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Rarotai namie

KALĖDŲ VARPAMS GAUDŽIANT
Atėnų Forume aidi triukšmas ir marguliuoja žmonės. Čia 

Egipto fakiras žaidžia su gyvatėmis barškuolėmis ir stebina 
susirinkusią žiūrovų minią. Ten pirklys garsiai šūkauja, pirš- 
damas atgabentus iš Persijos margaspalvius kilimus. Ten vėl 
g rdėti ryški jaunuolių mankštos komanda. Vienu žodžiu, gy
venimas verda pilnu tempu.

Staiga visų žvilgsniai nukrypsta į patį Forumo vidurį. 
Ten, kaip iš žemės, netikėtai išauga keisto žmogaus statula. 
Žila, susidra'kiusi barzda deng a jo rūstų veidą. Plika, saulės 
nukepinta kakta, giliomis raukšlėmis išvagota, o pro storus, 
uždribusius antakius ironiškai žiūri dvi siauros ir gudrios akys.

Kad ir dar pats vidurdienis, bet keistuolis nešasi žibintą 
ir rūpestingai kažin ko minioje jieško. Pašviečia nustebusiems 
Damasko pirkliams į veidus, prikiša žibintą filosofo panosėn, 
kurs skelbia aikštėje savo išmintį, peržvelgia vergus, varan
čius jaučių jungą. Iš viso Forumo subėga žmonės keistuolio pa
žiūrėtų. Vieni juokiasi, kiti barasi, kiti vėl įkyriai klausia, ką 
visa tai reikštų. Bet jis tylus ir niūrus skverbiasi pro minią ir 
kruopščiai dairosi aplinkui. Minia nerimsta, užtvenkia jam ke
lią ir griežtai pareikalauja:

— Sakyk, pagaliau, Diogenai, ko tau reikia ir ko dabar 
čia jieškai? Arba mes tave ir tavo žibintą vietoje sukulsim!

1. Ateitis 1935 m. 12 nr.
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Pašliūžininkai sniego laukia

AUŠRINĖ IR AUŠRININKAI, ATEITIS IR 
ATEITININKAI

arba
Lietuvos studentijos ir moksleivijos kelio išsiskyrimas 

prieš 25 metus*

Šį kartą tenka mums kalbėtis apie nepaprastai reikšmin
gą įvykį Lietuvos studentijos ir moksleivijos gyvenime, įvykusį 
lygiai prieš 25 metus. Tas įvykis — tai mūsų „Ateities“ gimi
mas. Jos gimimo apystovas čia ir mėginsiu jums, mieloji „Atei
ties“ skaitytojų šeimyna, bent apgraibomis papasakoti, kadan
gi aš pats esu buvęs to įvykio artimas liudininkas.

Jau iš praeitame „Ateities“ sąsiuviny mano įdėto straipsne
lio žinote, kad prieš 25 metus Maskvos lietuvių studentų tarpe 
buvo įvykęs nuomonių skirtumas pačiuose pagrindiniuose pa- 
sauližiūros klausimuose: Ar Kristaus mokslas gali būt mums 
dar ir šiandien tinkamas gyvenimui ar ne? Vieni buvo pareiš
kę, kad Kristus mums ne autoritetas, o kiti energingai stojo 
gint Kristų, užsimodami labai plačiai, išeidami kovon su Kris
taus istorinio buvimo neigėjais to meto neva mokslinėj litera
tūroj. Taigi, Maskvos lietuviškoj studentijoj buvo susidarę du 
frontu: su Kristum ir be Kristaus, o tai yra prieš Kristų, arba 
trumpiau pasakant, Kristaus ir Antikristo frontas. Antikristo

* Tęsinys straipsnių šių metų „Ateities 5—11-me sąsiuviniuose.
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fronto lyderiai (vadovai) buvo, kaip tas Biblijos ,,Gali jotas“*, 
apsišarvavę ir apsiginklavę moderniškiausiais ir madniausiais 
to meto vadinamos „pirmeiviškosios“, arba „pažangiosios“, inte
ligentijos šarvais ir ginklais, nukaldintais iš marksistinio socia
lizmo, pozitivizmo, Lberalizmo ir kitokių to meto mados izmų 
medžiagos. Už jų nugaros stovėjo beveik visi kiti Maskvos stu
dentai ir vietos inteligentai. Mat, būti „pirme viui“, „pažan
giam“ tuomet buvo laikoma gero tono, geros mados pažymiu. 
O būti katalikui — tai reiškė visokeriopą atsl kimą nuo gyve
nimo ir nuo madiško mokslo. Dėl to Kristaus fronte pačioj 
pradžioj tebuvo nedaugiau kaip dvejetas studentų, katrų vie
nas, kad ir universitetą buvo pasiekęs per gimnaziją, betgi kilęs 
iš religingos inteligentiškos šeimos, nebuvo nutraukęs ryšių su 
religija; o antrasis buvo iš kaimo nuo žagrės ir dalgio univer
sitetan patekęs bernelis, ir dėlto taip pat dar nebuvo marksis
tiškai ir panašiai madnai „apsišvietęs“. Tat jam Marksas su 
visu socializmu tiek pat nebuvo autoritetas, kiek jo draugui iš 
marksistinio liogerio nebuvo Kristus autoritetas.

