 20 10 5 — 9
Panevėžio miest. mok. 1912 135 58 34 15 23 3 — 2

„ mokytojų seminar. 1912 120 12 2 loo — — 6 —
„ merg. g mn. 1913 156 6 29 23 96 2 — —

Raseinių vyr. gimn. 1913 132 53 38 22 17 — — 2
„ merg. prog. 1913 100 16 17 26 39 —i — 2
„ miest. mokyki. 1913 138 52 40 26 17 3 — —

Seinų miest. • mokyki. 1913 163 79 60 8 10 6 — —
Suvalkų gimnazija 1914 360 25 — — — —— — —
Šiaulių vyr. gimn. 1912 437 117 157 93 59 4 — į 1
Tauragės gimn. 1913 124 27 23 32 30 4 — 8

„ moter. gimn. 1912 61 2 — — — 1 — - — —
Telšių vyr. gimn. 1913 103 36 37 9 21 — — —

„ merg. prog. 1913 114 32 32 8 42 — — —
Trakų miest. mok. 1913 132 6 — — — — — —
Vilkaviškio vyr. gimn. 1913 266 118 16 15 104 11 — 2

„ merg. gimn. 1911 200 30 —
Veiverių mokyto'ų sem. 1913 97 68 12 12 5 —
Ukmergės vyr. gimn. 1912 — 50 —

„ merg. gimn. 1912 — 5 1 —

Laimei visas tas persekiojimas ir rusų agentų pastangos at
simušė į lietuvių moksleivių tvirtą nusistatymą likti lietuviais 
katalikais — buvo jie metami iš mokyklų, mažinta elgesio pa
žymiai, pūdyti karceriuose, bet jie nenusileido. Tiesa, daugelį 
šaunaus mūsų jaunimo rusai sudemoralizavo, įstūmė į šunkelius, 
bet tautos religinio ir tautinio atgijimo sulaikyti neįstengė. 
Ir šis gražus mūsų pirmatakų pavyzdys branginti tautybę, kata
likybę ir kultūrą turi ir šiandien būti mums keliarodis.
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Naručio ežeras Vilniaus krašte Prof. S. Kolupaila

J. ŽUKAUSKAS

MEILĖ DOSTOJEVSKIO ROMANE — 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

Meilė ir moteris (o moteris visokiam pavidale) — štai du 
svarbiausi objektai, kurie ne vienam kūrėjui yra didžiausias kū
rybos šaltinis. Sakyčiau, tai du faktai, iš .kurių kyla ne tik ra
šytojų (o ir kiekvieno žmogaus) subjektyviniai pergyvenimai, 
bet, taip pat, kolektyvo aukštesni jausmai. . . Juk tik per meilę 
žmogus pakyla aukščiau nuo žemės! Per ką, jei ne per meilę 
pasiekia jis aukščiausią dvasinės harmonijos kulminaciją?!..

Tad kuris yra didžiausias meilės šaltinis? Kuris? — sunku 
atsakyti. Bet, nežiūrint i tai, galima drąsiai tvirtinti, kad vei- 
nas didžiausių meilės, — žmogiškosios meilės, — šaltinių yra 
moteris. „Moteris, anot Šlegelio, yra sutverta tiktai tam, kad 
iš jos trykštų nauja gyvybė'4.

Visiškai teisingas pasakymas; tik aš norėčiau ji suformu
luoti šiek tiek kitaip. Mano manymu, moteris sutverta tik tam, 
kad iš jos trykštų meilė. O kas yra toji meilė? Atsakymas: 
meilė yra gyvybė, ji — pirmapradė gyvybė. Bet deja! Ne visi 
tai supranta, o kiti gal ir nenori suprasti. Kodėl? Todėl, kad 
masę džiugina visa tai, kas žema, kas žemės pelėsiais atsiduoda. 
Nenuostabu. Masėje (tą aš itin pabrėžiu) niekad negali kilti kil
nūs jausmai, kurie kyla tik pas atskirus individus, nes masė nėra
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pratusi pakilti aukščiau, — pažemiai jos karalystė! — virš savo 
.žemojo instinkto ribų, — ji gyvena akimirksnio malonumais.

Nekitaip galvoja ir daugelis nūdienės literatūros žmonių. 
Nors jie, kaip psichologai, turėtų suprasti, kad moters išorė yra 
atvirkščiai proporcingam santyky su vidumi. Išviršinis moters 
idealizavimas yra pažeminimas aukštesnės mūsų prigimties! 
Moters idealo turime ieškoti jos viduje, o ne apgaulingoje išorėj. 
Neužmirškite, kad graži forma gali būti tuščia viduje. Čia no
riu jums parodyti tikrą moters meilės pavyzdį, o gražiausias to
kios meilės pavyzdys yra Dostojevskio romane: „Pažemintieji ir 
nuskriaustieji'4. Bet, prieš nagrinėdamas tąją meilę psicholo
gišku atžvilgiu, atpasakosiu šio romano turini.

Gražiam Ichmenevkos dvarelyje auga švelni, kaip pirmoji 
pavasario gėlė, Nataša Mikalojaus Sergevičiaus ir Andriejaus 
Onos paguoda. Šalia jos yra globojamas našlaitis Vania. Abu 
vaikai gražiai sugyvena ir net. .. mylisi. Ir nepaprastas yra jųjų 
sugyvenimas, nes jis, net po daugelio metų, iš nusivylusio Va
irios lūpų išspaudžia šiuos žodžius: „O puikūs, aukso laikai! 
Koks paslaptingas ir žavinantis rodėsi kadaise gyvenimas! 
Ach, kaip saldu buvo gyventi!“

Tačiau viskas keičias. Ateina mokslo metai, o kartu ir Va
irios persiskyrimas su gražia gėle Nataša. Stovi viens prieš kitą 
nė žodžio netardami: „Mums kalbėt nesisekė. Aš nežinojau, ką 
sakyt, o ji, greičiausiai, ir nesuprastų manęs. Karčiai apsiver
kiau ir, taip nieko netaręs, išvažiavau“.

Vania Peterburge. Ten jis skurdžiai gyvena, nes globėjas, 
dėl materiališkų nuostolių mažai gali jam padėti. Bet neveltui 
portugalų patarlė sako, kad gyvenimas tvarko gyvenimą. Vania 
parašo pirmąją savo knygą, kuri pataiso ne tik jo finansinius 
reikalus, bet suteikia jam net ir nemažos garbės. Koks tai 
džiaugsmas Natašai! Vania parašė knygą! Ji klauso jo skai
tymo ir verkia: „Nataša klausė, verkė ir, po stalu, slapčia spau
dė man ranką. . .“ * Ach, kas tos ašaros, kas tie rankų spaudimai 
prieš likimą!? Ilgi laiko tarpai išdildo iš atminties kad ir švel
niausių jausmų pėdsakus!.. Vania blaškos Petrapily. Mokos, 
rašo, myli. . ., bet jis, vargšas, nežino,, kad jo meilė yra jau tuš
čia. . . Kartą, Ichmenevkos dvarelin užklysta turtingas kaimyni
nių žemių valdytojas, kunigaikštis Valkolskis. Susižavėjęs Ich
menevkos tvarka, jis paveda Sergevičiui ir savo žemes valdyti. 
Kunigaikštis palieka čia ir pasileidusį savo sūnų — Alešą, kad 
jis, būdamas toli nuo miesto, pasitaisytų. Miesto Aleša nelabai 
ir bodisi, nes jį, iš karto, patraukia prie savęs Natašos grožis. 
„Saugokis pirmo įspūdžio, — yra pasakęs Zaratustra — kurį tau 
padaro moteris: paliksi arba jos vergu — pats būsi nelaimingas, 
arba padarysi ją verge — ji bus nelaiminga4'.

Aleša to nesupranta. Jis beprotiškai įsimyli Natašą; tačiau 
nenujaučia vargšas, kad toji meilė bus jam taip nelaiminga. 
Sergevičiai jauniesiems nekliudo, manydami, kad su vyresniais 
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metais pranyks ir vaikiškos meilės miražai. Bet įvyksta kitaip. 
Valkolskis, piktų žmonių painformuotas, sužino apie sūnaus 
meilę. Puikybės skatinamas, atima sūnų, o Sergievičių priverčia 
net savo dvarelį apleisti, apkaltindamas jį savo metinio pelno 
deficite. Nuskriaustas senelis turi važiuoti Peterburgan. By
los. Teismai. Nesantaika.

Vis dėlto jaunųjų meilė ir čia nesibaigia. Aleša kasdien 
lanko Natašą. Tėvai ir Vania nori juos perskirti, bet veltui: 
įsimylėjusiųjų širdis pats likimas suriša, likimas gali jas at
rišti. Ką gali padaryt visokie atkalbinėjimai, jei moters širdis 
sako: „Taip. Aš myliu jį, kaip beprotė. Bėgsiu paskui jį net į 
pasaulio kraštą, nors jis ir pamestų mane, nors ir atsižadėtų“. . .

Pagaliau, Nataša, Vanios lydima (tėvams tačiau nežinant), 
apleidžia savo namus ir bėga pas Alešą — jie nutarė apsigyventi 
atskirai. Vania vis dar nori ją perkalbėti, bet kas iš to: „Aš 
sugrįšiu, o rytoj vėl pabėgsiu. Sušvilps, pašauks mąne kaip šu
nytį — seksiu paskui jį. Kančios! Nebaisios man šitos kan
čios!“ įsimylėję gyvena kartu. Sergievičius už tokį dukters 
pasielgimą ją prakeikia. Bet Nataša tėvo prakeikimo neboja — 
ji išeidama iš namų jau sakė: „Kad jie mane ir prakeiks, aš, vis 
dėlto, laiminsiu juos, melsiuos už juos visą mano gyvenimą“. 
O! Nieks taip greit nepraeina, kaip staigi meilė, nes širdys, kad 
ir staiga užsiliepsnojusios, veikiai atšąla. Į namus Aleša grįžta 
kaskart rečiau. Jis pamilsta turtingą grafaitę Katriną. Nataša 
viena. Ji myli, kenčia, bet kenčia išdidžiai, nes žino, kad ji su
klydo. Ji kenčia išdidžiai, nes ji dabar supranta, kad: „Kvailys, 
prisipažinęs, jog jis kvailys — jau nebekvailys“. Ji dovanoja 
Alešai jo neištikimybę ir, juo labiau jis jai tą savo neištikimybę 
parodo, tuo labiau Nataša ji myli. Ji apkabina net savo prieši
ninkę grafaitę, kai ta atvažiuoja apsilankyti. „Nors ji beprotiš
kai myliu, bet, dėl jo labo, bučiuoju net savo priešininkę jo aky
se.“ Už tai Valkolskis pasiūlo jai didelę pinigų sumą, bet Nataša 
išdidžiai atsako: „Jokia nuodėmė būti vargšu, bet nuodėmė būti 
turtingu ir skriausti“... Nataša lieka nuskriausta ir pažeminta! 
Ką daryti? Atimti sau gyvybę? Ne! Ne, ji neatims sau gyvybės, 
nes ji dabar visai kitas žmogus: „Aš visiškai kitas žmogus, aš 
drąsiai žiūriu Į viską ir į visus‘‘. Taip! Pasauly yra tik viena ne
mirštama tiesa, kad kilnumas nutraukia net prakeikimo grandis. 
Ir iš tikrųjų. Sergevičius, pamatęs dukters taurumą, priima ją 
vėl savo namuosna. Nataša krinta į tėvo glėbį, tačiau pirmuti
nis jos žodis: „O niekad aš jo neužmiršiu4' — ji lieka ištikima 
antrajai meilei. . .

Trumpai atpasakojau šio romano turinį. Bet deja! — čia 
nėra dar visas turinys — čia tik svarbesnysis jo epizodas. Ta
čiau man visą turinį atpasakoti nėra nė reikalo, nes mūsų reika
lui to epizodo ir pakanka.

Moteris sudaro atskirą pasaulį. Mano manymu, visiškai tei
singas ir suprantamas pasakymas. Kad tas pasakymas yra visiš- 
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kai teisingas, parodo mums ne vien vyro ir moters charakterių 
skirtumas, bet, taip pat, pati vieno ir kito prigimtis. Bet aš 
nenoriu remtis vien tik ta hipoteze. Po šio pasakymo negalime 
dar pastatyti taško. Čia lemiamos reikšmės turi išorinės ir iš
vidinės priežastys. Prie išvidinių priežasčių priklauso: pavel
dėjimas, ligūstumas, rasė (pastarąją reiktų jau priskirti prie 
išorinių priežasčių, nes ji priklauso klimato, žodžiu: gyvenamųjų 
sąlygų) ; prie išorinių: — klimatas, krašto padėtis ir gyvenamo
sios sąlygos pilna to žodžio prasme. Štai. Pietų moters skiriasi 
nuo Šiaurės moterų savo charakteriu ir fiziologiška raida. Pie- 
tietės yra daug karštesnio temperamento, be to, daug greičiau 
fiziškai subręsta. NB. Draug su fizišku subrendimu eina ir dva
siškas subrendimas. Tuo tarpu šiaurietės yra daug šaltesnio tem
peramento ir jų subrendimo laikas yra daug ilgesnis neg pie
tiečių. Šiais žodžiais aš noriu pasakyti, kad rašytojai, kurdami 
tipingą moters charakterį, turi ypatingai kreipti dėmesį į tai, 
kokios moters charakterį jie kuria. Čia ypač svarbu aukščiau 
minėtos išorinės priežastys, nes jos nustato moters psichiką. 
O nepažindami moters psichikos, jie, rašytojai, negali atvaiz
duoti tipingos jos žymės — meilės.

Į tai kaip tik mažai kreipiama dėmesio, o todėl apie moterį 
yra susidariusi ir klaidinga nuomonė: moteris neištikima.

Jau aš nekalbu apie mūsų literatūrą, kurioj tos neištikimybės 
yra tiek, kiek jūroj vandens. Štai, mūsų vieną dainių juodos 
akys užmetė net ant mėnulio ir sėdi jis ten. . . ir ilgai. . . dūsau
ja: apgavo, neištikima... O kodėl taip nesiseka daugeliui ra
šytojų sukurti ištikimos moters charakterį? Atsakymas: nes 
jie moters ištikimybę mato tik meilėje. Bet žinokite, kad čia 
vienos tik meilės yra permaža. Paklausykime Dostojevskio: 
,,Vienos tik meilės yra maža; meilė pasireiškia darbais; o tu 
taip manai: „nors ir kentėk su manim, bet gyvenk su manim, — 
tai yra ne humaniška, ne žmoniška“. Štai čia ir skiriasi Dosto
jevskio nuomonė apie moterį, nuo daugelio kitų rašytojų nuo
monių. O todėl visai nenuostabu, kad Dostojevskio moteris yra 
daug tipingesnė, o kartu ir ideališkesnė, nes Dostojevskis mo
ters taurumą mato ne vien tik meilėj, bet ir darbuose. Juk tik 
geri darbai gimdo kilnią meilę. Dostojevskio moters charakteris 
nėra koks rasistinis manikenas, bet tipingas moters dvasios pa
vaizdavimas.