Kalbamuoju laiku (1908—1911 m.) Rusijoj carizmas (caro 
valdžia) jau buvo atsigriebęs nuo jam suduotų 1905-06 metų 
revoliucijos smūgių ir gyvenimas vėl buvo grįžęs į ramesnes 
vėžes. Dėlto ir revoliuc jos veikėjai studentai buvo grįžę j uni
versitetų auditorijų suolus ir pradėję galvot apie egzaminus. 
Taip ir Maskvos studentai lietuviai revoliucininkai marks štai 
buvo padarę. Jų tarpe yra buvę vyrukų su iniciatyva, energin
gų, gyvenimo mačiusių, net Vokiet’jos socialdemokratų kongre
se dalyvavusių. Tat kalbamais metais, kai jie savo turimos 
energijos ir žinių negalėjo skleist tiesioginiu revoliuciniu vei
kimu (kalbėdami į minias), jie pradėjo galvot apie lietuviško
sios moksleivijos ir studentijos sąmoninimą, žinoma, tokia pa
čia dvasia, kokia jie patys buvo įsisąmoninę, t. y. „pirmeiviška“ 
socialistine, pozitivistine ir joms gimininga.

Bet marksizmas ir visi jo giminės norėjo būti internacio- 
nališkos srovės; tautiškumas joms nerūpėjo; jis netgi buvo lai
komas žalingu dalyku, kaip trukdąs internacinę (visų tautų) 
marksistinę revoliuciją. O kalbamu metu Maskvos lietuvių 
studentų marksistų vadai kaip tik buvo pradėję domėtis tau
tiškumu, t. y. lietuviškumu. Dėlto jiems vargšams (aš žinau 
ypač vieną tokį) radosi vienas nemalonus dalykas, teko spręsti 
viena nedėkinga problema: kaip suderint tautišku
mas su socializmu. Ir todėl, kai ateity kas rašys lietu
viško nacionalsocializmo istoriją, turės ją pradėt nuo šios vie
tos, nes čia yra jo pirmoji užuomazga.

* Šis žodis pasidarė „sulietuvinus“ Biblijos Goliath'o varda. Tas 
Goliath1 as, kaip žinome iš Senojo Testamento Šv. Istorijos, yra buvęs 
pilistymų milžinas iš Gath'o miėsto. Jį Terebinto kautynėse nukovė jau
nas Dovydas iš vilpstynėis paleistu akmenėliu .pataikindamas jam į kakta 
ir nuo to pargriuvusiam nukirsdamas galva jo paties kardu.
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Tautiškumo ir socializmo suderinimo problemą išsprendę 
kompromisiniu būdu (pasak patarlę: norėdamas šunį mušti 
randi ir lazdą), Maskvos veiklieji studentai marksistai (jų va
dovai) ir nusprendė pradėti leisti „Aušrinę“, „lietuvių pažan
giosios moksleivijos laiėraštį“, kaipo priedą prie aršiai „pirmei
viškųjų“ „Lietuvos Žinių“. (Vilniuje). Kaikas tvirtina, kad 
moksleivių laikraščio leidimu susidomėjusiuose žmonėse buvę 
reikalaujama, kad „Aušrinė“ eitų prie „Vilties“, to meto tau
tininkų (beveik vienų kunigų pinigais leidžiamo) laikraščio (taip 
pat Vilniuje). Aš pats apie šitai nežinau. Tiktai tiek visai 
aišku, kad, jei tokia nuomonė ir buvo, tai ji nesurinko daugu
mos balsų, nes „Aušrinė“ 1910 m. pradėjo eiti prie „Lietuvos 
Žinių“.

Pačioje savo gyvavimo pradžioje „Aušrinė“ savo tikrojo 
veido neparodė. Atvirkščiai, ji norėjo rodytis „nepartinga“, 
kaip tatai mėgsta daryti visa ta spauda, kuri spekuliuoja savo 
skaitytojų neišmanymu. Savo šūkiu (įbalsiu) ji buvo pasirin
kusi ne kokią marksistinę sentenciją, bet ragino į darbą Mai
ronio giesmės žodžiais: „Į darbą, broliai, vyr‘s j vyrą, šarvuoti 
mokslu įstabiu, paimsme arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos 
keliu“. „Aušrinės“ vyriausias iniciatorius (tas pats, kuriam 
Kristus nebuvo autoritetas!) kartą man išsitarė, kad jam ypač 
patinkanti to posmo paskutinė eilutė: „Ir eisim Lietuvos 
keliu“. Vadinasi, jam sunkioji problema — kaip suderint 
tautiškumą ats. lietuviškumą su socializmu — jau buvo iš
spręsta. (Man toji „problema“ visuomet atrodė išvalgyto kiau
šinio lukšto neverta!). Jis dabar jau sąžinės negraužiamas 
galėjo jaustis esąs ir marksistas ir lietuvis.

Su tokiu tat gražiu Maironio šūkiu (motto) pradėjo eit 
„Aušrinė“, „Lietuvos Žinių“ dukrelė. Joje pradėjo dalyvaut 
visos stipriausios to meto „pirmeiviškosios“ studentijos jėgos. 
Vienas pirmųjų jos straipsnių buvo parašytas su tokiais pla
čiais užsimojimais, kad patsai sakytos „Vilties“ vyriausias dva
sinis šefas rado reikalo „Aušrinei“ priminti, kad bper daug ap
žiosi, nieko nenukąsi“ (maždaug tokia antrašte buvo įdėtas 
„Vilty“ straipsnis, į kurį „Aušrinės“ bendradarbis atsikirto 
straipsniu, šiaip parafrazuota antrašte: „Mažai apžiosi, mažai 
ir nukąsi“. (Aušrinė 1910 m. 7 Nr.).

„Aušrinė“ siekė „vienybės“. Ji norėjo „sujungti“ visus 
veiklesnius, plunksną vedžiojančius Maskvos studentus. Tuo 
tikslu, rodos, į redakcijos komitetą buvo pakvietusi ir mano 
menkybę. Nebeatmenu, ar kviečiamas ar nekviečiamas ir aš 
pasiūliau „Aušrinei“ savo „dvylekį“. Sumobilizavęs visas sa
vas trečiamečio studento jėgas ,parašiau straipsnelį: „Tikėjimo 
elementas žmogaus gyvenime. Įžanga į krikščioniškąją pasau- 
liožvalgą“*. Straipsnelis datuotas: „Maskva, 3. XI.10“, t. y.

* Šioje ir kitose citatose iš „Aušrinės“ ir rašyba ir terminai palie
kami nepakeisti, taip pat r korektūros klaidos. Pr. D.
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1910 metų Lapkričio m. 3 d. (žinoma, senuoju stilium). Jis 
buvo įdėtas ,,Aušrinės“ šeštajame sąsiuviny, betgi su labai įdo
miais redakcijos prierašais pradžioj ir gale. Pradžios priera^ 
;šas gana ilgas. Jame ,,Aušrinės“ redakcijos komitetas pasisa
ko dėl straipsnio, kodėl jis ,,Aušrinei“ nepriimtinas, bet vis 
dėlto atrodo dėtinas. Štai kodėl tas straipsnis nepriimtinas:

„ ,,A-nės“ Red. išklausiusi ir aptarusi dr. Pr. Dovydaičio 
straipsnį: ,,Tikėjimo elementas žmogaus gyvenime“, deda jį 
„A.“ šeštan numeryn, bet draug praneša* : 1) kad ji matanti 
dr. Dov. straipsnyj gana daug svarbių iškrypimų iš teisingo 
atskirų minčių - teorijų atpasakojimo ; 2) kad ji nesutinkanti 
su pamatinėmis dr. Dov. straipsnio mintimis, o lygiai ir su iš
vadomis; 2) kad ji pasistengsianti pasirūpinti atsaką, kuri api
budintų „A-nės“ filozofijos pažiūras“.

O priežastys, kurių dėliai ,,Aušrinės“ redakcija vis dėlto 
nusilėmė šį straipsnį įdėti, išskaičiuotos net devyniais punktais. 
Jų čia cituosime tik tris paskutiniuosius (7—9):

,,7) dr. Dovydaičio straipsnis, kuris kaip tik paliečia dvi 
svarbiausi filosofijos srovi — materializmą ir idealizmą, gal 
but akstinas, kuris privers „Aušrinės“ skaitytojus mąstyti, ku
ris iššauks tolesnius svarstymus šių dviejų (o draug ir kitų) 
filozofijos klausimų“.

,,8) kad ir nesutinka dr. Dov. straipsnis su bendra „A-nės“ 
pakraipa, bet ,,A-nės“ Red., palikdama užstelbimo ir boikoto 
priešingų nuomonių taktiką Rymo klerikalizmui ir rytų despo
tizmui, mano kad žmonijos pirmyneiga kaip tik esanti reika
linga priešingų nuomonių susidūrimo ir rimtos, kultūringos ko
vos tarp jų, vardan teisybės išaiškinimo vedamos (žinoma, ne 
aklo savo idėjos priešų piudimo — kaip tai daro seiniškiai 
rėksniai*)“.

,,9) be viso to kai kuriomis tautos pletojimos stadijomis, 
galimas ir labai naudingas sugretinimas vieno ir to pačio laik
raščio skiltyse visiškai priešingų nuomonių. R e d“.

Dabar gal būsite, skaitytojai (jos), smalsūs šį tą patirti ir 
apie tą straipsnelį, kuriam šie prierašai buvo taikomi. Nagi 
kalbamajame straipsny, nagrinėjant įvairius pasauližiūros ir 
gyvenimo klausimus, rodoma kokius atsakymus jiems duoda 
materializmas ir idealizmas, o gale daroma išvada, kad tvirtai 
pasauližiūrai susidaryt reikia susipažint ne tik su viena kuria, 
bet su įvairiomis pasauližiūromis, neaplenkiant ir „tąjį taisyklių 
rinkinį, kokį atnešė Kristus“. Paskutinę straipsnio pastraipą 
čia pakartosim ir ištisai:

„Labai norėdamas palengvinti apsipažinimo būdą su krikš
čioniškąja pasauliožvalga tiems, kurie nori tai padaryti, ypač 
jaunesniems ir vyresniems draugams, aš apsiimu nuo šio laiko

* Penkiais balsais prieš vieną (autorius).
** Čia turima galvoj tuo metu Seinuose ėjusi katalikiška spauda: 

...Šaltinis' (savaitraštis), „Vadovas“ (mėnesinis žurnalas) ir kt. Pr. D.
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duoti „Aušrinėje“ krikščioniškosios pasauliožvalgos nuožiūras 
į įvairius gyvenimo apsireiškimus ,aptart atsakymus, kuriuos ji 
duoda į įvairius gyvenimo klausimus, gvildenti priedermes, ku
rias stato doriškam gyvenimo užlaikymui, žodžiu visą krikščio
niškojo gyvenimo filosofiją nuolat statant prieš ją kitokius, 
priešingus gyvenimo apsireiškimo aiškinimus“.

Ši pabaiga, tur būt, ypač nugąsdino „Aušrinės“ redaktorių 
ar redaktorius, nes pridėjo dar šiokį prierašą:

„P. S. Dr. Dovydaičio pasižadėjimas visai nereiškia, kad 
„Aušrinė“ yra apsiėmusi spauzdinti visa tai, ką pagamins dr. 
Dovydaičio plunksna. Kiekvienas jo straipsnis bus tik tada, 
spausdinamas „Auš.“, kada „A.“ red. atras tai reikalingu ir 
naudingu pagal gyvenimo aplinkybių. R e d.“