Kilnų moters charakterį, didžio filosofo manymu, sudaro 
graži siela, o svarbiausias charakterio pažymis yra meilė. Ta
čiau Dostojevskio moters meilė nėra koks tai gamtiškas objek
tas, koks tai aklai fiziologiškas instinktas, — jo moters meilė yra 
aukščiausias dvasios išsirutuliojimo laipsnis. Dostojevskis mei
lėj mato pažinimą, o visoks pažinimas yra vienas tik skausmas. 
Jo moteris kenčia, bet myli, anot jo, beprotiškai myli. Juk meilė 
ir yra ne kas kita, kaip vien tik kančia, bet kiekviena kančia 
mums yra maloni, nes mes randame joje pasitenkinimą. Jei ne— 
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būtų kančios, nebūtų pasitenkinimo, o tada nebūtų ir gyvenimo. 
Bet, kiekviena kančia turi eit su meile, kiekvieną kančią turi ly
dėt pasiaukojimas. Atmetus pasiaukojimą, kas liktų iš gyveni
mo? Nieko! — tik tuščias egoizmas. Dostojevskio moters mei
lėj nėra nė mažiausio krislelio tojo egoizmo. Nataša ant to ide
ališko dostojevskiškos meilės aukuro sudeda visus kilniausius 
savo jausmus, savo širdį, skaisčią sielą, o ant savo pečių užsi
traukia tėvo prakeikimą. „Tegu mane ir prakeikia, tegu mane ir 
atstumia, bet aš jam aukoju save, aukoju nieko sau nereikalau
dama. Iš mano akių trykšta ašaros! ne pavydo, bet džiaugsmo 
ašaros, — aš džiaugiuos, nes tas, kuri aš beprotiškai myliu, yra 
laimingas kitos glėbyje. O, Dieve, — aš noriu jiems tik gero“ — 
te mano meilė primena jiems tik laimę, — aš juos bučiuoju, bu
čiuoju ne kaip Juda, bet kaip Kristus../4 Kokie kilnūs žodžiai! 
Bet, nemanykite, kad tai vien tuščia fantazija. Toli gražu! Dos
tojevskis buvo menininkas, kokių reta, tačiau jis nemėgo naudoti 
tų savo meniškų gabumų tuštiems išvedžiojimams. Jo kūryba 
yra panaši į puodžiaus darbą: puodžius ima molį, išdirba jį, su
lipdo puodą, o po to, tą puodą poliruoja; Dostojevskis ima faktą, 
perkošia jį per savo filosofišką tinklą, praplečia, tačiau nė kiek 
neiškreipdamas, gale — poliruoja: apvelka menišku rūbu. Juk 
didžių menininkų kūriniai yra susidarę tik iš faktų, nes be to 
jie būtų vien tuščia fantazija. Dostojevskis, tačiau, fantazijos 
nemėgsta. Na, jei koks fantastiškų kalnų archeologas kad ir 
pabando pakasinėti kai kurias jo kūrinių vietas, tai tik per apsi
rikimą, nes jis dar ligšiol nepastebėjo, kad toji fantazija seniai 
jau virto realybe. Nes moters charakterio reikia ieškoti ne 
išorėje — ji gali būt dirbtina ir ap/gaulinga, bet jos viduje. 
Tikroji meilė eina tik iš vidaus, nes ji yra aukščiausias sielos 
pakilimo laipsnis. Meilė nėra koks tai spiritistiškas seansas, 
priklausąs prieš stovinčio spiritisto pirštų greitumo; meilė yra 
kaž kas nesuprantama, kaž kokia hipnotiška jėga, kuri suriša 
dviejų žmonių širdis kokiu tai paslaptingu saitu; ji, greičiau
siai, yra dviejų širdžių radiacija. „Meilė, anot Šlegelio, nėra 
vien tik ramus išsiilgimas begalybės; ji yra tas šventasis pomė
gis dabarties. Ji yra perėjimas nuo to, kas mirtinga, prie nemir- 
tingo‘‘. Dostojevskis tą aiškiai suprato, nes jo moters meilė yra 
tasis ūpergang vom Sterblichen zum Unsterblichen. Jo moters 
meilė kyla ne iš išorinio patraukimo, bet iš vidaus. Jei moters 
meilė kiltų iš išorinio patraukimo, ji būtų be galo trumpa, nes 
su pirmu nusivylimu, pradingtų ir meilės jausmas. Kas kita yra 
su vidaus meile. Ji nekreipia dėmesio net į mylimo asmens nu
puolimą mylinčio akyse, jos negali kartais pergalėti kad ir di
džiausi pasibiaurėjimai, — nepasitikėjimas, puikybė, abejonė su
tirpsta joje, nepalikdami jokio pėdsako. „Negerbi jo, netiki jo 
meilei, o vis dėlto eini pas jį neatsigrįždama, ir dėl jo visus 
stumi pražūtin“.

Bet kodėl taip yra? Atsakymas: nes. nepasitikėjimas
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LEO NARBUTAS
ŽODŽIAI ŽITKEVIČIAUS PAKLYDĖLIO

Parodija
Mieloji Maryte, kodėl tavo lūpas 
Pagieža ir juokas kartkartėm nudažo, 
Kai mano širdyje tau meilė suklupus 
Išaudžia vainiką svajingą ir gražų.. . . 
Kodėl gi, Maryte, tau šypsosi akys, 
Kai mano vien ašarom mato pasruvus? . . 
Kodėl, vai, kodėl tavo žvilgsniai pasakė, 
Kad meilė tavoji man amžiams jau žuvus?...
Kodėl, kai suvargęs suklumpu po kojų 
Ir meilės ištroškęs tau atveriu širdį, 
Tu -spiauni į viską, Maryte brangioji, 
Ir klausi, kas šiandie mane taip nugirdė? . . — 
Žinau. Tai todėl, kad išsirpusių lūpų 
Žitkevičiaus meilė nė kiek nebešildo, 
Nors vien tiktai tau jis paklydęs suklupo, 
Ir ilgesį savo alum dar papildo. . .

gimdo dar didesnę meilę, o meilė gimdo kančias, kančios gi 
mylinčiai širdžiai yra viena tik laimė. ,,Kančios mylinčiai šir
džiai yra viena tik laimė“. Ar nėra tai didžiausias meilės laips
nis, didžiausias sielos pakilusios prie tobulybės, ar nėra tai di
džiausia altruizmo, visiško savęs atsižadėjimo norma, ar nėra tai 
galų gale tasis perėjimas nuo to, kas mirtinga, prie nemirtin
go? Juk altruizmas yra ne kas kita, kaip tiesiausias kelias prie 
tobulybės? O kas yra tobulybė? Tobulybė yra tai, kas nemirtin
ga, kas amžina. Bet kiekvienas turi suprasti, jog tas, kas am
žina, yra idealu. Amžinybė yra ne tik žmogaus idealas, bet ir 
visą jį gaubiančio kosmoso idealas. Tobula meilė yra amžina, 
o jei ji tokia, savaime ji yra idealas. Kas drįstų papeikti Dos
tojevskio moters meilę? Kas rastų joje nors vieną tamsią dė
mę? Nieks! — nebent koks siaureregis. Dostojevskis buvo 
psichologas. Jis pažino net pačius mažiausius žmogaus sielos 
suvirpėjimus. Žmogaus siela nuolat virpa, — ji žemės jėgų pu
siausvyroje. Bet yra jėga, o toji jėga yra meilė, kuri išstumia 
žmogų iš aplinkumos pusiausvyros: patraukia jį arba aukštyn — 
prie tobulybės, prie to, kas amžina; kita — traukia žmogų prie 
žemės, padaro jį požemių viešpačiu — pragaras vienintelis jo 
išganymas.

Pirmoji meilė savo kančiose randa tik laimę, antroji — kito 
ašarose visišką pasitenkinimą. Pirmoji yra kuriamoji meilė, 
antroji — viską griaunamoji. Dostojevskis, kaip psichologas, 
tai aiškiai suprato. Jis savo moters sielos stygas ištempė nauja 
gama, jo moters sielos stygos suvirpėjo šimtais tonų aukščiau, 
neįprasta pažemiams gaida.
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Kaip kartais kriminalinių romanų skaitytojas jaučiasi
„N. Romuvos“ klišė

ROMANTIKAS

KAIP ROKIŠKĖNAI LITERATŪRA DŽIAUGĖSI
FELJETONAS

1. Niekas nežinojo, kada ir kam mintis į galvą atėjo, jogei to
limasis Rokiškis galėtų Kauno rašytojus išgirsti. Kai kas užsi
mindavo, kai kam kažkokia palaida svajonė pasimaišydavo. O 
vis dėlto buvo kalbama apie galimą susitarimą. Ir laukiama 
buvo. Kiti gi nerimo. Klausinėjo, kada gi atvyksią didieji sve
čiai rašytojai. Ir koks buvo džiaugsmas, kai literatų globėjas 
vieną gražią dieną apskelbė, jog vasario 23 d. literatūros va
karas tikrai bus.

— I-i-i-i, — plonas nusistebėjimas pasikėlė iš moteriškosios 
frakcijos. O žinomoji Jadzė nuo paties koridoriaus galo atšūk- 
telė jo:

— V-a-s-a-r-i-o 23 . . .
— Taip! Ekspresu.
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— Ach, neįsivaizduoju, kaip Kazys atrodo, — ir rasotame 
koridoriaus lange grakštutis pirštas išrašė Z u p k a.

— Zupka, tai vyras kaip vyras! Bet kaip ta Mazalaitė?. . . 
■— lenktiniuodamas smalsumu susirūpino Pranas, ir, nesąmo
ningai paišelį vedžiodamas, juodrašty su gražiausia ornamen
tika išpaišo:

— Nele. . .
O jo akyse stovi vienas rašytojos atvaizdas, kadaise ne

tyčia matytas „N. Vaidilutėje“.
— O gi Keliuotis, kad žinotumėt, iš Rokiškio kilęs. Ten 

netoli Dargių. Atsimenu dar, kai gimnaziją baigė, — aiškina 
literatų globėjas, dabar Spiritus movens tapęs.

— Dovydėnas taip pat Rokiškio apylinkės pilietis, — kaž
kas pasididžiuoja.

— Nu, nepamirškit, kad kai poetas Brazdžionis eis, su
gniuš senos trobelės, drebės rūmai ir bažnyčios bokštas triskart 
linkterės! — įsiterpęs kalbančių vidurin nori visus viršyt vie
nas Brazdžionio garbintojas.

O dienos taip negreit pradėjo vilktis, sakytum, nusimitinęs 
kuinas. Nors stumk.

Trečiadienis. Ketvirtadienis. Penktadienis. Ir — tik tada 
šeštadienis. Literatai R. ir K. purvu užtvinusiais keliais keleliais 
ir takeliais puška stotin, kur rado dvejetu arklių nuvažiavusį 
inspektorių. Atsispjaudo traukinys. Lipa rašytojai... Ogi Braz
džionis kur?.!!!

— Nėra... — teisinasi linksmi ir besišypsą kauniečiai.
— Poeto Brazdžionio nėra! Dabar juk nesugniuš nei tro

belė, nei drebės rūmai, nei bokštas iš pagarbos nė karto ne
linkterės.

Ir vežam iš stoties rašytojus. Rieda ir šliaužia dvi „padva- 
dos“. Rieda — tai ratai, kurie dardėdami pranašauja pavasarį. 
Šliaužia — tai rogės, kurios neskoningai žvygaudamos dar pri
mena žiemą, baigiančią su antruoju trimestru nusibaigti...

2. Prigužėjo salė. Aukšti ponai, viršininkai, valdininkai, — 
ir kur ten viską suregistruosi. Tiesa, o kiek dar moksleivių. 
Kaip skruzdėlių medaus bose. O, antai, ir draugas X. Y, kuris 
iš viso nemėgsta vakarų, nei mergužėlių, popiet rašalu užtepė 
praplyšusias ir besikvatojančias rankoves arba tiksliau alkūnes 
ir... atėjo, nepasigailėjęs nė 30 et.

Ir lipa ant scenos vienas po kito kūrėjai, ir ploja jiems pub
lika, ir neatsidžiaugia jų kūriniais!

— Tik, Broniau, mane su „Ateities“ redaktorium supažin
dinsi, a? — prisiartina Jadzė, kurios akyse subliksi slepiamas 
įsimylėjimas.

— Jei bus progos, tai kodėl. Negi man gaila.
— Žinai ką, Broniau. Aš ir jo kepurę derinaus. Ir kad 

tinka man, kad tinka man, kad tinka man!
— Iš kur tu, Jadze, žinai, kad kepurė jo. O gal p. Keliuočio.
— Manai, aš nenuvokiu. Nagi raudona.
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Galop pertrauka. Kapelionas Bronių pristato „Ateities“ 
redaktoriui. Kalbasi su nuoširdžiu redaktorium ir... Jadzės pra
šymą pamiršta. Bronius nieko koridoriuje nemato. Juodų plau
kų kuokštelė nusvirusi lig dešinio antakio, siaurai primerktos 
ir linksmos akys ir studentiška juostelė — tai visas dabartinis 
Broniaus akyratis.

Po pertraukos vėl kūriniai. Ovacijos ir įsimylėjimai dar 
padidėja. Ir tas Keliuočio „Aš linksmo krašto linksmas bernio
kas... laidi, nelaidi... vistiek išbučiuosiu...“ taip nuskamba, kad, 
autoriui nutilus, pabirsta aplodismentai ir:

— Bis! ’ bis, valio ’ ! ! Bi-i-i-i-s!! !
Kai Dovydėnas scenoje artistiškai šnekėjos su romano 

„Ieškau gyvenimo draugo“ II tomo nusikarjeravėliais, iš sa
lės vidurio stiepėsi Pranas, kurio akyse kančia:

— Nele, Nele, kam persekioji mane
Baigta. Publika taip nenoriai skirstosi. Rašytojai dar kal

basi su rokiškėnais literatais, kurie, jei įmanytų, niekur neiš
leistų svečių. O ponas inspektorius, aplink vaikščiodamas aima
nuoja, kad vis dėlto vaišės užaušti galinčios. Ach’!’ Tiek laiko 
laukę rašytojų, tiek jais žavėjęsi ir net nevieną įsimylėję, ne
jaugi rokiškėnai literatai atiduos juos ponams mokytojams ir... 
Na, iš tikro fatum toks ir buvo.

Literatai, padėkoję už dovanas, atsisveikino, mintimis sve
čius palydėjo ligi vaišių stalo ir skirstėsi...

Kitą dieną, kai snaigės kapojo į veidus ir akis, rokiškėnai 
atsisveikino svečius, įdavė poetui Brazdžioniui linkėjimų 
tiek, kad traukinys vos pavežė ir išlydėjo, gailėdamies, kad ne
suspėjo su jais nė susifotografuoti.

1935.III.17,
Rokiškis.

Miela pirmąją vagą pradėti.
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Veda V. Valentinas

Lietuviškosios kultūros kongresas. 
„Naujosios Romuvos“ Bičiulių Sąjun
ga, kurios priešaky stovi „Naujosios 
Romuvos“ redaktorius Juozas Ke- 
liuotis, tos Bičiulių Sąjungos inici- 
jatorius ir įkūrėjas, ėmėsi žygių iš
judinti sustingusį lietuviškosios kul
tūros gyvenimą. Tam tikslui š. m. 
kovo 3, 4 ir 5 d. buvo sušauktas pir
masis Lietuviškosios kultūros kongre
sas. Vyriausia kongreso idėja — lie
tuviškosios kultūros gairių ieškoji
mas. Suvažiavimo posėdžiai įvyko V. 
D. Universiteto d’džiojoj salėj. Kon
gresą atidarė J. Keliuotis, kuris nu
rodė šito kongreso reikšmę ir užda
vinius. Kongreso prezidijumą sudarė: 
J. Keliuotis, prorektorius B. Česnys, 
dr. A. Juška, doc. Galaunė ir kan. 
Penkauskas. Kongresas gavo daug 
sveikin:mų. Žodžiu sveikino: Švieti
mo Ministerio vardų Kultūros De
partamento direktorius dr. A. Juška, 
pažymėdamas, kad niekas taip nesi
džiaugia, kaip Švietimo Ministerija 
šituo d’deliu įvykiu Lietuvos kultūros 
gyvenime. V. D. Universiteto rekto
riaus vardu sveikino prorektorius B. 
Česnys, Bažnytinio Meno Draugijos 
vardu kan. Penkauskas, „Pavasario“ 
Federacijos — dr. J. Leimonas, Atei
tininkų Fed. — generalinis sekreto
rius J. Štaupas, Nepriklaus. Dailinin
kų Draugijos — L. Kazakevičius, 
„Saulės“ Dr-jos centro valdybos — dr. 
J. Grinius, V. D. U. Studentų At-kų 
Sąjungos — J. Minkevičius ir Lie
tuviškųjų Studentų Organizacijų Są
jungos — Alf. Kairelis. Raštu svei
kino: Arkivyskupas Metropolitas J. 
Skvireckas, vysk. Paltarokas, vysk. 
Staugaitis ir kt.

Pirmąją paskaitą skaitė Kultūros 
Dep-to dir. dr. A. Juška „Kultūros 
gyvenimo organizavimas Lietuvoje“. 
Toliau per visas tris dienas buvo skai
tomos šios paskaitos: prorektoriaus 

B. Česnio „Kultūra ir religija“, J. 
Keliuočio „Civilizacijos problema“, F. 
Kiršos „Lietuviškojo teatro gairės“, 
prof. V. Mykolaičio „Lietuvių litera
tūros problemos“, P. Galaunės „Lie
tuvių meno keliai“, dr. Z. Ivinskio 
„Lietuvos istorijos problema“, dr. J. 
Puzino „Lietuvos prosenovės metme
nys“, VI. Jakubėno „Lietuvių muzikos 
plėtros perspektyvos“, prof. K. Pakš
to „Lietuva lyginamosios civilizacijos 
atžvilgiu“.