Taigi, šiais prierašais straipsnio pradžioj ir jo gale „Aušri
nė“ jos redaktorių lūpomis visai aiškiai pasisakė, visai aiškiai 
parodė savo tikrąjį veidą. Ji pasisakė nesutinkanti su krikščio
niškąja pasauližiūra. Dar daugiau. Ji buvo priversta aiškiau 
parodyt ir savąją pasauližiūra. Pildydama skaitytojams savo 
pažadą „pasirūpint atsaką, kuris apibūdintų ,Aušrinės* filozo- 
fijos pažiūras**, „Aušrinės“ redakcija 1911 metais išspausdino 
R. Bytauto (1886 VII 22 — 1915. VI. 22) straipsnį „Ar-gi?“. 
Šiame straipsny tas, kalbamu laiku labiausiai išsimokslinęs 
Maskvos universiteto studentas filosofas, rusų socialdemokratų 
partijos narys, kritikuodamas sakytąjį Dovydaičio straipsnį, 
išdėstė savosios pasauližiūros pagrinidinius bruožus. Ta jo pa
sauližiūra buvo panteizmu papildytas materializmas. O kadan
gi „Aušrinės“ redakcija jokių prierašų prie R. Bytauto straips
nio nepridėjo, tai tuo ji priėmė jį kaip savos pasauližiūros išreiš
kimą*. Taigi, anas „nekašernas“ straipsnis „Aušrinėj“ buvo 
sukėlęs polemiką, kurioj ir paaiškėjo, kas kuriame fronte sto
vėjo. Čia dar pridursiu, kad R. Bytautas socialistų argumen
tais kritikavo ir vieną mano paskaitą, kurią, dar prieš „Atei
čiai“ pasirodant, pasisiūliau skaityt viename Maskvos lietuvių 
studentų susirinkime. Joje norėjau duot kaip ir atsakymą tam 
draugui studentui, „Aušrinės“ vyriausiam iniciatoriui, kuris bu
vo pareiškęs Kristų nesant jam autoritetą ir krikščionybę gal 
būt galėjus atsirast ir be Kristaus. Tai įvyko taip pat tais pa
čiais, tai yra 1910 metais. Vadinasi, faktinasis Maskvos univer
sitete studijavusių lietuvių studentų kelio išsiskyrimas įvyko 
1910 metais rudeny, t. y. lygiai prieš 25 metus.

„Nekašernasis“ straipsnis „Aušrinėj“ suvaidino gero „pro
vokatoriaus** vaidmenį: jis privertė „Aušrinę“, švelniai kal
bant, nusidulkint pudrą, arba, stipriau pasakant, nusiimt kau^ 
kę ir parodyt savo tikrąjį veidą, pasirodyt, kad ji pati ėjo ir ki
tus vedė šunkeliais. Paskiau, jau nepriklausomoj Lietuvoj,

* Ilgą, ir pagrindingą R. Bytauto straipsnio kritiką parašė V. Za
jančkauskas, dabartinis kun .dr. (Vilnijoj), tuomet studijavęs Fribourge. 
Ji buvo išspausdinta „Ateities“ 1911 m. 176 p. ir t. (straipsnis ,,Nejau-gi?R
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„Aušrinė“ jau ir nesidangstydama vedė moksleiviją į bolševiz
mą. Ar tenka tuo stebėtis? Nė kiek. Nes „argi kas renka vyn
uoges nuo erškėčių ar fygas nuo usnių? (Mt. 7.).

Bet kas buvo palikę daryt katališkiškai studentijai ir 
moksleivija , kai „Aušrinės“ redakcija buvo pareiškusi, kad nuo 
jos „loskos“ pareis, ar dėt ar ne, kas bus jai duodama spausdint 
iš katalikiškos pasauližiūros srities? Nieko kita, kaip tik, pa
dėkojus už p rmojo tos rūšies straipsnio išspausdinimą, įsikurt 
savo laikraštį. Tokio laikraščio reikalas, kaip sakoma, ore ka
bojo. Jo laukė, ir katalikai studentai ir moksleiviai.

Organizuoti studentai katal kai pradžioj yra buvę beveik 
tik vieni lietuviai kunigai, studijavusieji vakarinės Europos 
dviejuose katalik škuose — Fribourgo ir Louvaino — universi
tetuose. Antai, Šveicarijos Fribourgo universiteto teologijos 
fakultete studijavusieji studentai lietuviai jau 1899 m. buvo įsi
kūrę savo draug ją „Rūtą“. Šio šimtmečio pirmajam dešimtme
čiui baigiantis, susitelkė didesnis tokių veiklių kunigų studentų 
būrelis ir Belgijos Louvaino univers te te. Ten ir kilo sumany
mas įkūrt Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungą. Ten 1909. X. 
28 buvo sudarytas organizacinis komitetas, pagaminti įstatai, 
susitarta dėl sąjungos centro būstinės ir 1910. II. 19 sudaryta 
pirmoji valdyba, kurion įėjo: pirmininku J. Galdikas (dabar 
Šilalės klebonas, kan. dr., buv. Telšių kunigų seminarijos pro
fesorius), raštininku P. Kuraitis (dabar V. D. U. Teol.-fil. 
fakulteto profesorius ir dekanas, kan. dr.), iždininku A. M a- 
liauskis (kun. dr. buv. V. D. U. Teol.-fil. fak. profesorius), 
ižd'ninko pavaduotųjų Viskantas (kun. dr., dabar Vilniuje), 
Šie asmenys buvo sudarę ir aukščiau sakytąjį organizacinį ko
mitetą. Bet jau 1911. III. 12 buvo nutarta sąjungos valdybą 
perleist studentams pasaulionims, stud javusiems Rusijos uni
vers te tuose. Visuotinas sąjungos susirinkimas 1911. VII. 15 
nutarimą vykdydamas išrinko naują valdybą iš studentų 
maskviečių: Pr. Dovydaičio (pirm.), E. Draugelio 
(ižd.) ir A. Kauno (rašt.).

Taip organizavosi lietuviai studentai katalikai. O ką veikė 
tuo laiku katalikai moksleiviai? Nagi, visa sąmoningoji lietu
viška moksleivija buvo pradėjusi spiestis aplink „Aušrinę“ ir 
kurti, žinoma, slaptas „aušrininkų“ kuopeles. Betgi kritiškes- 

k nio proto moksleiviai jau nuo pat pradžios ėmė galvoti, kodėl 
„Aušrinė“ eina prie „Lietuvos Žinių“, o ne prie kurio kito laik
raščio ar žurnalo. Moksleivijoj prasidėjo fermentacija, pra
džioj labai silpna, dvigubai slapta, nes katalikų moksleivių bū
reliams teko slapstytis ir nuo jau esamų aušrininkų kuopelių. 
Ir bent Kauno gimnazijoj, kame mokėsi sąmoningas moksleivis 
katalikas K. Bizauskas (dabar departamento direktorius 
užsienių reikalų ministerijoj), jau prieš „Ateities“ pasirodymą, 
1910 m. rudeny būta katalikiškos moksleivių kuopelės užuo
mazgos. Ši kuopelė turėjo netgi ir savo laikraštėlį, ranka ra
šytą, kurio vardas buvo ... „Ateitis“. Šios rašytosios „Ateities“
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pirmasis sąsiuvinis pasirodė 1910 m. Rugsėjo mėn. Laikraštė
lio vardas buvo paimtas iš Bizauskui žinomo Šveicarijos katali
kų jaunimo laikraščio „Die Zukunft“ ir iš kun. P. Dogelio (tuo
met Kauno katedros vikaras, šiandien Bazilikos viceprepozitas, 
kanauninkas) sužinoto prancūzų jaunimo laikraščio „L‘Avenir“. 
Štai iš kur eina mūsų „Ateities“ vardas, štai kas yra jos krikš
to tėvai! Mat, K. Bizausko rankraštinė „Ateitis“ yra davusi 
vardą ir mūsų spausdinamai „Ateičiai“. O prie spausdintos 
„Ateities“ prieita šiuo keliu.

Kai „Aušrinė“ buvo uždariusi savo duris bendradarbiams 
katalikams, tai mokslą einančiam jaunimui turėt katalikišką 
laikraštį valanda buvo išmušusi. Kurioj vietoj jis turėjo eiti, 
būta įvairių nuomonių. Vieni (Kijevo un-to stud. Tiškus ir 
Fribourgo „Rūtos“ nariai buvo linkę matyti tokį laikraštį ei
nant Vilniuje prie „Vilties“, kiti (maskviečiai) norėjo, kad jis 
eitų Kaune prie A. Jakšto-Dambrausko leidžiamos „Draugijos“, 
kurioje jie jau pirmiau buvo pradėję savo straipsnius spausdinti 
(buvo taręsi jį pavadinti „Draugijėlės“ vardu) ; kad jis eitų 
Kaune norėjo, suprantama, ir K. Bizauskas su kun. P. Dogeliu. 
Kun. Dogelis šiuo reikalu padarė ir konkrečių žygių: jis pasiūlė 
tokį laikraštį leist Šv. Kazimiero Draugijai priedu prie „Drau
gijos“ žurnalo. Pasiūlymas buvo priimtas, priimtas ir laikraš
čiui pasiūlytas vardas: „Ateitis“. „Kauno gimnazijos mokslei
vių kuopa džiaugėsi ir didžiavosi tuo, kad naujam lietuvių ka
talikų laikraščiui vardas bus paimtas iš jos kuopos rankraštinio 
laikraštėlio“ — pasakoja K. Bizauskas, tos kuopos įkūrė
jas ir to laikraštėlio redaktorius. Apie spausdintos „Ateities“ 
išėjimą Kauno kuopą žinia pasiekė 1910 m. Spalių mėn. pabai
goj ar Lapkričio mėn. pradžioj. Apie „Ateities“ laukimą Kau
ne K. Bizauskas štai kaip pasakoja vienoje savo paskaitoje 
(nespausdinta):

„Ateities“ pasirodymo laukta su didžiausiu ir kažkokiu 
nervingu būkštavimu. Norėjosi, kad „Ateitis“ kogreičiausiai 
pasirodytų ir kad pasirodytų gerai, kad jau pirmasis numeris 
padarytų moksleivijai kodidžiausio įspūdžio. Nekantraudamas 
parašiau į Maskvą man asmeniškai dar nepažįstamam „Atei
ties“ redaktoriui. Ir štai ką jis man atrašo laiškely iš 1911. II. 
25: „Tamsta rašai, kad „Ateities“ turinys turi būt labai įvai
rus ir žingeidus, kad visus užinteresuotų. Čia tai jau keista, 
nes stengtis įtikti visiems absoliutiškai, tai dalykas visiškai 
negalimas, o antra, ne laikraštis turi sekti žmonių ūpą, o žmo
nės turi taikintis prie laikraščio“.

„Iki to laiko — pasakoja toliau K. Bizauskas — Kauno 
kuopa neturėjo jokių ryšių su kitų vietų katalikais mokslei
viais, kad ir su atskirais asmenimis. O juk čia pat „Ateities“ 
pasirodymo laikas. Iš niekur jokios direktivos, jokio paragini
mo. Bet laukti nebuvo kada. Be jokių įgaliojimų šokom prie 
darbo su visu jaunystės įnirtimu. Pažinčių nebuvo, bet juk 
reikėjo užmegsti ryšiai. Nutarėm susirašyti su visų mokyklų 

534



moksleiviais. Nepažinodami jų, kreipėmės į kapelionus-pre- 
fektus, kad sužinotume adresus. Adresus gavę, rašėme ilgiau
sius laiškus, įrodinėdami ,,Ateities“ reikšmę, katalikų mokslei
vių organizavimo reikalingumą ir svarbą, prašydami platinti 
„Ateitį“ ir steigti ateitininkų kuopeles. Laiškų buvo parašyta 
į Marijampolę, Vilkaviškį, Veiverius, Suvalkus, Seinus, Ukmer
gę, Uteną, Panevėžį, Šiaulius, Raseinius, Telšius, Palangą, Lie
poją, Mintaują, Mažeikius, Biržus. Gauta daug entuziastingų 
atsakymų. Bet pasitaikė ir taip, kad mūsų siunčiamieji laiškai 
(kapelionų nurodytais adresais) patekdavo į priešingas kata
likiškam moksleivių judėjimui rankas. Ir tie atsakai įdomūs“...