Visose paskaitose iškelta labai daug 
svarbių, gyvų ir įgyvendintų minčių. 
Ir reikia tikėtis, kad visos tos min
tys, paskleistos kompetetingų žmo
nių, ras reikiamo atgarsio ir susido
mėjimo.

Visos minėtos paskaitos bus at
spausdintos „N. Romuvoj“. Pirmasis 
Lietuviškosios Kultūros specijalus nu
meris paskirtas lietuvių menui jau 
išėjo.

Lietuviškoji spauda pirmąjį tos rū
šies kongresą plačiai paminėjo.

Kaip minėta vasario 16 d. Šiais me
tais vasario 16 d. buvo labai iškilmin
gai paminėta ne tik Lietuvoj, bet ir 
kaimyninėse Pabaltijo valstybėse. 
Rygoj ir Taline visi namai šalia savo 
valstybės vėliavų iškėlė ir Lietuvos 
trispalvę. Buvo padaryti iškilmingi 
posėdžiai, radiofonai transliavo spe
cialias Lietuvai paskirtas progra
mas. Rygoj suruoštam minėjime daly
vavo Lietuvos vidaus reikalų minis
ters pulk. Rusteika, V. Operos solis
tai Dambrauskaitė ir Babravičius. 
Talinan buvo nuvykęs susisiekimo mi- 
nisteris inž. Stanišauskas ir solistai 
— Jonuškaitė - Zaunienė ir Kučingis. 
Be to, plačiai Lietuvą paminėjo be
veik visų Europos valstybių radiofo
nai..............
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Literatūros premijos. Pradedant 
šiais metais, knygų leidykla „Sakalas“ 
kasmet skirs 1500 litų literatūrinę 
premijų, kurią, paskirs šiaip: 1000 litų 
už geriausią, originalų romaną, 300 lt. 
už geriausią poezijos rinkinį ir 200 lt. 
už geriausią liaudies teatro veikalą. 
„Spaudos Fondas“ savo leidžiamiems 
literatūros veikalams paskyrė net 
2000 litų premiją. Teko dar girdėti, 
kad žada paskirti premiją ir „Spin
dulio“ spaustuvė už geriausią veikalą 
spausdintą toj spaustuvėj. Supranta
ma, tokios premijos teigiamai atsilieps 
mūsų negausiai grožinei literatūrai.

Verdi „Requiem“. Kovo 14 d. stu
dentų bažnyčioj buvo pastatytas labai 
vertingas didžiojo italų kompozito
riaus Verdi (1813—1901) kūrinys „Re
quiem“. Tai labai gražus, bet sudėtin
gas ir sunkiai įkandamas veikalas, 
reikalaujantis didelio ir gerai išlavin
to choro. „Requiem“ išpildė studentų 
ateitininkų choras, V. Operos solistai 
— Jonuškaitė - Zaunienė, Rakauskai
tė, Kučingis, Kutkus ir simfoninis 
orkestras. Vargonavo V. Bacevičius, 
dirigavo A. Makačinas. Koncertas 
buvo transliuojamas ir per radio. Stu
dentų ateitininkų choras dar kartą 
įrodė savo didelį sugebėjimą.

Universiteto choro koncertas Ry
goj. Kovo 2—4 d. Rygoj viešėjo V. D. 
Universiteto studentų choras, veda
mas muziko K. Kavecko. Kovo 2 d. 
įvyko šito choro koncertas, kuris 
latviams paliko labai gerą įspūdį.

T. Masaryko jubiliejaus iškilmės. 
Ilgamečiam Čekoslovakijos Preziden
tui T. Masarykui- neseniai suėjo 85 
metai. Tą garbingą čekoslovakų se
nelį pagerbė visas civilizuotasis pa
saulis. Kaune iškilmingas minėjimas 
įvyko kovo 11 d. Valstybės Teatre. 
Į minėjimą atsilankė V. Prezidentas 
p. A. Smetona, vyriausybės nariai, 
svetimųjų valstybių atstovai ir dau
gybė žmonių. Minėjimas praėjo labai 
iškilmingai.

Acadėmie Franęaise 300 metų. Šiais 
metais sukanka lygiai 300 metų, kai 
buvo įsteigta Prancūzų Akademija. 
Šitoj Akademijoj, kuri yra aukščiau
sia Prancūzijos dvasinio gyvenimo 
instancija, susispietė geriausi prancū
zų mokslininkai, rašytojai. J Akade
miją patekti yra labai sunku, kadan

gi Akademijoj gali būti tik 40 žmo
nių. Mirus vienam kuriam nariui, 
renkamas kitas. Akademija sureda
gavo prancūzų kalbos žodyną ir gra
matiką. Ji dvasinių tradicijų saugo
toja, kurios prancūzų kultūrą padarė 
aukšiausią visam pasauly. Šitos Aka
demijos nariais buvo V. Hugo, mar
šalas Fošas, Barthou, J. Bėdier, Louis 
Bertrand, Paul Valery, Poincare ir 
daug kitų žymių žmonių. Didelė dau
guma iš jų tikį katalikai.

TEATRAS

„Traukinys ateina“. Štai jau ket
virta iš eilės šiame sezone originalios 
dramos premjera. Iš užvardymo ma
tyt, apie ką veiksmas sukasi. Ir tik
rai, visas provincijos miestelis serga 
traukinio liga. Kiekvieną vakarą, 
prieš traukiniui ateitant, į stotį ren
kasi visa miestelio „inteligentija“.

Šiaip komedija skistoka ir tik gerų 
artistų dėka išsilaiko.

Princas ir elgeta. Kovo 3 d. V. Te
atre buvo premjera įsceniz. romano 
„Princas ir elgeta“. Šis M. Tveno ro
manas visiems gerai pažįstamas. Tik 
gailą, kad tas vertingas veikalas ne 
labai gerai pasisekė įscenizuoti.

Kunigaikštis Igoris. Tokiu vardu 
V. Teatras pastatė rusų kompozito
riaus Borodino operą. Operoj daug 
rusų liaudies dainų motyvų.

Uždaryta Klaipėdos opera. Vasario 
15 d. Klaipėdoj buvo paskutinis „Tra
viatos“ spektaklis. Dėl didelių finan
sinių sunkumų, negaunant iš niekur 
pašalpos, visas klaipėdiečių triūsas 
nuėjo veltui. Opera išsilaikė tik porą 
mėnesių. Buvo pradėta jau ir dau
giau ruošti premjerų ?(„Faustą“ ir 
„Sevilijos Kirpėją“), bet darbas tu
rėjo būti nutrauktas.

Tai labai liūdnas reiškinys ir dide
lis smūgis lietuviškajai kultūrai su
vokietintam Klaipėdos krašte.

REXO UŽSIMOJIMAI

Jaunieji Belgijos katalikai, kupini 
veiklios jėgos, sukėlė naują judėjimą, 
Rex vadinamą. Moderniais veiklos 
būdais kurti Kristaus karalystę — jo 
tikslas. Veikimas jau sulaukė ypatin
gos sėkmės. Čia duosime šio naujojo 
judėjimo vaizdų, kurių mums parūpi
no patys reksininkai.

Neatsitiktinai vadinamės „Rex“.
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Vardas nusako mūsų veržimąsi aukš
tyn. Jis yra Karalius, kurio kariai 
mes esame. Anksčiau ar vėliau Jis 
viešpataus visame žemės rutulyje, 
nes mes to norim, ir Jis to nori.

Anksčiau ar vėliau!
Gerai žinau, kad maža mūsų, didelį 

tikėjimą nešančių, kad darbas sun
kės ir bus pilnas rūpesčių, kad jis 
bus psr lėtas mūsų degantiems troš
kimams, žinau, kad jis bus nebe trū
kumų. Daug kas mus apleis. Kiti, 
kuriais mes pasitikime arba turėtu
mėm pasitikėti, su mumis kovos. Ži
nau, kad mes ginčytis turėsime, ken
tėti!

Tačiau tokios smulkmenos mums 
maža rūpi.

Drąsus žygis yra mūsų esmė. Ne
palaužiama drąsa sugriaus senąsias 
lytis, kurios miesčioniškam galvoji
mui nepamainomos atrodo.

Mes, Rexo katalikai, ne ginamės, 
o puolame. Mes ne ginamės, o griau
name! Mums maža, kaip kai kuriems 
katalikams, senas pozicijas išlaikyti.

Šūkis „Kristus nugali“ mums aša
ras spaudžia. Mes juk žinome, kad 
tai netiesa. Mes neturėtumėm dau
giau dainuoti, kol veidmainybė sal
džiau už dainas pas mus skamba. 
Kristus dar nenugali! Neviešpatauja! 
Neįsako! Jis paniekintas, į veidą mu
šamas.

Tai matome mes, aiškiai matome. 
Mes drįstame tai matyti ir tai tik 
teisingai pasakyti. Mes drįstame būti 
nepatenkinti dėl to, kad Tas, kurs 
pasaulį sutvėrė, būtų pasaulio atmes
tas. Šaltu protu ir karšta širdimi mes 
norime vėl jo viešpatavimą išaukš
tinti, t. y. jį suvisuotinti.

Mes įsipratinome visa, kas mums 
per šiurkštų, iš Evangelijos išleisti. 
Mes nesišaukiame „maloniojo“ Kris
taus, kad leistumėm jį išjuokti, ir 
„gerojo“ Kristaus, kad leistumėm jo 
nekęsti.

Mes drįstame tik pikta nekęsti ir 
rūpinamės Rašto pagyrimą užsitar
nauti: Dilexisti iustitiam et odisti ini- 
quitatem.

Mes neužmirštame, kad Kristus 
atėjo į pasaulį ugnies atnešti, o dau
gelis, kurie Jo jaunuoliais vadinasi, 
leidžia jai užgęsti. Tebūsime dėl savo 
karščio Jo Vardui nuvalyti, o dėl sa
vo drugnumo išspjauti.

Rexo raida

Viso judėjimo raida yra tokia: Mes 
startavome 1930 metų spalių mėnesį. 
Viso apyvartoje mes turėjome 30.000 
frankų. Nuo to laiko nesame gavę iš 
šalies nė cento. Mes esame penki vy
rai, be mūs dar vienas laisvai sam
domas tarnautojas, kasdien dirbąs 
mums po 3 valandas, 16 metų padėjė
jas, mašinininkė ir senasis Michelis, 
pakuotojas, Rexo seniausiasis.

1931 m. spalių m. laimingai pasie
kėme kai kurių laimėjimų. Tatai lei
do mums paskleisti liaudyje šimtus 
tūkstančių nebrangių, vertingų bro
šiūrų. Taip atsiekėme mes pirmuosius 
savo tikslus:

1. Mes buvome pastebėti,
2. Mes parodėme, kad pajėgėme iš

silaikyti, ir kad katalikai gali mu
mis pasitikėti.

Pirmasis mūsų žingsnis — „Rex“. 
Pasisekimas — nuostabus. Pirmojo 
numerio išėjo 43.000 egz. Ant kulnų 
lipąs reikalas buvo pašalintas.

PANEVĖŽYS

— 17 d. vasario „Meno“ kuopa pa
vadinta „Lindės-Dobilo meno kuo-(C pa .

— Keturiuose kuopos susirinkimuo
se skaitė paskaitas mokyt. L. Kuo- 
dys apie pasaulini'- skausmą (Welts- 
chmerz) literatūroj.

— 10 d. kovo p. mok. Bačinskaitė 
-Sal. Nėris skatiė „Alpių lyrika**. 
Supažindino su trimis šveicariečiais 
lyrikais.

— Kuopa nutarė išleisti laikraštė
li. Tam tikslui išrinko redakcinę 
komisiją.

— Seniai sumanytasis išleisti kuo
pos almanachas jau baigiamas pa
ruosti spaudai.

Per visokius paminėjimus, kurie 
būdavo gimnazijoj, visuomet kalbė
davo tik mokytojai. Tačiau vasario 
16 d., kada gimnazija minėjo 17 Lie
tuvos Nepriklausomybės metų, lei
do prabilti mokiniams. Mokiniams 
pasireikšti žada leisti ir per kitus 
įvairius paminėjimus.

18 d. kovo Panevėžio gimnazijas- 
aplankė Or. Juška. Jis, kaip vizi
tatorius, buvo keliose klasėse.

Algis-
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„Ateities“ Redaktorius sveikinu
siems ji jo gobėjo šv. Kazimiero 
dieną mielosioms bendradarbėms, 
bendradarbiams, skaitytojoms, skai
tytojams, Juodaičiu pavasarininku 
kuopai ir visiems kitiems širdingai 
dėkoja.

ALYTUS.
Kartu su pavasario linksmybėmis 

i mūsų gimnaziją atklydo judrumo 
dvasia. Juda ir stengiasi išsijudin
ti visi. Kūno kultūros mokytojas 
pasiryžo išmokyti vyr. klasių moks
leivius šokti. Pirmai pradžiai III. 
12 aštunta klasė mokėsi fokstrotuo- 
ti. Ateity numatyta išmokti dar 
daugiau „moderniškųjų tanciu“ 
Daug kam neaišku, kodėl mokomasi 
modernišlkuju, kurie moksleiviams 
yra (draudžiami ?

— Kai kuriu pedagogu ir energin
gu valdybų dėka gražiai veikia ben
drojo lavinimosi būreliai, kuriuose 
susirašo ir dirba visi rimtesnieji 
moksleiviai.

— Teko, patirti, kad literatu būre
lio valdyba, pedagogu padedama, 
ryžtasi surengti literatūros vakarą, 
pasikviesdama poetus ir rašytojus 
dzūkus — V. Krėve-Mickevičiu, Liu
dą Girą ir kt.

— Neperseniai aštuntoje klasėje 
pasirodė literatūrinis abiturientu al
manachas „Auštant“. Leidinėly tarp 
neblogu dalykėliu įkišta pora pilnu 
„ura“ arba asmeninės tendencijos 
straipsneliu. įdomu, kodėl leidinė
lis neviešas, o pakliūva tik i' kai ke- 
no rankas?

— Sausio 27 d. įvyko šimet vie
nintelis vyresniųjų eucharistininku 
sus-mas, i kuri atsilankė labai ma
žas (18) moksleiviu skaičius. Pas
kaitą skaitė VI. Bražinskas (VI kk). 
Be to, aiškintasi Šv. Raštas ir kal
bėta einamais reikalais. Gimn. ka

pelionas kun. F. Snieginis ragino 
moksleivius skaityti savąją spaudą, 
būtent: „Ateitį“, „At. Sp.“, „Židini“, 
„Sk. Aidą“ ir „Šv. Kelius“. Užklau
sus kokia spauda moksleiviui tinka
miausiai, kapelionas atsakė: „(Juis 
ėst Caesaris — Caesari, quis ėst Dei 
—Deo“. Išvada tačiau ir liko neaiš
ki. Juo labiau, kad posakis liečia 
medžiagini reikalą, finansus, kuriu 
pas mus neperdaugiausia, kad galė
tumėm skaityti įvairiu „Caesariu" 
raštus. Kaip ten sau būtu spaudos 
platinimo reikalas mūsų gimnazijoje 
labai opus ii’ jau laikas, kadi žodis 
taptų kūnu. Reikia darbo.

— Vos pernai metu gale susitvė
rė kraštotyrininkai gilina savo vei
kimo vagą. Birželi norima suruoš
ti nemažą ekskursiją i pajūrį. Ke
lionės išlaidos, kiek teko patirti, bus 
labai mažos (15 litu), todėl daug kas 
rengiasi i kelione.

— Valst. Central, knygyne esan
čioje skaitykloje lankosi daug moks
leiviu. Tačiau gaila, kad mokslei
viams skirtos spaudos (išskyrus vos 
užgimusi „Moksleivįi'J. visai nėra. 
Katalikiškosios spaudos, be „Židi
nio“ ir „N. Romuvos“, taip pat nėra. 
Visa tai, tur būt, nesusipratimas ir 
skaityklos vadovybe turėtu susirū
pinti ji pašalinti. Moksleiviai pagei
dauja savosios spaudos, kurioje da
bar be abejo, rimčiausią vietą užima 
labiausiai žinomas ir seniausias 
moksleiviu žurnalas „Ateitis“.