„Man buvo pavesta — toliau pasakoja Bizauskas — susi
žinoti su Maskva ir gauti šiokių tokių direktyvų. Šit kokį atsa
ką gavau: „Prieš savaitę gavau tavo laiškelį; labai gerai, kad 
vedi susirašinėjimą su Lietuvos moksleivių jaunuomene, pri- 
ruošimui vietos, kuriose šiek tiek galėtų apsistoti ,Ateitis'. Su 
50 Draugijos numeriu pirmas balsas tikrai pasirodys. Nežinau, 
ar visi sutiks su jame išdėstytomis mintimis, norais ir troški
mais, — bet tai ne ,redakcijos' kaltė. Kaip kas tai pasitiks — pa
matysime. Dabar gi jau galime pradėti tartis apie išplatinimą. 
Pranešk į kurią Lietuvos vietą ir po kiek maždaug egzempliorių 
manai reikės siųsti“. (Iš laiško, rašyto 1911. II. 21). Arba vėl: 
„Apie pirmojo numerio turinį ten sužinosite, kaip išeis, ir tada 
vis gi turės pasirodyti; kas prie jos links, kas ne; kas links ir 
turės norą, tai nereikės nei daug formališkumo visokiuose įsta
tuose, kas mano dėta turi būti visiškai prašalinta“.

Na tai tikrai geros direktyvos — stebėjosi moksleivis Bi
zauskas, — formališkumai... Tokiomis tai sąlygomis prasidėjo 
ateitininkų organizacijos darbas. Jokių aiškių nurodymų nebu
vo, išskyrus gal tik vieną, būtent: „Tik noriu patemyti, kad 
mums svarbu turėti ne daug šalininkų, bet gerų, pasišventu
sių, atsidavusių, nenuilstamai dirbančių“ (iš kito „Ateities“ 
redakcijos nario laiško, rašyto 1911. III. 10, t. y. jau „Ateities“ 
pirmajam sąsiuviniui išėjus).

Labai, ypač Kauno katalikiškos moksleivijos, laukiama 
„Ateitis“ tikrai išėjo 1911 m. su „Draugijos“ Vasario mėn. 
(50-jų iš eilės) sąsiuviniu. Rodos buvo norėta, kad „Ateitis“ 
turi pradėt eit nuo 1911 m. Sausio mėn., bet, tur būt, pirma
jam numeriui skirta medžiaga iš Maskvos atėjo Kaunan pa
vėluodama ar dėl kurių kitų priežasčių.

Kaip atrodė to „Ateities“ 1-jo numerio veidas ir koks bu
vo jo turinys, esu jau parodęs šių metų „Ateities“ Vasario mėn. 
sąsiuviny. Čia dar tik pridursiu, kad tas jo ilgasis, kaip ir 
„programinis“, straipsnis „Tris pamatiniai klausimai“ buvo 
parašytas Maskvoj, Nikitos bulvaro pradžioj (prie Arbato rin
kos) esamų namų penktojo aukšto dviejų studentų gyvenama
jame kambary - palėpėj. Straipsnis buvo baigtas, rodos, jau 
po pusianakčio, kai antrasis studentas jau seniai buvo Morfe- 
jaus glamonėjamas ir pirmąjį miegą buvo numigęs. Rytą
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straipsnis paštu išėjo į Kauną kun. Dambrauskui - Jakštui, 
„Draugijos“ redaktoriui, kuris, jį gavęs, atsiuntė straipsnio 
autoriui atviruką, prasidedantį žodžiais: „Bravo, bravissimo!“.

Nebeatsimenu, ar drauge su rankraščiu, ar atskirai, buvo 
Kaunan pasiųstas ir „Ateities“ viršeliui piešinėlis; jį buvo nu
piešęs studentas E. Draugelis (dabar Kalvarijos psi
chiatrinės ligoninės direktorius), pagal mano pasiųlytą vienos 
vokiškų knygeLų serijos viršelių piešinį: susipynusios erškėt
rožių šakelės su raudonais žiedais viršuj. Kun. Dambrauskas, 
tą piešinį gavęs, man laiške pastebėjo, kad piešinį kažkas Kau
ne pamatęs pasakė, kad jis rodąs, jog „Ateitis“ badysianti. Mū
sų, maskviečių, mintim:, tas piešinys turėjo rodyt ne „Ateities“ 
„badymą“, bet simbolizuot erškėčiuotą naujo moksleivių laik
raščio kelią į dar tuomet ne visai aiškią ateitį.

Tokių tat būta mūsų „Ateities“ gimimo apystovų, tada 
tat yra gimusi, nuo tada tat ji pradėjo rodyti Lietuvos visam 
besimokančiam jaunimui (studentijai ir moksleivijai) tikrąjį 
kel ą, tąjį kelią, kuriuo pati eidama ir savo tautai bei valsty
bei vadovaudama Lietuvos inteligentija tegali nuvesti savo 
valstybę ir tautą į tikrai šviesią, gražią, palaimingą ateitį. Kad 
šis kelias yra tikrasis kęlias ir nepaklaidinantis juo keliau
jančių, tą laiduoją patsai Kristus, žmonijos Gelbėtojas, tai ro
do 19-kos šimtmečių krikščionybės istorija.