— Alytuje prieš Gavėnią įvyko ke
letas šeimyniniu ir organizuotu kau
kiu balių. Pasakoja, kda juose bu
vo atsilankė ii’ gimnazistiško ele
mento. Keista, „ponai“ ir „panelės“, 
kad mūsų laikais reikalingos kaukės, 
nes žmonės ir taip kaukėti, o pro 
pudrą ir smaluotus antakius tikrai 
kai keno veido nepažinsi. Na, apie 
sielą ir kalbėt nėra ko. Kedras
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Mirus idėjos draugei

St. Zagorskaitei
jos tėveliams ir giminėms reiš
kiame šir tingiausios užuojautos.

Lazdij iečiai moksleiviai

— Su ankstyvu pavasariu alytiš
kiai dar labiau sujudo. Bet kaip 
buvo netikėtas pavasaris, taip ir 
gimnazijos gyvenime įvyko nelauk
tu, netikėtu dalyku. Kai kuriu 
moksleiviu „pavasarišką“ nuotaiką 
pedagogai paskaitė nusikaltimu ir 
daugeliui elgesio pažymiai nuken
tėjo, o dviem teko net ir su gimna
zija atsisveikinti. Po visokiu dra
mų, kuriu ir spaudoje net negalima 
skelbti, pedagogai moksleivius su
varžė naujomis drausmės taisyklė
mis. Kažin ką dabar pasakys tie 
ponai, kurie taip smarkiai koliojo 
„Ateities“ korespondentus, kurie iš
keldavo1 įvairiausius gyvenimo ne
normalumus, kai visa išėjo aikštėn 
ir baigėsi visai tragiškai. Tie, kurie 
garsiausiai šjaukė, kad „Ateity“ tik 
šmeižtai, kaip dabar paaiškėjo yra 
tu dramų herojais. Nežiūrint griež
tos drausmės ir šiaip pedagogu Per
spėjimu. kai kurie vos ant plauko 
bekybą. dar dažnai paragavę skaid
riosios paūžia. Draugai, bent kar
tą reikia susiprasti! o juk kai ku
rie šiais metais tikitės gauti atesta
tus ir jūsų laukia savaranki slkas gy
venimas. Be to. nei sau. nei visai 
gimnazijai savo „vyriškumu' gar
bės nedarote.

— II. 18 aukštesniuju klsiu ber
niukams buvo veltui demonstruota 
„Mūšis ties Soma“. Šimet numaty
ta suruošti itaip pat manevrai. Šau
dymas kovos šoviniais ir daug kitu 
praktikos dalyku- Žiemą, ėjom teo
riją, o pavasari tą visą pritaikinsim 
praktikoje. Visi tikisi, kad šimet 
pamaldų metu jau nemanevruosim. 
o turėsim progos ir šv. Mišių išklau
syti, nes pernai visa tai buvo už
miršta.

— Šimet taip pat jau ruošiamasi 
tradicinei meno parodai ir sporto 
šventei. Mok.. V. Brazdžiaus pas

katinti moksleiviai sudarė meno sek
ciją. i

— Literatuose jau seniai kilęs su
manymas suruošti literatūros vaka
rą, bet kai kas iš rengėju įsitikinę, 
kad geriausiais literatais esą moks- 
leiviauts svetimi (dvasia) buvusio 
„Trečio fronto“ atstovai ir nori tik 
juos kviesti. Dauguma literatu no
rėtu, kad būtu pakviesti, kaip ir ki
tose gimnazijose kviečiami, populia
riausieji mūsų jauniej rašytojai — 
poetai.

— III. 25, 26, 27 mūsų gimnazijoj 
buvo rekolekcijos, kurias vedė T. 
Paukštys S. J. Gavėnios metu baž
nyčioje sekmadieniais moksleiviu 
giedami graudūs verksmai, bet daž
nai taip nugiedamą, kad negalima 
nė klausytis, o kartais ir išgirsti. 
Dvi trys bobutės be repeticijų ge
riau sugieda, kaip visi gimnazijos 
išsimiklinę choristai. Šįmet nedaug 
moksleiviu ir lankosi i gr. verksmus. 
Apskritai, šimet religinis moksleivių 
gyvenimas labai smuko.

Bukas

JURBARKAS

— Na, kad sukilo, tai sukilo prieš 
vargšą korespondentą, kam snau
džiančius pažadino, kam jo plunksna 
pamėgino /subalansuoti literatu nuo
dėmes, net puolės vieną mokytoją... 
Betgi daugelis objektyviai nutarė, 
kad korespondentas neklydo, visai 
nekibo prie asmenų, tik prie ydų.

Pirmyn! Kaip sakyta, ivyko ..Ka
minkrėtys ir Malūnininkas“. Jurbar
kiečiai: išgirdo operetės galo „še
devrą“: — dėl tu gražiu akučiu mes 
viską' paaukojam ect. Tačiau ką tuo 
„šedevru“ norėta imituoti? Vargšą 
mokini? Ar prieš savo nutarimus 
(kova su mokinio meilės bacila) 
eiti? Publikos sielai reikėjo- svei- 
kesnio peno! Tik viduramžiais ri
teriai taip kalbėdavo... Bet tai ne
reiškia, kad ir viskas turėjo nepa
vykti; Pati operetė išėjo neblo
giausiai. Be stambiu klaidu buvo 
ir pliusu. kuriuos sustiprino salės 
ankštumas, nepakankamas pasiruo
šimas, kas gimnazijoj dalimi patei
sinama. - ' v

Kapelionas V. Grušas dažnai lai
ko savo auklėtiniams — VI kl. man-186



dagumo pamokas, iš kuriu jie sako
si daug pasisemią žinių. Vakarais, 
6 vai., bažnyčioje giedame „Grau
džius verksmus“.

V. Saulius

KAUNAS

Gal ne vienas nusistebėsit, kad 
pas mus niekad nebuvo, bent nepa
sireiškė laisvamaniai, dabar kai ku
riose mokyklose gausiai užderėjo. 
Jie1 dažnai ironiškai pamėgdžioja ti
kybos dėstytoju žodžius arba daro 
visokiu prasimanymu. JU tarpe yra 
net tokiu, kurie tarnauja grynai ka
talikišku organizacijų (kaip šv. Ka
zimiero ir kitu) ištaigose, o pasiro
do esą didžiausi laisvamaniai ir ki
tu kiršintojai. Ar bereik didesnio 
aklumo ir nesusipratimo. Žinau, 
kad vienas viršminėtos draugijos 
tarnautojas mokosi vienos aukš't. 
mokyklos 7-je klasėje ir ten 
viešai varo laisvamanybės idėją; 
arba net bando apaštalauti su prieš- 
tikybine spauda. O „Moksleiviu“ 
tai taip ir negalima atsiginti. Bruk
te brukamas. Net tokioje „Pavasa
rio“ Komercijos Mokykloje.

Kauno katalikiškai susipratusi 
moksleivija griežtai spiriasi prieš 
tuos gaivalus ir laukia paramos iš 
savo auklėtoju.

Alb. Stanelis

Moksl. menininkai dirba
Kauno katalikiškoje moksleivijoje 

menas reiškiasi trimis šakomis: li
teratūra. choru ir baletu. Daugiau
sia jėgų kreipiama i chorą, kuris jau 
du kartu viešai pasirodė. Vasario 
17 d. koncertas At-kų salėje ypač 
gerai pasisekė. Palyginus su Lapk. 
25 d. pasirodymu, matosi didelė pc- 

' žanga. „Už jūrių marių“, „Plau
kiau per jūras“, „Oi žiba“, rodė gra
žų susidainavimą. Pažymėtina, kad 
choro dalyviai rodosi ir solo (Biru
tė Akstinaitė). Choro vedėjo Pr. 
Markausko darbas ši chorą vis kelia 
aukštyn.

Literatai savo vakarą turėjo kovo 
5 d. St. Znamenskas skaitė novelų. 
Eug. Venckauskaitė, V. Pakėnaitė- 
Vaiva, St. Gustaitė, B. Akstinaitė ir 
L. Narbutas, St. Daunys — eilėraš
čius- Savo kūrinius paskaityti su

tiko ir vakaran atsilankę L. Žitkevi
čius, ir Kazys Zupka. Ypač pasta
rojo eilėraščiai vakaro dalyvių bu
vo labai nuoširdžiai priimti.

Balete ir plastikoj išsiskiria Ap. 
Gliaudelytė, O. P. Rimgailaitė, Vali- 
ja Staškūnaitė, o vyruose J. Čer
niauskas ir Alb. Stanelis.

Pupa Sodziecis

T. T. Jėzuitų gimn.
Gimnazijoj jokių pasikeitimų neįvy
ko. Trimestro pabaigoje viek nie
kas iš- mokinių neturėjo laiko. Vieni 
mokėsi norėdami šiek tiek atitaisyti 
klaidas, padarytas nesimokant ppr 
trimestrą, kiti — norėdami išsilaidy- 
ti esamose pozicijose.

— II. 27 įvyko didelis koncertas, 
kuriame įdomią programą išpildė 
gimnazijos orkestras, choras ir pa
vieniai moksleiviai. Tenka pažymė
ti, kad labai gražiai pasirodė III kl. 
mok. Abišalas, padainuodamas solo 
„Pasaka apie Tulės karalių“.

Po koncerto Tėvo Rektoriaus lei
dimu, buvo Šokiai ir žaidimai.

— III. 10 V klasė šventė savo kla
sės dieną. 8 vai. ryto išklausė šv. 
Mišių ir priėmė šJv. Komuniją. Po 
mišių išpildė rimtąją programos da
lį. V. Starkonis pasakė įžanginę 
kalbą; po jo L. Narbutas skaitė sa
vo eiliuotą feljetoną „Klasės diena” 
ir kt.; Br. Petruškevičius — rašinį 
„Pavasario grožybės“; Tallat Kelpša 
pagriežė smuiku; J. Stanaitis skaitė 
raš. „Vasaros pašvaistei“; Jakimavi
čius — savo eilėrašti „Tarp senovės 
girių“; A. Stašenis išpildė smuiku 
„Avė Maria“ — jam akomponavo D. 
Galaunė.

Pagaliau klasės auklėtojos tarė 
savo žodi, pabrėždamas šios dienos 
svarbą penktokams. Po piet įvyko 
jomarkas, arba linksmoji dalis. Bu
vo baigti šaškių, šachmatų ir ping- 
pongo turnyrai; suvaidinta keletas 
dalykėlių ir 1.1.

— III. 16. 7,30 vai. gimnazijos cho
ras ir orkestras koncertavo valsty
bės radiofone.

Dabar gimnazija stato dideli, gavė
niai pritaikintą, veikalą „Judėjos 
karalių“.
Tai ši kartą tiek iš mano padangės. 
Iki pasimatymo kitame numeryje

M. Gr. Kniauklys
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Aušrokių užgavėnes

šįmet praėjo be didesnio pakilimo. 
Mažokai atsilankė vyru. Be to, ir 
programa skystoka. Provincijos 
gimnazijos nepalyginamai geriau 
pasiruošia. Baleto numeriai jau ke
lis kartus matyti, o iscenizuotoji gy
vuliu pasaka būtu galėjusi tikti 
daugiausia antrojo skyriaus vai
kams. Pažymėtina, kad užsigavėji- 
man atsilankė su artimesniaisiais 
bendradarbiais ir „Ateities“ redak
torius K. Zupka. Meri

Aukštesnioji Technikos Mokykla

Čia gyvena iš visu Lietuvos kam
peliu suplaukęs jaunimas. Todėl ir 
gyvenimas mūsų mokykloj toks Įvai
rus, kaip visose Lietuvos vietose ta
riamas žodis pempė.

Neviena gal paveikia skardūs prie
kalu dūžiai, aukšti įtempimai, kinta
mos srovės ir kuriam laikui palaido
ja miesčioniškame gyvenime, bet 
yra žmonių, kurie atsparesni, negu 
geležinė sija gniužinimui ir išlaiko 
nors ir didžiausi apkrovimą. Tokie 
žmonės stengiasi surasti palaidotuo
sius ir su jais pradėti naudingą tau
tos kultūrinimo darbą.

Mokykloj jau nuo seniai buvo lau
kiama laikraštėlio, kuris galu gale 
kovo 1 d. ir pasirodė pasivadinės 
„Jaunas Technikas“. (Turėtu būti — 
Jaunasis Technikas. — Red.). Laik
raštėlis spausdintas šapirografu ir 
įsegtas į gražius viršelius. Jo tiks
las, kaip pasisako redakcija, 1) vie
nyti draugus naudingam tautiniam 
darbui, 2) kelti religijos svarbumą 
žmonijos gyvenime ir jos reikšme 
pavieniam asmeniui ir duoti galimy
bės pasirodyti jaunosioms techniku 
jėgoms? Tik gaila, kad pirmasis nu
meris išėjo ncj labai nusisekęs — 
sunkiai išskaitomas. Reikia manyti, 
kad kiti numeriai bus daug tobu
lesni, nes laikraštėli remia ir kai 
kurie mokytojai. AI. Al.

Berniukų amatų mokykla

Mes gal ir todėl buvome skaityto
jams nežinomi, kad gyvename kito
kiose, negu gimnazijos sąl/gose, tu
rime trumpą, mokslo laiką, na, ir 

darbu esame apsivertė. Bet šį tą 
pasisakyti norėtume.

pirmiausia tektų pasiskusti kultū
rinio judrumo ir darbo inicijatyvos 
stoka. Čia, be abejo, daug kaltės 
tenka bendrabučio vadovybei, kuri, 
be kokios nors inicijatyvos, met rei
kiamo pavyzdžio nesugeba duoti.

Vos kovo 3 d. pasisekė šiaip taip 
prasilaužti ir suruošti vakarą su 
„Sąžinės“ vaidinimu.

Režisavo mokyklos vedėjas P. M. 
Brazauskas, taip pat daug prisidė
jo veikalo pastatymui ir p. K. Sali
kas. Vaidinimo metu artistiškais 
gabumais pasižymėjo: Romualdas 
(S. Lukošius), Robertas (J. Kon
čius), Braunšteinas (J. Klygis), Kla
ra (O. Virgulinskaitė), ir Sąžinė 
(G. Vaičaitytė).

Po ' vaidinimo įvyko linksma va
karo dalyviams vakarienė, per ku
rią palinkėta artistams ir ateity, ne
apleisti šios darbo srities ir dar 
daugiau panašiu pasirodymu su
ruošti.

Papartis

KĖDAINIAI

Gimnazijoj mokosi, apie 500 moks
leivių. Moksleiviai-ės labai gyvi, 
energingi. Tuo ypač pasižymi vy
rai. Atėjus pavasariui visur jų pil
na. Vieni spardo futbolą, kiti žai
džia, dar kiti vaikštinėja „Šveica
rijoj“. (Taip čia vadinama gražią
sias Smilgos pakrantes.) Netrūksta 
ir cemento lygintoju. Yra smarkių 
„revoliucijonieriu“, kurie nuolat 
kelia maištą prieš gimnazijos tvar
ką. Netrūksta modernišku „džaz- 
bandistųL, kurie turi sudarę „Links
mosios kompanijos“ klūbą.

Kita medalio pusė daug liūdnesnė. 
Apatija mokslui, nusivylimas gim
nazija — štai pagrindiniai vyresnių
jų klasių moksleiviu bruožai.

Mokytojo B. Rutkausko pastango
mis veikia literatu būrelis.

Gimnazijos koperatyvas „Skruz
dėlynas“ gyvuoja jau septintuosius 
metus.

Gimnazijoj uoliai platinami ir tu
ri gerą pasisekimą „Ateitis“ ir 
„Ateities Spinduliai“. Kai kuriose 
Idasėse „Ateiti“ skaito apie 75%
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moksleiviu. „Šviesos keliais“ prie
varta platinami klasių auklėtoju. 
Kituose numeriuose klasių charak
teristika ir smulkesnė gimnazijos 
gyvenimo kronika. ' Snaudalis

KRETINGA
Pranciškonų Ordino Gimnazija. Ne

seniai žemaičiai moksleiviai surengė 
žemaitiškų vakarą. Buvo pasakytos 
labai įdomios žemaičių tarme kalbos, 
padeklamuota žemaičių liaudies dai
nelių, suvaidintas kaimo ūkininkų gy
venimo vaizdelis ir tarmiškai padai
nuota. Bet tai „nepatiko“ aukštai
čiams ir jie, gerai žemaičius pakriti
kavę, nutarė III. 10 parodyti savo me
ną, bet, deja, dar nepasirodė...

II. 24. atvaž;avę dainininkai p. p. 
Būtėnas ir Galaunienė teatro kostiu
muose sudainavo keletą operos arijų. 
Pelnas buvo skirtas gimnazijos nau
dai.

III. 4. Lietuvos Pranciškonų provin
cija ir gimnazija šventė savo Glo
bėjo šventę. Buvo kalbėta, deklamuo
ta. Kartu iškeltas pasiūlymas, kad 
moksleiviai per gavėnią kas penkta
dienį eis stacijas ir jas paaukos už 
žuvusius nuo lenkų rankų Vilnijos 
moksleivius.

VI kl. mok. L. Mažonavičius išrado 
ir padarė kirčiavimo mašiną. Mašina 
yra sudaryta iš dviejų skritulių su
dėtų ant vienas antro. Apatiniam 
skrituly yra kirčių tabelės tam tikra 
tvarka suskirstytos, o viršutiniam -— 
kiekvienam linksniui išpjovos ir ro
dyklė, kurią atsukę ties to žodžio gru
pės raide, pro padarytąsias išpjovas 
matom visų vienaskaitos ir daugis
kaitos linksnių kirčius. Jei pavyks, 
tai lietuvių kb. mok. p. Tarvydas ma
no šią mašiną patentuoti Švietimo Mi
nisterijoj.

T. Rektorius, norėdamas paskatin
ti mokinius rašyti, paskelbė konkursą 
parašyti geriausiai komedijai. Yra 
trys premijos: I — 30 lt., II — 20 lt. 
ir III — 10 lit.

Dar prieš Velykas manoma išleisti 
gimnazijos laikraštėlį. Redakciją su
daro ir visu leidimu rūpinsis Asmina- 
vičius, Ramonas ir Jurgutis.

Jau nuo pat Kalėdų atostogų labai 
gražiai susitvarkė giedojimas bažny
čioj: vieną sekmadienį gieda gimna
zija, kitą vidur, mokykla. Anksčiau 
giedodavo beveik vieni viduriniokai.

Vidurinė Mokykla. Neseniai atkel
tas Direktorius panoro pagąsdinti kai 

kuriuos moksleivius dėl „At.“ skaity
mo ir dar kaiko, bet, deja, nieko „ne
išėjo“. O po visų audrų III 17 visi 
priėjom išpažinties ir šv. Komunijos. 
(Retu Lietuvoje p. Direktoriaus žy
giu stebimės. Red.).

III. 16. Nepriklausomybės šventei 
paminėti p. Urbaitis laikė paskaitą. 
Tačiau nesuprantama ir visiems moks
leiviams daug juoko .kėlė kalbėtojo ar 
tai visiškas nesusivokimas ar tyčia 
faktų iškraipymas, nes kalbėtojas mi
nėjo tokių Nepriklausomybės pradžios 
dalykų, kurių visai nebuvo. Tokiem iš
kilmingiems momentams reikėtų pa
rūpinti gerų ir patrijotiškai nuteikian
čių kalbėtojų.

Goštautas
Redakcijos prierašas. Pra

ėjusiame „Ateities“ nr. T. Romualdo 
korespondencijon dėl techniškų neto
bulumų iš teksto buvo išrinkta B. Jur- 
gučio pavardė (stambiomis raidėmis) 
ir todėl kai kas galėjo pamanyti jį 
korespondentu esant.

LAZDIJAI

III. 16. gimnazijos salėj buvo V. V. 
Geležinio Fondo valandėlė. Gimnazi
jos mokytojas p. J. Vosylius supažin
dino su Fondo tikslais ir ragino net 
atskiras klases pirktis Vilniaus Pasus.

Visi ištroškę laukia, kada atsidarys 
„kurortas“ ir bus progų „priimti sau
lės vonias“ bei nuo pamokų pabėgti. 
Visi žūt-būt pasiryžę gerai nuside
ginti saule.

Melsvutis
Kitos mokyklos džiaugiasi, jog mo

kytojai juos buria kultūriniam ir kū
rybiniam darbui, pas mus gi dažnai 
net per pamokas pasistengiama pa
varyti agitacijų, pakiršinti mokslei
vius, padrumsti jų ramią nuotaiką.

To dar negana. Gal'ma išgirsti ir 
tokių pasakymų: „Esi kvailas, neik 
gimnazijon“. Ne dėl to gimnazijon ei
nam, kad kvaili esam, bet dėl to, kad 
kvailumą pamestume. Rodos, šitokios 
rusiškos ir nešvarios pedagogikos ki
tose Lietuvos mokyklose nėra.

— V-ta klasė, už suruošto pasilinks
minimo pelną, klasės auklėtojui pa
dedant, įsigijo šventą paveikslą — Jė
zus alyvų daržely. Kitos klasės, kurios 
anksčiau pelną paskyrė savo meno 
kūriniams (ornamentams) į rėmus 
įdėti, dabar gailisi. „Kas iš tų orna
mentų“, sako, „juk buvo galima gra
žesniam tikslui pelnas sunaudoti“.
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— III. 1. moksleiviai katalikai iš
klausė šv. Mišių už mirusių idėjos 
draugę St. Zagorskaitę.

— Kažkodėl šį pusmetį nustojo mus 
lankę „At. Spinduliai“. Tur būt, ar tik 
ne platintojas užmiršo atsilyginti! 
Jeigu taip, tai gėda jam! „At. Spin
duliai“ yra populiariausias ir vienin
telis Lietuvos jaunesniųjų moksleivių 
žurnalas. Todėl dėl jo neatsilankymo 
tenka liūdėti.

V. Dzūkas

LINKUVA

Šiemet p. mok. Vaitekūno dėka pri
keltas iš gilaus miego literatų būrelis. 
Valdybų sudaro: Vaitkevičiūtė (VII 
kl.), Kaziliūnaitė (VI kl.) ir Brazdžio
nis (VII kl.).

Baisiai įsigalėjęs „ping-pong“ ir 
šachmatų sportas. Kadangi mėgėjų la
bai daug ir visi vienu kartu nesutel
pa, tai kiekvienai klasei paskirtos die
nos.

Gimnazijoj yra dūdų ir stygų or
kestrai.

Vaišvila

MAŽEIKIAI
II. 10 d. mūsų gimnazijų aplankė 

kultūros reikalų departamento di
rektorius dr. A. Juška. Gerb. sve
čias moksleiviams kalbėjo svarbiau
siais mokinių gyvenimo reikalais, 
nurodydamas, kad moksleiviai turi 
rūpintis ne tik mokslo dalykais, bet 
stengtis įsigyti ir bendrojo išsilavi
nimo, neužmiršdami taip pat ir kūno 
kultūros. Moksleiviai paskaita labai 
patenkinti.

II. 11 ir 13 d. matėme Valstybės 
Teatro Šiaulių skyriaus statomus 
veikalus — Šilerio „Marijų Stiuart" 
ir B. Dauguviečio: „Laisvės keliais". 
Paskutiniojo moksleiviams buvo net 
atskiras seansas. Atskiran seansan 
mokinių literatūros mėgėjų nariams 
buvo duotas papiginimas — 50 et. 
nuo kiekvienos vietos. Teatru la
bai patetnkinti, tik visa bėda, kad jis 
labai retai pas mus teatsilanko — 
šiais metais dar tik pirma kartų te
buvo atvykęs.

II. 16 d. II klase surengė pasi
linksminimų. Programų turėjo Paly
ginti gana didele. aidino „Gėlių
pintinėle“. „Pas fotografą“, pastatė 
keletą piramydžių ir paskambino 

kanklėmis. ,'Biendras įspūdis buvo 
gana geras. Ir tur būt tai pirmoji 
klasė, kuri šiemet pasirodė su tokia 
plačia programa.

II. 16 d. pasirodė seniai laukiamas, 
laikraštėlis „Atošvaistė". Laikraštė
lis gana gražios išvaizdos, tik dar 
nevisiškai pilnas. Bet kadangi jame 
yra. ir gana gerų dalykų, tai pasise
kimo užteko. Kadangi šis numeris, 
yra dar tik pirmasis, tai galima ti
kėtis, kad kitas numeris pasirodys 
dar pilnesnis ir visas pirmajame nu
meryje buvusias spragas pasistengs 
užpildyti. Laikraštėli leidžia meno 
mėgėjų būrelis. Antras numeris ža
da pasirodyti kovo mėnesio pabai
goj e.

Gana smarkiai dabar darbuojasi 
ping-pongistai. Jie jau įsigijo1 antrą, 
stalą ir rungiasi pirmenybėms. III 
klasė savo turnyrą baigė. Ši kartų 
pirmoji vieta teko T. Rabinavičiui, 
antroji — K. Žulpai. Dabar ping- 
pongistai nebesitenkina vien tik sa
vi tarpy žaidė. Jie nori parungty- 
niuoti ir su kitais. Štai, kovo 6 d. 
ivyko pirmosios ping-pongo rugty- 
nės tarp gimnazijos ir Mažeikių .ISO. 
Gimnazijai atstovavo K. Žulpa, V. 
Skeivys ir T. Rabinavičius. Laimė
jo, kaip jau galima tikėtis, gimnazija 
6:3. Geriausiai pasirodė K. Žulpa, 
nepralošųs nė vienos partijos, silp
niausiai —< gimnazijos meisteris T. 
Rabinavičius. Kovo 10 d. gimnazi
jos ping-pongistai susitiko su Tirk.A 
lių JSO. Ši kartų priešas buvo 
daug silpnesnis ir moksleiviai laimė
jo 7:2 (nors lengvai galėjo ir 9:0 
laimėti). Dabar1 mūsų ping-pongistai 
jau susitarė su Šiaulių moksleiviais^ 
kurie čia rungtynėms žada atvykti 
kovo 24 d.

Ilgai snaude kraštotyrininkai taip 
pat atsibudo. Kovo 9 d. gimnazijos 
skaitykloje padarytas jų susirinki
mas. Susirinkime paskaitų skaitė p. 
mok. J. Šlekys labiausiai rūpimai
siais karštoityrininkams klausimais. 
Kalbėta apie ekskursavimą, turiz
mų, fotografavimo kursus. Kiekvie
nas kraštotyrininkas pasižadėjo su
rašyti savo valsčiaus įžymesnes ir 
lankytinas vietas ir apie tai pranešti 
apskrities turizmo skyriui. Be to, 
nutarta padaryti fotografavimo kur
sui. Kursus veda pats mok. J. Šle-
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kys. Dvi teoretinės pamokos jau 
padarytos.

Miega tik literatai. Kas tuo kal
tas — nežinia. Gal būt valdyba. Bet 
jei valdyba nesirūpina, tai bent ki
tiems literatams reikėtų pasirūpin
ti tą miegalę valdybą pažadinti, nes 
ko gero ji galinti ir visai nebeatsi
busti

Kovo 14—'17 d. mūsų gimnazijoj 
buvo rekolekcijos. Vedė jėzuitas tė
vas Andriuška.

Kovo 17 d. I ir II klasė surengė 
inkilu šventę. Buvo matyti ir gana 
gražiu ir geru inkilu. Už geriausius 
inkilus duota premijų — „Šviesos 
keliu“ pusm. prenumerata, VI. Put
vinskio rašitu H t- ir nemaža kitu 
smulkesniu knygų. Tik aukštesnio
sios klasės jokio susidomėjimo tąja 
švente neparodė ir beveik nė vienas 
nesiteikė jon atsilankyti. Labai gai
la, kad aukštesniosios klasės visai 
neranda jokio reikalo bendrauti su 
žemesniosiomis klasėmis.

Aretino
RASEINIAI

Atsakymas „Moksleivio“ II. 1. ko- 
respodentui St. „Dar dėl literatūros 
būrelio“.

Gaila, kad korespondentas, pats 
būdamas gimnazijoj, neįstengia sekti 
gimnazijos aktualijos. Be to, nenuosta
bu, kad tokias korespondencijas te- 
spausdina tik „Moksleivis“, nes, ma
tyt, gerb. redaktorius neseka spaudos. 
Malonėkit pavartyti „Liet. Aidą“, 
„Mūsų Kraštą“, „Ateities“ Nr. ir įsi
tikinsit minėtos korespondencijos tei
singumu.

II. 17. gimnazijos literatų būrelis 
suruošė iškilmingą Lindės-Dobilo mi
nėjimą piliečių klubo salėje. Minėji
mas praėjo pakilioje nuotaikoje.

Gimn. direkt. A. Tylenis įžanginėje 
kalboje supažindino auditoriją su ve- 
lionimi kaip dedagogu. Dar kalbėjo 
vicedirekt. L. Radvilas, moksleiviai 
— St. Atkočaitis („Lindės asmuo ir 
gyvenimas“), A. Valiūnas — („Blū- 
das“) ir D. Šteinbokas — („Literatas, 
visuomenininkas ir pedagogas“).

Ypatingai turiningas ir labai 
kruopščiai paruoštas buvo paskutiny
sis (Šteinboko) referatas. Po to, sekė 
deklamacijos ir muzika. Trys Stasiai: 
Ambrozaitis, Antanaitis ir Atkočaitis 
smuikais pagrojo Šopeno „Gedulingą 
maršą“ ir Haydn'o Minuetą. Baigia

mąjį žodį tarė būrelio globėjas p. Pa- 
lekas. Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Dabar tas pats būrelis ruošia dis
kusijas „Naujausioji mūsų literatūra“. 
Be to, redakcinė komisija jau renka 
medžiagą „Jaunojo Literato“ trečia
jam numeriui, kuris dar prieš Vely
kas žada įžengti į pasaulį.

Tenka pastebėti, kad didelis susi
domėjimas jaučiamas „Ateitimi“, ypa
tingai, paėmus redaguoti K. Zupkai. 
Berniukai domisi pačiu žurnalu, gi 
„gražusis pasaulis“ — redaktorium.

Ša.

LAIŠKAI IŠ ROKIŠKIO
Dabar tikrai jau žinome, kad pulk. 

Grant Suttie Sidabro Taurę iš Kana
dos vandenais pagaliau atasupė. Ru
denį ta žinia tik žavėjomės (ilgai net 
nenorėjome tikėti: manėm, kad tai 
tik graži mūsų Gimnazijos Vadovy
bės priemonė mums paskatinti), o da- \ 
bar viena kuri laimingoji gimnazija 
turės progos ir pasidžiaugti. Pažymė
tinas ta proga mūsų literatų ryžtin
gumas.

— Gaila tik, kad nėra taurės la
biausiai lituanistika ir literatūra pa
sižymėjusiai gimnazijai, o mes paro
dytume...

Na, bet kol tokios dar nėra, belieka 
tik ryžtis esamai ir... pasistengti lai
mėti! Kadangi aplink vandens neturi
me, tai bus statomas baseinas.

Bet dabar, kol baseino projekto 
vykdymo darbai nepradėti, gimnazi
jos sporto salėje popiečiais kaukši 
sviedinukai — stalo tenisistai rengia
si tarpklasinėm gimnazijos stalo te
niso rungtynėm;

— šachmatininkai susidomėję seka 
Botviniką ir Flohrą nekantriai laukia 
Lietuvos Latvijos šachmatų rungty
nių ir stebisi, kaip „Ateities“ skiltyse 
„Kreivos Šypsenos“ išdrįsta pakeisti 
šachmatų skyrelį;

— literatai, vyr.’ ruošia literatūri
nį teismą, (Manyta teisti gimnazijos 
mokinį, bet, pasirodo, mūsų sąlygoms 
tas būtų nepatogu... Dabar vyraują 
du projektai: teisti dabartinę mūsų 
novelę arba lietuvių dabartinį jaunąjį 
poetą!), o pavasariop savų jėgų lite
ratūros vakarą.