Ar bereikia priminti dar kartą Kristaus žodžius apie sa
ve: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Dėl to, „kas pasuka iš 
kelio, tas krinta į bedugnę; kas pameta tiesą, tas krinta į tam
są; kas traukias iš gyvenimo, tas randa mirtį“ (R. Maeder, 
Kristus — Didysis Karalius. Kaunas 1935, 12—13 p.).

„Ateitis“ ir per visus baigiamus gyvent savo amžiaus 25 
metus vedė Lietuvos moksleiviją tikrosios tiesos ir tikrojo gy
venamo tikruoju keliu. Tuo tarpu „Aušrinė“ nuo pat pradžių 
krapinėjo šunkeliais, vedančiais į bedugnę, tamsą ir mirtį, ir 
į ten paskui save vedė ir savo tikinčiuosius.

Nepriklausomos Lietuvos laikais „Aušrinė“ pasirodydavo 
rečiau, nuo kurio laiko ji ir visai nebepasirodo. Bet deja mūsų 
nepriklausomai valstybei ir tautai: vietoj vienos „Aušrinės“ 
šiandien jos darbą dirba, t. y. Lietuvos katalikišką mokslei
viją į tamsos ir mirties šunkelius traukia ne vienas, bet kele
tas nekatalikiškų ir net antikatalikiškų moksleiviams ne tik 
skiriamų, bet ir brukte brukamų laikraščių. Vadinasi, nepri
klausoma Lietuva, daug kuo praturtėjusi, praturtėjo ir Anti
kristo bendradarbiais: jų skaičius šiandien ir moksleivijos fron
te keleriopai padidėjęs... Tatai turi Lietuvos visi katalikai įsi
dėmėti ir susirūpinti to viso pasėkomis.

Artimiausiame, t. y. jau 1936 metų „Ateities“ 1-me, o jos 
25-jų amžiaus metų paskutiniajame sąsiuviny aš dar papasa
kosiu, kaip prieš 25 metus pasirodžiusią „Ateitį“ pasitiko to 
meto Lietuvos moksleivija ir Lietuvos veikėjai per savo spau
dą. Ir čia šį tą įdomaus sužinosime. Pr. Dovydaitis 
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B. BUIVYDAITĖ

TĖVYNEI

Tėvyne, mano mylimoji,
Tu — sukury, tu — tylumoj...
Pavėsy liepų tu svajoji,
Tu giedi alpstančioj kaitroj.

Auksinės varpos pakelėse,
Sidabras upių tarp laukų...
Mes visados, visad mes dviese: 
Tu man, aš tau šneku.

Tėvyne, mano mylimoji,
Daina manos širdies,
Pakeliu kryžiais tu man moji
Ir už mane meldies:

Baltais beržais, gėlių darželiais
Ir jūros ošimu —
Visus skausmus tavuos takeliuos
Savon širdin imu.
•v . * I '

■ \

MYK. LINKEVIČIUS

RUDENIO RONDEAU
\ • ' • /

Laukiu vieno žodžio, kupinas tikėjimo, 
Laukiau mielo melo ilges'o gaidoj.
Nusivylus liepa liūdo palaukėje, 
Man šlamėjo liūdną rudenio rondeau.

Nesulaukiau žodžio — tu jo pagailėjai, 
Juo tu nepanorai paauksuot rondeau — 
Ir likau aš vienas topolių alėjoj, 
Gelstančių jų lapų liūdesio maldoj...
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S’. Vindbergs 
(latvių dail.)

Plovėjai

Latvių baletas — 
„Meilės pergalė“



Latvių baletas — 
„Meilės pergalė“

IŠ LATVIŲ TAUTOTYROS

Senieji budynių ir pakasynų papročiaiDaugeriopų atžvilgiu įdomu yra arčiau pasižinti su mūsų brolių tauta. Šiuo atveju paėmiau pluoštelį žinių iš jų tautotyros — kaip būdavę elgiamasi žmogui mirštant, laidojant,, kas apie tuos dalykus manyta ir tikėta ir t.t.Čia minimi papročiai — daugiausia prieškrikščioninės kilmės, bet išsilaikę gana ilgai, — kai kas dar ir pastaraisiais laikais buvę praktikuojama.Gyvybės priežastimi buvo laikoma žmogaus dvasia (dve- salė), kuri gyvenanti žmogaus širdy arba kraujuje. Į žmogaus mirtį buvo žiūrima taip, kad, esą, kokia nelaboji dvasia (launais gars) nuvarginanti žmogų, nualinanti jo kūną tiek, jog nebegalįs toliau išsilaikyti; tad dvasia nebesikentijsi išbėga, ir žmogus miršta. Tuo metu, kada nelaboji dvasia žmogų kamuoja — žmogus serga, kenčia.
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Mirštančiam žmogui norėdavo padėti, palengvinti. Saky
sim, artimiesiems neleisdavo čia pat raudoti, kad mirštančia
jam „ausų neužrėktų“. Ligonį paimdavo nuo lovos, guldydavo 
žemėn ant šiaudų. Prie mirštančiojo laikydavo degančią žvakę 
arba šakalį, kad dvasiai išeinant nebūtų tamsu; čia pat pasta
tydavo vandens kaušą — dvasiai nusiprausti: kaipgi leisis į ke
lionę nesipraususi. Praverdavo duris ir langus, kad dvasia 
laisvai galėtų išeiti. Mirštančiam užspausdavo akis, kad jis pas
kui save nepasivadintų kitų,liekančių gyventi. Jei ligonis ilgai 
kankinosi, tad arti trobos kuo nors smarkiai subeisdavo, kad 
lengviau dvasia iš kūno išsiskirtų; kartais, pašalinę visus iš 
trobos, šaukdavo iš oro vardu; mirštantis, esą, apsidairysiąs, 
matysiąs, kad troboj nieko nėr, o čia jį šaukia — manysiąs, 
kad šaukia mirtis, ir greičiau iškeliausiąs. Jei mirštantysis 
prašydavęs pieno ar medaus, tai neduodavę, nes tas galį pa
kenkti karvėms ar bitėms.