MŪSŲ KRONIKA
1935. II. 5. gimnazijoj įvyko vietos 

valdžios, savivaldybės, mokyklų ir kt. 
atstovų turizmo komiteto posėdis.
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Išrinkta vadovybė: pirmininkas — 
gimn. direkt. M. Kviklys, vicepirm. — 
apskr. virš. VI. Rozmanas, ižd. — mok. 
P. Bliūdžius, reikalų vedėjas — kūno 
kult. mok. Vorobiejus ir kt.

— II. 15-—16 d. d. „Consilium fa- 
cultatis“ ir „Metai“, 4 veiksm. 5 pa
veiki. plast, muzik. vaizdai iš sporti
ninkų gyvenimo.

Pastatyme dalyvavo visos žym. gim
nazijos meno pajėgos. Programa pu- 
bl;ką patenkino, ypač, kad net kai 
kurias vietas (scenas) vertė pakarto
ti. „Metų“ pastatymo auklėjamoji 
reikšmė dar tuo didesnė, kad ne tik 
turinys ir žodžiai pačių moksl. kūry
ba, bet net plastinę dalį, kūno kult, 
mokytojo padedamos, pravedė pačios 
mokinės: St. Lingytė (VI kl.), Birutė 
Rozmanaitė (Va kl.), ir M. Berkovi- 
čiūtė (IVa kl.).

„Metų“ kūrėjai turėtų būti pilnai 
atlyginti, kada publika smarkiai plo
jo ir kvietė scenon pasirodyti.

Publikos buvo pilnutėlė didelė salė. 
Vakaro apyvarta siekė iki 1100 litų. 
Pelno gauta apie 500 litų. Pelnas pa
skirtas neturting. moksl. šelpti.

P. S. Beje, gimnazijos vakaro pa- 
sisek’mas paskatino mokytojus ir mo
kinius ryžtis pavasarį gegužės 29, 30, 
31 d. d. ir birželio 1, 2 d. d. suruošti 
nematytą, dar Rokišky sporto — pa
vasario — šventę. Šventė turėtų baig
tis vakare misterija, kurią jau rašo 
vienas iš vyr. literatų! Šventėj orga
nizavimas manoma paremti jau kartą 
išbandytu jėgų bendradarbiavimu, 
pavedant atskirų šventės dalių orga
nizavimą pačių moksleivių inicijaty- 
vai.

LITERATŪROS VAKARAS

Vasario 23 d. pagaliau sulaukėme iš 
Kauno mūsų mielųjų rašytojų ir poe
tų. Atvyko Kazys Zupka, Nelė Maza- 
laitė, Liudas Dovydėnas ir Alf. Keliuo- 
tis. (Paskutiniai du rokiškėnai. Alf. 
Keliuotis yra baigęs Rokiškei gimna
ziją). Stotyje svečius pasitiko gimna
zijos vicedirektorius P. Rapševičius ir 
vietos literatai: Pranas Rimša, sve
čius kvietusio literatų būr.! pirm, ir 
Br. Kulys - Romantikas.

Vakare didelė gimnazijos salė lite
ratūra ir menu besidominčios Ro
kiškio rinktinės visuomenės ir vyr. 
klas:ų moksleivijos. Programa prade
dama punktualiai!

Tą literatūros šventę atidaro vice- 
direkt. P. Rapševičius, supažindinda
mas publiką su atvykusiais svečiais 
ir su literatūrinių vakarų rengimo 
idėja. Toks literatūros vakaras Ro
kišky tik pirmas!

Programą pradeda Alfonsas Keliuo
tis nemeluotai nuoširdžia lyrika apie 
kaimą su keptom bulvėm ir laukų 
kvepėjimu.

— Nelė Mazalaitė mus žavi „Žmo
gaus tarp keturių upių“... švelnia idi
lija. Po jos lipa —

— Pranas Rimša ir skaito novelę 
„Lavonas prie tvartų“.

— Kazys Zupka, — ach, tas Kazys, 
— atsidūsta neviena žydrių akių mer
gaitė ir klauso...

Č;a skamba socijaliniais, tautiniais, 
ekonominiais ir kt. motyvais... Po to 
skelbiama trumpa pertrauka, ir vėl —

— Balys Serevičius skaito eilėraš
čius.

— Kazys Zupka ir vėl pasirodo!
Salė ilgai, karštai ploja... — „Da

bar maždaug apie meilę“, o jo žodžių 
nebegirdėt: gimnazistės užplojo.

Margarita Šulcaitė (Va kl.) skai
to „Padavimą apie Nerovę“...

— Liudas Dovydėnas! Ištraukos iš 
romano „Ieškau gyvenimo draugo“, 
11 d.

Dar kartą lipa scenon Alf. Keliuo
tis ir vienu eilėraščiu, kurį teko pa
kartoti, energingai užbaigia.

Vicedirektorius dėkoja publikai, 
svečiams iš Kauno ir skelbia:

— Vakaro programa jau baigta!
Publika ilgai ploja, publika suža

vėta. Dar taria žodį Liudas Dovydė
nas, pabaigia ir — literatūros graži 
šventė Rokišky pasibaigė.

Vakarą svečiai praleido gimnazijos 
mokytojų draugėj.

II. 24. mūsų svečiai dar apžiūrėjo 
Rokiškį, dalyvavo pamaldose, pasisve
čiavo ir išvažiavo.

— II. 24. gimnazijoj Estijos 17-kos 
metų minėjimas. Kalbėjo apskr. virš, 
p. VI. Rozmanas, mok. P. Bliūdžius. 
Pabaigoj sugiedoti estų ir lietuvių tau
tos himnai. Giedojo gimnazijos cho
ras, savojo orkestro pritariamas.

•— II. 24. pasibaigus Estijos Nepri
klausomybės šentės minėjimui, suren
gė pasilinksminimą la (mergaičių) 
klasė! Programa originali! Mįslių mi
nimas, vaidinimėlis irkt. Pažymėtina, 
kad dabar jau visos klasės padaro 
įėjimus su Vilniaus pasais.

Pr. R.
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ROKIŠKIS

— 4. II. buvo specialiai mokslei
viams rodomas filmas „Eskimo“. Pu
blika, šiek tiek pažinusi ledynų šalis 
iš geografijos vadovėlių, pamatė nuo
širdžias eskimes ir karingus eskimus, 
—tuos žmones, kurie, gyvendami le
dinuotose palapinėse, moka karštai 
mylėti, ištesi duotą žodį ir papročiais 
bei dvasios ypatybėm praneša civili
zuotus europiečius.

— 9. III. įvyko vyresniųjų literatų 
susirinkimas, kuriame Povilas Ušec- 
kas skaitė novelę „Ji norėjo gero“, 
Petras Vilutis — feljetonėlį „Žinok, 
kad esu šiandien konduktorius — aš!“ 
Ir Pranas Rimša ir Povilas Ušeckas 
pasaldino susirinkimo nuotaiką savo 
eilėraščiais.

— 14. III. susirinko jaunieji litera
tai antrą kartą. Savo kūrybą skaitė: 
Alė Indriūnaitė, Margarita Šulcaitė, 
Baniulaitis, Jonas Kazlauskas, Br. 
Narbutas, Matulionis, Nakas, Seibutis 
ir Šefleris. Pirmieji keturi kūrinėlių 
stiprumu žymiai skyrėsi nuo paskuti
niųjų, matosi, kad jaun. literatuose, 
kuriems vad. mokt. An. Krasnickaitė, 
su atbundančiu pavasariu kyla kū
rybinis įkarštis! Todėl kitiems, o ypač 
literatūros mėgėjams šis reiškinys 
yra džiuginantis.

Romantikas

SKUODAS

— Nemanykit, gerbiamieji, kad va
karų Žemaitijoje nebėra Skuodo mies
to. Jei Skuodo vardas lig šiol beveik 
visai nebuvo „Ateity“ minimas, tai 
tas dar nereiškia, kad senasis Katkų 
ir Sapiegų miestas būtų prasmegęs į 
žemę arba pasikėlęs į orą. Jis gyvas.

— Š. m. kovo 14 — 16 dienomis 
Skuode įvyko vidurinės mokyklos re
kolekcijos. Jų vedėju, gerb. kapeliono 
dėka, gavome Žvaigždės ir Misijų 
Redaktorių, Tėvą jėzuitą Paukštį. To
dėl šios rekolekcijos praėjo su ypa
tingu pasisekimu ir paliko visiems 
dalyviams neišdildomą įspūdį. Visus 
moksleivius nepaprastai sužavėjo įdo
mios konferencijos, kurių buvo net 
septynios. Iš jų paaiškėjo, kaip rei
kia dirbti Dievui ir Tėvynei, kokie 
turi būti santykiai su artimaisiais ir 
kaip atlikti savo tiesiogines pareigas. 
Kartu gerb. T. Paukštys nurodė, iš 
kur semtis jėgų gyvenimo kovoms ir 
į ką kreiptis sunkiose valandose.

Kiekvieną dieną darbas buvo prade
damas pamaldomis, o pabaigiamas — 
einant Kryžiaus Kelius.

Paskutinę rekolekcijų dieną mokyk
la atsisveikino su numylėtu Vedėju, 
įteikdama jam B. Burbos nupieštą 
atsisveikinimo adresą, kurį pasirašė 
visų šešių klasių atstovai. Moksleiviai 
pasiryžę vykdyti gautus nurodymus 
ir žada pasiryžimuose ištęsėti.

— Šių metų pradžioje Skuodo vid. 
m-la gavo nauję kapelioną — kun. Pet
rą Patlabą. Savo nepaprastu švelnu
mu, taktiškumu ir atsidavimu tiesio
giniam darbui naujasis Dvasios Va
das greitu laiku užkariavo visų moks
leivių simpatijas. Netrukus jis žada 
mokykloje suorganizuoti eucharisti- 
ninkus, kurių lig šiol Skuode nėra 
buvę.

Catilina

ŠAKIAI
— II. 28. Minėjome suomių tautinio 

epo „Kalevalos“ sukaktuves. Apie „Ka
levalą“ bendrai kalbėjo minėjimo ini
ciatorius p. mok. Žirgulys; „Kaleva
los“ turinį nupasakojo V. Didžbalis, 
gražesnių ištraukų paskaitė M. Striū- 
pavičiūtė.

Nutarta gimnazijos vardu pasvei
kinti „Kalevalos“ į lietuvių k. vertė
ją kan. A. Sabaliauską.

— Kapeliono kun. J. Adomaičio rū
pesčiu Gavėnios sekmadieniais moki
niai gieda „Graudžius verksmus“. Va
karais, kada giedama, susirenka ir 
šiaip inteligentų, nes pagiedama tik
rai gražiai.

— Jau kiek laiko mūsų gimnazijoje 
nebuvo nei literatų, nei menininkų 
būrelio. Bet dabar p. p. mokytojų — 
A. Žirgulio, A. Vaitkevičiaus ir veik
lesniųjų moksleivių inicijatyva ma
noma įsteigti meno ar literatūros 
kuopą. X.

ŠIAULIAI
Mokytojų seminarija. Kaip visiems 

žinoma, seminarijos Lietuvoje baigia 
jau savo amžių. Tad ir Šiauliuose bė
ra tik III ir IV kursai. Tačiau moks
leivių skaičius čia nesumažėjo, nes at
kelti likusieji Plungės seminarijos 
kursai užpildė išėjusiųjų eiles.

Iki šių metų čia buvo vienų vyrų 
seminarija, o dabar ir mergaičių, kas, 
mokytojų žodžiais tariant, padarė tei
giamos įtakos vyrams: jie norom ne
norom turėjo tapti riteriškesni.
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Daiigunias mokyklų — gimnazijų 
vis giriasi (ir turi teisę) savo litera
tūriniais būreliais ir jų nuveiktais 
darbais. Mes tuo pasigirti negalime. 
Gal trūksta noro, inicijatyvos, įta- 
kingesnio žodžio; o be to, nuolatinės 
popietinės pamokos suima daug lai
ko. — Bet tai nereiškia, kad mūsų 
seminarija yra susnūdus. Iš meno ša
kų čia klesti muzika, dainos. Kiekvie
nam seminaristui-ei privaloma yra 
mokytis smuiko. Gabesniesiems ne
trūksta progų plačiau toje srityje la
vintis.

Energingo, o mūsų visų mėgiamo 
muzikos mokytojo p. Likerausko pas
tangomis veikia stygų orkestras, ku
ris su geru pasisekimu pasirodė Lie
tuvos nepriklausomybės minėjime, 
vasario 16 d, „Kapitol“ salėje išpildęs 
„Poranek“ bei lietuvių ir ukrainiečių 
dainų popuri.

Pažymėtini smuikininkai: Bukaus
kas, Strioga. Iš dainininkų prasineša 
B. Narmontas.

Nuolatiniame mokyklos chore mer
gaitės nedalyvauja. Mat, esą, sunko
ka išlaikyti balsų proporciją (mergai
čių — mažiau, kaip trečdalis).

Paskutiniu laiku kalbama apie eks
kursiją į Rygą, žada ten pasirodyti 
ir vyrų choras. Artimoje ateityje Pe
dagogų Taryba tars savo sprendžia
mąjį žodį. — Laukiame!

Pusbangė

TAURAGĖ
Šiais metais ir mes komersantai 

sujudome. Mok. p. Štuopio raginami, 
įsteigėme „Mokslo, meno ir literatū
ros“ būrelį. Išleidome „Mūsų minčių“ 
laikraštėlį, kurs kad ir netobulas, bet 
visgi savas.

II. 15. surengėm literatūrinį teismą 
Teisiamas buvo lietuviškasis dva
ras iš Lazdynų Pelėdos ir Šatri
jos Raganos raštų. Daug nuopelnų 
liet, dvarui priskaitė gynėjai, bet dar 
labiau jį juodino kaltintojai. Kiek dva
ras tapo nubaustas, gerb. teismas 
žadėjo paskelbti kitam „Mūsų min
čių“ numeryje. Be to, pažymėtinas yra 
naudingas ketvirtokų išradimas, apsi
saugojimui nuo dvejukių antplūdžio. 
Tai yra už kiekvieną gautą dvejukę 
mokiniai turės mokėti „muitą“ 25 
centus.

Banga

TELŠIAI

Iki Užgavėnių turėjom 4 vakarus 
(robaksai neįskaitomi). Pažymėtini 
VII klasės ir literatūros mėgėjų bū
relio.

— II. 9. VII kl. vakaras. Ekstra su
galvota, ekstra surengta. Programa, 
kaip V kl., įvairi: visa rėmės VII kl. 
literatūros kursu. Vienas draugas 
prieš programą paaiškino klasės tiks
lus, kad ji norinti giliau įleisti nagus 
į tėviškės žemę, vėl grįžti į kaimą, 
pamilti dainas. Įscenizavo pirmuosius 
laikraščius ir V. Kudirkos „Viršinin
kų“ 4 paveikslėlius. Sudainavo: duetą 
„Nesek sau rožės“..., kelias Maironio ir 
liaudies (lietuvių, vokiečių ir anglų) 
dar gimn. nenuvalkiotas daineles. Kla
sės mergaitės visos buvo tautiškuose 
rūbuose.

— II. 16. pasirodė IV kl. Programa 
įvairi — ketvirtokiška. Nebuvo tvar
kos šokių salėj; orkestras kaip su 
„grėbarka“ griežė, mažiukai stipriai 
triukšmavo.

— II. 23. literatūros mėgėjų būrelio 
Meno - literatūros vakaras. Pra
sidėjo prologu „Kanklininkų pily“. 
Seniai kanklininkai liūdi ,kad žmonės 
užmiršę kankles, lietuviškas dainas, 
meldžia dievų, Perkūnas jų maldų iš
klauso, ir prasideda savo kūryba. 
Prologo idėja, gal, gera, bet nespėta 
įkūnyti, per mažai pasirengta. Deko
racijos — A. Vainoriaus ir P. Jurkaus.

Savos kūrybos buvo 6 eilėraščiai, 3 
novelės ir referatas. Skaitė: A. Ra- 
davičius, P. Jurkus, K. Grigaliauskas, 
J. Radavičiūtė. St. Baublys, A. Dau
kantas.

Linksmojoj daly pažymėtinas lite
ratūrinis valsas, kurio visi laukė su 
įdomumu, mat, dar neregėtas daly
kas. Vyko ne kaip: Faustas nesusira- 
do minioj Grėtutės, Liudas Vasaris 
— Liucijos. Retas kuris susiieškojo 
savo damą.

Satyros laikraštėlis, „Vakarele zel- 
korielis“, trumpas, ekstra pagamintas. 
Pusiau žemaitiška, pusiau literatūri
ne tarme. Tik gaila, kad per toli nu
ėjo nuo moksleivio.

— „6 Žaros“ taip ir nuėjo, nebepa
sirodė, nors redakcinė komisija kiek 
galėdama stengėsi, bet didis gimna
zijos pasyvumas viską užgniaužė.

— III. 2. parapijos salėj p. M. Šal
čius gimnazijai skaitė labai įdomią 
paskaitą. Visi „išsižioję“ klausės jo 
kelionės po Afriką, Indiją, Kiniją ir
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kitus kraštus. Po paskaitos rodė per 
epidiaskopą savo kelionės nuotraukas.

Brolis Žemaitis

UKBERGĖ

Iki šiol „Ateityje“ nesimatė žinių iš 
Ukmergės. To priežastimi gal buvo 
nebuvimas ko rašyti, nes ukmergiš
kių gyvenimas buvo gana pilkas. Vis
kas kinta, kinta ir gyvenimas, taigi 
ir Ukmergėje jaučiama palinkimo 
giliau pažvelgti j gyvenimą vietoje 
sielotis vien „vakaruška“. Jei šis reiš
kinys eitų tik kartu su gavėnia, tai, 
žinoma, jam didelės reikšmės netektų 
skirti, bet gyvenimo surimtėjimas 
pradėjo reikštis jau ankstėliau.

Štai, II. 19. daugumui moksleivių 
buvo susikaupimo diena. Skaitlingai 
priėjo išpažinties, priėmė Švenčiausią
jį ir pasiryžo atsinaujinti Kristuje.

Atsiranda susidomėjimo ir litera
tūra. Čia neabejotini nuopelnai Uk
mergės mokyt. Pr. Naujokaičio, kurs 
rūpinasi įsteigti literatų būrelį.

Kūno kultūros reikalai mūsų gim
nazijoj buvo apverktinoj padėty. Ga
lima sakyti, mūsų kūnai nematė kul
tūros. Šiais mokslo metais kultūra 
sparčiai eina pirmyn. Mokytojo Vit
kausko rūpesčiu yra įrengta gimnas
tikos įrankių, buvo parūpinta pulko 
čiuožykloje papigintų bilietų. Spor
tuojame sistemingai, o pavasarį su
rengsime sporto šventę.

Neseniai gimnazijoj pradėjo veikti 
esperanto kalbos kursai. Esperanto 
kalba susidomėjimas didelis. Kursus 
veda p. Alseika.

Mūsų gimnazija galop susilaukė 
nuolatinio direktoriaus — p. Švobos.

Urvinis
UTENA

Mergaičių vakaras
. *

IT. 23 d. k< mergaitės M. Dapkutės 
rūpesčiu gimnazijos salėj surengė 
viešą moksleiviams vakarą - pasi
linksminimą su gana įdomią pro
grama: feljetonas, referatas ..Mote
ris menas“, operetė „Paulas ir Da
ratą“, deklamacijos, I-os ir II-os kl. 
mergaičių plastika, vaizdelis „Ketu
ri tipai“. I-os ir IT-os kl. mergaičių 
choras, baletas . Čiuožė josi“, rugia- 
pjūties vaizdelis. ..Noriu miego“ ir 
vyresniųjų klasių- mergaičių kuple
tai. Tikrai, meniškai išpildyti du da
lykėliai: operetė ..Kaulas ir Darata“ 

ir baletas „Čiuožėjos“. Tačiau gal 
labiausiai visus sužavėjo M. Dapku
tės puikiai išmankšįtintas jaunesnių
jų mergaičių choras. Apie kupletus 
galima, tiek1 pasakyti, kad jie dau
gumoj buvo nukreipti prieš vyrus. 
Vyrai dėl to buvo net užsigavę, bet 
triukšminga polkutė visą pykti iš 
galvų išgarino.

Apskritai, šis pasilinksminimas 
pavyko puikiai. I ji atsilankė net 
keletas pedagogų, kurie išpildytąja 
programa buvo visai patenkinti.

Kai kas sako, kad šis eilinis mer
gaičių pasilinksminimas programos 
įvairumu buvo vertingesnis ir įdo
mesnis už neseniai prieš tai pasta
tytą vienos mokinių grupės viešą 
vakarą. Paparčio Žiedas

VILKAVIŠKIS

Moksleivius taip pat palietė pava
saris. Sargas atidarė gimnazijos 
„poniškąsias“ duris ir dabar mūsų 
„mokslinyčia“ pertraukų metu at
rodo kaip skruzdėlynas. Vieni 
moksleiviai matuoja nuotolį tarp 
Kurijos ir gimnazijos, kiti, sustoję 
prieš duris ant laiptų, žiūri į pir
muosius, treti, pamatus apgulą, šil
dosi prieš saule, o ketvirtokės, nosis 
prispaudė prie langu, išį aukštybių 
„tėmija“ visus .

Tačiau ne pas visus toks pavasa
rio atbudimas pasireiškė. Kai kurie, 
pajutę šilumą, susitraukė į savo' kai
lį ir pradėjo snausti. Pay., litera
tai. Žiemą, kol šaltis spirgino, tur 
būt, kad nesušaltų, pasispardydavo 
gerokai. Dabar, pajutę šlilumą apri
mo, ir pradėjo snausti, nes susirin
kimas. Dievas žino, kada buvo.

Ping-pongistai gyvena po senovei. 
Tiesa, pradeda atsirasti šachmatinin
kų. Ramūnas

VILKAVIŠKIS

Mok. Treigio vadovaujamas labai 
gerai veikia literatų būrelis." Pernai 
buvęs labai negausus, šiemet savo 
darbštumu ir susirinkimų įdomumu 
sutraukė gana gražų būrelį beletris
tu, poetų, dramaturgų ir kt. Susirin
kimus lanko ir šiaip aukštesniųjų kla
sių moksleiviai bei mokytojai.

II. 13. suruošė literatūros vakarą.
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Zarasai

Miliūnas paskaitė 1934 m. literatūros 
apžvalgą, Danskevičius padeklamavo 
keletą Miliūno eilėraščių, Švabaitė — 
Maironio eilėraštį „Jūratė ir Kasty
tis“. Gudaitės ir Jašinskaitės novelės 
bei Lozoraičio smuiko dainelės publi
kai patiko. Literatūros būrelis dar 
prieš vakarą buvo suruošęs Lazdynų 
Pelėdos „Klaidos“ vyriausiojo veikėjo 
Jonaičio teismą, kuriuo visa gimna
zija buvo labai susidomėjusi. Vieni Jo
naitį smerkė, Siti teisino, gi teismas 
išteisino.

Eucharistininkai šiemet smarkiai 
sukruto. Brolijos steigėjas ir vedėjas 
kapelionas A. Vaitiekaitis sumaniai 
tvarko virš 200 eucharistininkų būrį. 
Vasario 24 d. įvyko Brolijos penkerių 
metų šventė. Ryte per moksleivių pa
maldas visi ėjo šv. Komunijos. Po pa
maldų gimnazijoj visų eucharistinin
kų agapė. Vakare, susirinkimas gim
nazijos salėn nariams ir tėvams, me
niškai suvaidinta 2 v. drama „Šv. Ag
nietė“. Pats kapelionas artistus buvo 
gerai paruošęs, todėl drama paliko 
publikai jaudinantį ir neišdildomą įs
pūdį. Paskui moksleivių būrelis su
grojo keletą dainelių ir mokin. Lozo
raitis pagrojo smuiku.

Tėvų komitetas susirūpinęs netur
tingaisiais moksleiviais, kurie negali 
užsimokėti už mokslą, o gimnazijos 
vadovybė negali dėl kokių nors prie
žasčių atleisti, vasario 10 d. suruošė 
vakarą, kurio pelną ir paskyrė ne
turi moskl. šelpti. Karių salėj buvo 

suvaidinta kom. „Kuprotas oželis“, 
gimnazijos choras išpildė keletą dai
nelių, išpildyta keli numeriai plasti
kos, pagrota smuiku. Suvaidinta kom. 
„Teodolinda“. Kai kurios klasės tėvų 
komiteto pavyzdžiu taip pat savo va
karų pelną skiria minėtam tikslui.

Šelmis

Literatūros vakaras Mažeikiuose
III. 24. Mažeikių „N. Romuos“ Bi

čiulių skyrius kino teatro salėje su
rengė didelį literatūros vakarą. Savo 
kūrinių skaityti iš Kauno buvo pa
kviesti: Faustas Kirša, Bern. Braz
džionis, Kazys Zupka, ir Alf. Keliuo- 
tis. Paskaitą apie naujausiąją mūsų 
literatūrą skaitė V. D. Universiteto 
literatūros dėstytojas J. Ambrazevi
čius. (Plačiau „At.“ 5 nr.).

Kas leidžia „Moksleivį“
Kai kas teiraujasi pas mus, kas 

leidžia „Moksleivį“. Atsakome trum
pai: kairieji studentai.

„Ateities“ 5 nr.
išeis gegužės pradžioje. Raštus siųsti 
iki balandžio 23 d. Tame nr. bus su
talpinta ir ta medžiaga, kurios, atsi
radus naujų aktualijų, negalėjome su
talpinti į 3—4 nr. (Atsakymai į an
ketas, ugnies ir plieno žmonės ir k.). 
Be to, spausdinsime dail. A. Valeškos 
straipsnį apie mūsų meną, Baranaus
ko liter, nagrin. ir k.
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Salomėja Nėris. PER LŪŽTANTĮ 
LED£. Antroji eilėraščių knyga. Sa
kalo leid. 48 psl. 2 lt.

Dr. A. Guėniot. KAIP IŠGYVENTI 
100 METŲ? Vertė St. Češūnas. Spau
dos Fondo leid. 168 psl. 2 lit.

Matas Šalčius. SVEČIUOSE PAS 
40 TAUTŲ. Ketverių metų kelionės 
po Europą., Aziją ir Afriką aprašy
mas. I dalis. Nuo Kauno iki Atėnų. 
Spaudos Fondo leid. 320 psl. 3 lt.

Ši stambi M. Šalčiaus įdomių ke
lionių aprašymų knyga moksleiviams 
padės praplėsti ir išgyventi geografi
nius patyrimus ir žinias.

Vaižgantas. MILŽINŲ DVASIOS. 
Fragmentai iš Pragiedrulių. A. Kučo 
iliustracijos. XXVII knygos mėgėjų 
leidinys. 168 psl., 2,50 lt.

Parinktosios Vaižganto Pragiedru
lių vietos tikrai gražiai ir skoningai 
išleistos. Tai bus pirmoji tokio po
būdžio knyga.

Kazys Dobiliškis. UŽ SPYGLIUO
TŲ VIELŲ. Karo romanas. Spaudos 
Fondo leid. 240 psl., 3 lt.

Įdomūs D. karo atsiminimai leng
voj tačiau meniškoj formoj.

W. Wiesebach, S. J. INDĖNŲ IR 
FARAPŲ LIZDE. Kolonistų nuoty
kiai Brazilijoj. Vertė J. M. „Misijų“ 
leid. nr. 4. 104 psl., 80 cent.

J. Gintautas. TIESIU KELIU. Sau
lius — vikaras. Apysaka iš mūsų at
gimimo laikų. II tomas. Leidžia Šv. 
Kazimiero Dr-ja. (Recenzija 5 nr.).

SUVAŽIAVIMO DARBAI. 1933. I 
tomas. Redagavo Juozas Eretas. Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys. 532 psl.

Šitoje reto pas mus didumo knygoje 
sudėta dalis pernykščiame Katalikų 
Akademijos suvažiavime skaitytų pa
skaitų ir referatų. Rašo: J. Eretas, 
J. Pankauskas, Karolis Kochas, J. 
Ambrazevičius. K. Jasėnas, Pr. Pen- 
kauskas, Pr. Žadeikis, Ed. Turauskas, 
Gr. Valančius, K. Ambrozaitis, M. Ru- 
ginienė, J. Urmanas, Pr. B. Šivickis, 
A. Dambrauskas, Pr. Samulionis. 

Kaip matyti iš bendradarbių - moks
lininkų pavardžių, leidinyje liečiamos 
įvairios mokslo šakos ir tai naujau
sioje mokslo šviesoje.

AŠ NE DAVATKA. Religija ir kul
tūra nr. 16. Šv. Kazimiero dr-jos leid. 
16 psl. 10 cent.

IŠ RAUDONOJO KRYŽIAUS UŽ
DAVINIŲ IR DARBŲ. 48 psl. infor
macinė knygelė.

Nauji „Gimtosios Kalbos“ leidėjai. 
Būrelis kalbininkų ir literatų prieš 
porą metų pradėjo leisti kalbos laik
raštį „Gimtąją Kalbą“. Jame rašoma 
praktinės kalbos klausimais, dedama 
įvairių terminų, atsakoma į skaity
tojų abejojimus kalbos dalykais, žo
džiu, laikraštis skirtas visiems, kurie 
nori tinkamai pramokti lietuviškai ir 
kovoti su kalbos darkymu bendrinėje 
šnekamojoje ir rašomojoje kalboje. 
„G. Kalbą“ iki šiol leido patys su
manytojai, o redakcinę komisiją su
darė S. Čiurlionienė, V. Kamantaus
kas, Dr. A. Salys ir J. Talmantas. At
sidėjus neplatinamas laikraštis netu
rėjo didelio tiražo, todėl leidimas per
nai pakriko.

Nuo 1935 metų vasario m. „Gimtą
ją Kalbą“ leisti paėmė „Sakalo“ b-vė.

Naujieji leidėjai yra pasiryžę „Gimt. 
Kalbą“ leisti reguliariai, per mėnesį 
po vieną numerį, o vasaros mėn. nr. 
dvigubinti. Taigi per metus išeis ne
mažiau kaip 10 nr.

Redakciją dabar sudaro Dr. Pr. 
Skardžius, Dr. Ant. Salys ir Jurgis 
Talmantas. „G. Kalbą“ aprūpinti raš- . 
tais žadasi „Lietuių Kalbos Draugijos“ 
nariai.

Visiems savo skaitytojams, kuriems 
lietuvių k. pamokos nesiseka ir ku
riems sekasi, norint išmokti dar tai
syklingesnės ir grynesnės kalbos, pa
tariame užsiprenumeruoti „Gimtąją 
Kalbą“. Metams — tik Lt. 2,50. Už
sieny — Lt. 4.—. Prenumeratą 
siųsti: „Sakalo“ b-vė, Kaunas, Put
vinskio g-vė 14, telef. 29-98.
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(P. Vaitonis)

Su pavasariu sportuojančiam jau
nimui ateina, malonios fizinio lavi
nimosi dienos gražiame bundančios 
gamtos prieglobstyje. Pirmoje ei
lėje čia siūlosi užsienio sportinin
ku ypatingai mėgiamas mišku ir 
lauku (cross-country) bėgimas, apie 
kuii mūsų praeitu metu balandžio 
mėn. sporto skyriuje yra šiek tiek 
plačiau parašyta. Toliau, aikštėms 
pradžiūvus, ateis įvairiu lauko spor
tiniu žaidimu laikas (krepšiasvydis. 
kumŠčiasvydis. orasvydis). Su šiais 
labai racionaliais kūno kultūros at
žvilgiu žaidimais, mes ir norime 
mūsų skaitytojus supažindinti. .Tu 
žaidimas šalia fiziniu jėgų kartu la
vina pastabumą, susikaupimą, pasi
ryžimą ir susivaldymą.

Krepšiasvydis

Šis žaidimas kilo Amerikoje, kur yra 
pasiekus didžiausio tobulumo ir 
yra laibai mėgiamas. Europoj ’is 
mažai prigijo ir čia ji temėgsta. žais
ti latviai, estai, prancūzai ir italai. 
Stipriausi bus bene mūsų kaimynai 
latviai. ,

Žaidžiamas .ils yra maždaug 28 
mtr. ilgio ir 16 mtr. pločio aikštėj, 
kurios abejuose galuose stovi du 
stulnai su prikaltomis prie ju len
tomis ir geležiniais lankais, esan
čiais nuo lentų apie 18 cntm. atstu
mo. Lankai pritaisyti maždaug^ 2 
mtr. (50—70 cntr. aukštumo nuo že
mės ir ju diametras anie 30 cntmr. 
Prie lanku prisiūti virviniai kran
eliai, kad būtu geriau matvti. taiki
nys ir lengviau pastebėti ’kritusieji 
ka muoliai.

Komandas sudaro 5 žaidėjai: 3 
puolėjai ir 2 gynėjai. Pavargusius nu

žaidėjus galima kaitalioti, o dar ge
riau yra keisti iš karto visą kuriu 
nors žaidėju grupe, sakysime, visus 
tris puolėjus arba abudu gynėjus 
ir pan. Žaidimas pradedamas pačia
me aikštės centre, išmetant tarp 
dvieju priešingu komandų žaidėju 
kamuolį. Išmestą kamuolį irią abu
du žaidėjai' jo gaudyti neturi teisės, 
bet turi stengtis pašokę numesti ji 
savo komandos žaidėjams. Žaidė
jas, pagavės kamuolį, geli jį iš kar
to mesti (pasuoti) savo komandos 
žaidėjui, stovinčiam patogesnėje 
padėtyje. Taip pat jis gali palaukti 
tiek laiko, kiek tai jam patinka, lig 
jo komandos žaidėjas pasirinks pa
togią kamuolio priėmimui vietą. Ta
čiau jei ji užpuolęs priešingos ko
mandos žaidėjas pagriebsi už jo lai
komo kamuolio, tai jis neteks ka
muolio nuosavybės teisės, žaidimas 
bus sustabdytas ir tarp ju dvieju 
bus išmetamas kamuolis. kuri jie 
stengsis taip pat kaip ir žaidimą 
pradedant numesti saviesiems žaidė
jams. Trečuioju atveju jis gali su
gautą kamuolį vesti atmušiinėdamas 
ji i žeme viena ranka. įmetus ka
muolį j krepšį įmetusiai komandai 
užskaitomi du taškai ir žaidimas 
pradedamas iš centro_ taip pat kaip 
žaidimo pradžioje. Žaidžiant drau
džiama: bėgti su kamuoliu darant 
du žingsnius, gaudyti kamuolį ore 
du kartu, atmušinėti kamuolį koja 
žemiau kelio. Už padarytus šioms 
taisyklėms nusižengimus nukentėju
si komanda gauna mesti savo nau
dai autą. kurį jos žaidėjas išmeta 
stovėdamas už žaidimo aikštės ri
bų. Griežtai draudžiama: stumdy
sis. kabinėtis už ranku, pakišti ko
ja.. apkabinti žaidėją rankomis, ne
palietus kamuolio prisiglausti ku

prio žaidėjo. Už šiuos nusižengi-

198



Inūs žaidėjai yra baudžiami duodant 
priešjngosios komandos nukertėju
siems. žaidėjams mesti laisvus me
timus į krepšį iš maždaug penkių 
metru atstumo. Už tokį įmetimą 
skaitosi vienas taškas ir už vieną 
nusižengimą, atsižvelgiant i jo di
dumą, duodama iki dvieju laisvu 
metimu. Neįmetus laisvo metimo 
žaidimas tęsiamas toliau, priešin
gu atveju žaidimas pradedamas iš 
centro.

Jei du priešingu komandų žaidė
jai pagriebia tuo pačiu laiku ka
muolį ir dėl jo susivaržo, tai kamuo
lys išmetamas tarp jųdviejų pagal 
tas pačias taisykles, kaip ir žaidimo 
pradžioje kamuolio pagriebimo vie
toje. Taip pat galima kamuolį grieb
ti iš priešingos komandos žaidėjo 
rankų, bet neužkliudant jam už 
rankų. Ir šiuo atveju susivaržius 
dėl kamuolio, pasielgiama taip pat, 
kaip tuo pačiu laiku pagriebus ka
muolį.

Kad išvengtam padarymo dviejų 
žingsnių su kamuoliu, patartina ka
muolį sugavus visą svorio centrą 
permesti ant vienos kojos, kadangi 
ir vietoje kojų pakėlimas nuo že
mės skaitosi žingsnių darymu. Pa
čiame žaidime, turint savo rankose 
kamuolį, Komandos žaidėjai turi 
išsiskirstyti žaidimo lauke kuo pla
čiausiai, kad gautų daugiau erdvės 
puolimo kombinacijoms, priešo ko
mandos žaidėjus atitraukti nuo 
krepšio. Ginantis reikia visiems 
penkiems žaidėjams tučtuojau grįž
ti atgal ir suspausti savo eiles prie
šingos komandos puolėjų sustabdy
mui jų žygyje prie krepšio.

Krepšiasvydį žaidžiama du keli
nius po 20 min. su 10 min. pertrau
kos.

Pilnas krepšiasvydžio taisykles, 
kuriomis dabar vadovaujamasi žai
džiant Kauno pirmenybėse, galima 
gauti per „Ateities“ redakcijos tar
pininkavimą. Kaina nebrangi.

SPORTO KRONIKA 
Krepšiasvydis

I Kauną kovo; mėn. 9 ir 10 d. d. 
buvo atsilankę Rygos universiteto 
„Universitates Sports” krepšiasvy- 

dininkai, kurie Čia sužaidė dviejas 
rungtynes su buvusiu meisteriu 
LGSF ir LFLS. Abiejas rungtynes 
laimėjo latviai: prieš- LGSF 48:8 ir 
prieš LFLS 37:9. Latvių žaidimas 
buvo aukšto lygio ir mūsiškių žaidi
mą viršijo daugiau, negu viena kla
se.

Kauno pirmenybėse pakartotiname 
žaidime pirmą vietą ir meisterio 
vardą laimėjo LFLS nugalėjęs savo 
konkurentus Grandį ir LGSF 19:12 
ir 16:8. LGSF netikėtai pralaimėjo 
Grandžiai 10:19 ir tokiu būdu buvęs 
meisteris atsidūrė trečioje vietoje.

Kumščiasvydis

Pirmauja LGSF I, K. JSO ir 
ASK. Kadangi antrojo* rato tesu- 
žaista tik po vienerias rugtynes, 
tai kas išėjo nugalėtoju dar vi
sai neaišku.

Orasvydis

Pirmojo rato nugalėtojo ir fakti- 
nai stipriausios orasvydžio koman
dos LFLS susitikimas antrame ra
te turės išspręsti, kam atiteks Kau
no meisterio titulas.

Futbolas

Nežiūrint šlapios LFLS aikštės, 
Kovo mėn. 17 d. buvo suloštos pir
mosios Kaune futbolo rugtynės tarp 
LGSF ir LFLS komandų. Laimėjo 
LFLS 3:0. LGSF komanda buvo 10 
žaidėjų ir susilpninto sąstato.

Antrose šio pavasario rungtynėse 
susilpnintas Kovas sumušo aukštosios 
lygos naujoką JSO rezultatu 4:1.

Tarpvalstybinės šachmatų rungty
nės Lietuva — Latvija baigėsi mūsų 
pralaimėjimu 7% ir 12% taškų. Ge
riausiai pasirodė Vistaneckis, nepra- 
kišęs nė vienų rungtynių.

Palestinoje vyksta viso pasaulio 
„Makabi“ olimpijada. Iš Lietuvos da
lyvauja gana daug makabiečių. Jie ti
kisi Lietuvą gerai reprezentuoti.
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^reives Šypsenos
Eždžion-Tekš

^Ickyklcj iv gyvenime
(Sekant draugais

ALYTUS

Kedras traukė baisią dainą — 
Dvasios vadui skelbė vainą, 
Bet, pametęs visą viltį, 
Buvo bandęs jau nutilti.

BELVEDERIS

Kas Belvedery j gyvena, 
Studijuoja gražų meną, 
Ten moksleiviai — kaip karaliai, 
Nes jiems pieno — iki valiai.

JONIŠKIS

Sakėm — Joniškis sustingo.
Bet tai nieko ypatingo,
Nes dabar jau sklinda gandas, 
Kad ir ten judrumo randas.

JURBARKAS

Jurbarkiečiai jau atgijo, 
Tik juodų dienų dar bijo. 
Užtatai pas juos didėja 
Centų taupymo idėja.

KAUNAS

Kaunas kruta, Kaunas juda,
Kaunas keičia savo būdą.
Mokiniai čia mėgsta viską: 
Ir riestainį ir sosiską...

„Aušros“ mergaičių gimnazija

Klasės ankštos, kėdės kietos — 
Per mažai mergaitėms vietos.
Bet neliūskit, mielos kūmos, — 
Juk jūs esat seimo rūmuos.

Širdiečių seminarija

Seminarijos širdiečių
Aš čionai beveik neliečiu.
Mergužėlės pilnos proto: 
Turi himną, turi motto.

korespondentais;

Mergaičių amatų mokykla

Ten mergaitės — kaip aguonos, 
Be vaikinų — kaip be duonos: 
Širdys traukia, akys veda 
Pas bernaičius į Slabadą.

Jėzuitų gimnazija

Jei Kniauklys ką norint daro, 
Jam vadovai duoda garo.
Vyras rašė žodį rimtą — 
Užtat gavo rykščių šimtą.

„Pavasario“ gimnazija

Mokiniai čionai kaip ponai 
(Kas teisybė, tai ne monai): 
Ir šlipsuoti ir batuoti 
Mėgsta prospektą matuoti.

KĖDAINIAI

Gruodžio mėnesį Kėdainiai 
Pasirodė gana fainiai:
Vakare literatūros
Tvino balos, džiūvo jūros.

KYBARTAI

Kas Kybartuos, lengva spręsti 
(Taip visiems šiandieną esti), 
Nes kur meilė, ten ir slogos. 
Perspektyvos, matot, blogos.

KLAIPĖDA

Šįmet Klaipėdoj kas kita: 
Viskas puikiai sutvarkyta. 
Gimnazistams laimės dienos, 
Nes išaugo naujos sienos.

KRETINGA

Čia moksleiviai — kaip kariškiai 
(Nemanykite, kad kiškiai) 
Kai tik sulenda į salę, 
Tuoj ir bando dujų galią.

Redaktorius — KAZYS KECIORIS - ZUPKA 
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LAZDIJAI

Lazdijai mažai skardenos.
Tai naujienos, matot, senos: 
Vakaruškininkai veikia.
Bravo vyrai! Taip ir reikia!

LINKUVA

Iš Špokinės plaukia skundas, 
Kad sunku suvest rokundas. 
Bet kai nauji rūmai stosis, 
Tai jau bus Špokinei nosis.

MAŽEIKIAI

Dienos plaukia lyg per sviestą. 
Bet triukšmadariams tai riesta, 
Nes kas rodo drausmei špygą, 
Tas daug vargo tur su knyga.

PANEVĖŽYS

Apie Panevėžio sritį, 
Aš nenoriu daug rašyti, 
Nes ten žmonės, sakant tiesa, 
Užsimerkę regi šviesą.

PASVALYS

Pasvalyj piliečiai guvūs. 
Reiškia, nuotaika nežuvus. 
Darbininkų — lig sveikatai, 
Jų vadovai — literatai.

RAMYGALA

Jei norėtum rasti būrį, 
Kurs gerai į viską žiūri, 
Tai mėgink sutraukti spiečių 
Iš draugų ramygaliečių.

RASEINIAI

Raseiniškiai muzikalūs, 
Puikiai gaudo intervalus. 
Kas gražiau pagroti gali, 
Gauna didelį medalį.

ROKIŠKIS

Rokiškėnai (kad juos šunes!) 
Kopia į pačias viršūnes.
Na, gerai! Linkėti trokštu, 
Kad užkoptų aukščiau bokštų!

ŠAKIAI

Buvo prietelius Klevėnas.
Bet jis baigė savo dienas.
Skautų kumštys tvirtos, kietos 
Užboksavo jį ant vietos.

ŠIAULIAI

Šiauliuose gal kiek ir keista, 
Nes ten širdys, aišku kaista, 
O Šiaulietė tyčia rašo, 
Kad energijos — nė lašo.

TAURAGĖ

Tauragiškiai — žmonės dori.
Reklamuotis jie nenori: 
Jaunesnieji, girdit, kruta, 
O vyresnių — kaip nebūta.

TELŠIAI

Pernai švietė „6 Žaros“.
Šįmet nežinia kas daros. 
Bet girdėti rimtas žodis — 
Greit ir saulė pasirodys.

UTENA

Uteniškiai būdo rimto
Kartą baisiai susikrimto 
Ir pabėgo (oi, cūdauna!) 
Iš g:mnazijos į Kauną.

VILKAVIŠKIS

Meilė mažina tiražą, 
Nors idėjų čia nemaža. 
G'mnazistai suktis moka, 
Nes ir norų čia nestoka.

BIRŽAI

„Ateity“ iš Biržų šono 
Jokio atgarsio nei tono.
Ei, Chapusčiau, kur tu dėjais?
Nenueik, drauguži, vėjais!

Kazimieriečių gimnazija

„Saulės“ rūmų aukštos sienos.
Ten mergaitės sėdi vienos, 
Sėdi vienos ir galvoja, 
Kiek daug meilės Lietuvoje.
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1. Sal. Neries. PER LŪŽTANTĮ LEDĄ. Naujausias eilė

raščių rinkinys. 48 pusi. Kaina Lt. 2,—
2. Vytautas Sirijos Gira. MERGAITĖS IR ASONANSAI. 

Naujausias eilėraščių rinkinys. 64 p. Kaina Lt. 2.—
3. Sigrid Undset. KRISTINA. Romanas. VI dalis. E r 1 e n- 

d a s. 202 pusi. Kaina Lt. 2.—.
4. L. Dovydėno. IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO. Roma

nas. II d. 352 pusi. Kaina Lt. 3,50.—
Tai yra naujausi „Sakalo“ b-vės leidiniai, kurie gaunami 

visuose knygynuose ir „Sakalo“ b-vėje, Kaunas, Putvinskio g. 14.
Be to, jau baigiama spausdinti:

1. Walter Scotto KVENTINAS DURVARDAS. Labai įdo
mus istorinis romanas.

2. Ivan Olbracht NIKOLA ŠUHAJ PLĖŠIKAS. Pirmas 
lietuvių kalba žymaus čekų rašytojo romanas

3. J. Grušo KARJERISTAI. Romanas iš šių dienų gyve
nimo.

Taip pat „Sakalo“ b-vė nuo š. m. pradžios perėmė leisti ir 
kalbos laikraštį „Gimtoji Kalba“, kurs skaitytinas kiekvienam 
moksleiviui. Jo metinė pr-tos kaina Lt. 2.50.

VYRESNE JI MOKSLEIVIAI.
Jūs greitai paliksite mokyklos suolą ir stosite i aukštąsias, 
mokyklas pasirengti pilnam inteligento gyvenimui. Kiek
vienas inteligentas negali apsieiti be rimto ir plačiai kul
tūros klausimais rašančio žurnalo.

„Ž I D I N Y S” literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiško 
gyvenimo mėnesinis iliustruotas žurnalas jau vienuolikti me
tai kaip yra plačiai ir su pamėgimu inteligentiškosios visuo
menės skaitomas. Jisai skaitytinas ir kiekvienam prasila
vinusiam, galvojančiam žmogui. O ypač moksleiviams, ku
rie turi didelio dėmesio kreipti į visapusišką lavinimosi ir 
sielos turtinimą, turi sekti Lietuvos ir pasaulio kultūros gy
venimą, plėsti savo akiratį, padėti nusistoti savo pasau
lėžiūrai.

Ir šiais 1935 m. „ŽIDINYS“ savo skaitytojams duoda 
nemokamai „GIMTOSIOS KALBOS" laikraštį, kuris lei
džiamas kas mėnuo (išskyrus vasaros atostogas) sąsiuvi
niais po 16 pusi. Šis laikraštis aiškina ir taiso šnekamosios 
ir raštų kalbos netaisyklingumus, ypač vartojamus mūsų 
inteligentų kalboje.

„ŽIDINIO“ pr-tos kaina: met- 35 lt., pusm. 20 lt., pra
džios mokyklų mokyt.: met. 30 lt., pusm. 15 lt., moksleiv. 
ir studentams: met. 25 lt., pusm. 15 lt. (išsirašant mokyklose 
ne mažiau kaip po 5 egz. — met. 20 lt., pusm. 10 lt.; galima 
išsimokėti ir dalimis).

Adr. „ŽIDINYS"; Kaunas; Laisvės A!. 3.

šio n-rio kaina Lt. 1,75