Gerieji, teisieji žmonės mirštą lengvai, be ilgų kankynių; 
piktieji, ypač burtininkai, raganos, — tie ilgai ir sunkiai kanki
nusi.

Prie mirštančiojo budinčios geroji ir piktoji dvasia. Jos, 
esą, ginčijasi ir kovoja, kuriai dvasia turi tekti. Jei laimi pik
toji, tad mirštančiam iš burnos išeiną mėlyni dūmai; jei geroji 
— išskrendąs mažutis, baltas drugelis.

Saugodavo, kad mirštantysis „neapmirtų“. Užtat mirties 
valandą sukeldavo visus namus, kad niekas nemiegotų, nuėję 
į tvartus, prižadindavo gyvulius ir pakeldavo, kad negulėtų. Jei 
to nepadarysi, tai „apmirtasis“ žmogus ar gyvulys gausiąs 
„mirties miego“ ligą: sunkiai miegosiąs, nepasilsėsiąs, galiau
siai, nusikamavęs, mirsiąs. Apie šeimininko mirtį kai kur pra
nešdavo bitelėms. Iš namų- kur ligonis ruošiasi mirti, išnešda
vo visus valgomus daiktus ir sėklas: „apmirtos“ sėklos nebe- 
dygstančios, o valgiai lieką kenksmingi.

Toj vietoj, kur mirė žmogus, įkaldavo vinį į sieną ar grin
dis, kad neprikibtų gyviesiems puolamoji liga arba kokia nors 
veliuonies turėta bloga ypatybė. Numirėlį nuprausdavo ir toj 
vietoj vėl įkaldavo vinį, tikėdamiesi tuo būdu prikalą kuriam 
laikui m rtį. Tą vandenį, kuriuo numirėlis buvo mazgotas, lai
kydavo kenksmingu ir liedavo tokioj vietoj, kur nevaikšto nei 
gyvulys, nei žmogus. Dalį jo pasilikdavo ir vartodavo tarako
nams, blakėms ir svirpliams naikinti. Numirėlio marškinius ne 
vilkdavo, o suardę nuo kūno nuimdavo; juos, o taip pat — pa
talynę, kurioj mirė, šiaudus ir kita, kas tik lavoną lietė, net 
šiukšles iš grįčios iššlavę, — viską suimdavo ir, veždami lavo
ną į kapus, pakelėj sudegindavo („lidumu kraut“).

Lavoną apvilkdavo baltais rūbais, tam tyčia pagamintais. 
Seni žmonės dar gyvi juos sau pasirūpindavo. Siuvant tokius 
rūbus būdavo adata leidžiama „priekšdūrieniem“ — tolyn nuo 
savęs, ne į save.

Budynių laiku nevalia būdavo kūrent pirties, grįčios šluot,
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skalbt, praustis ir galvos šukuot, nes visi nešvarumai sukren- 
tą ant veliuonies. Skalbti galima buvo tik tuo atveju, jei pro 
namus tekėjo upė — pavandeniui nuėjus, nuo namų žemupio 
kryptimi.

Kiekvienoms pakasynoms buvo būtina pjauti kokį gyvulį 
— mat, numirėlis esąs reikalingas šviežio kraujo. Jei žmonės 
jam jo neduodą, tad jis pat pasiimąs: savo namuose pasmau
giąs kokį gyvulį. Be to, nukautieji gyvuliai būdavę numirėlių 
naudojami joti raitiems į aną pasaulį. Tad nepjaudavę niekad 
pakasynoms kiaulės: aišku, kokis gi jojimas ant kiaulės.

Į budynes kviesdavo aplinkinius ir gimines. Kviečiami ne
turėjo teisės neiti: nelaimė atsitiktų. Eidami atsinešdavo duo
nos („bėru maizi“), mėsos, gėrimų. Budynių laiku valgydavo 
ir gerdavo; turėdavo suvalgyti visa, kas paruošta ar sunešta; 
kas likdavo — išmesdavo. Budynėms paruoštų patiekalų prieš 
vartodami numesdavo po kąsniuką šunims ir katėms. Alaus 
ar degtinės prieš gerdami, taip pat nuliedavo nuo paviršiaus 
truputį žemėn.

Budynėse reikėjo padoriai elgtis ir rimtai laikytis. Pra
šant valgyt ar gert, nederėjo atsisąkinėt; valgyt ir gert reikė
jo gerokai, kad numirėlis nerūstautų ir nekenktų už tai, kam 
mažai valgo.

Grabą numirėliui seniau darydavo ne tik iš lentų, bet ir 
kaip lovį iš vieno medžio išskaptuodavo.

Pavalgę melsdavosi prie grabo. Kol grabas būdavo grį- 
čioj, neleisdavo ten šunų, kačių, vištų. Buvo tikima, kad katei 
peršokus per numirėlį, šis atgyjąs.

Kol numirėlis nepalaidotas, buvo manoma jį visa girdint ir 
suprantant, kas gyvųjų kalbama. Užtat saugodavosi ką negerai 
apie jį kalbėti, kad nerūstautų. Yra liudijimas iš 1550 metų, 
kad prieš laidodami numirėlį, gyvieji apstoję aplinkui gėrę, 
kviesdami ir jį kartu gerti ir liedami ant jo gėrimo. Leisdami 
į kapą, esą, įdėję kirvį, truputį valgio, gėrimo, pinigų kelionei 
ir kalbėję: „Ej nz eitu pasaulį, kur tu valdisi pas vaciešiem, ka 
vini šeit par tęvi valdi jusi“ (eik į kitą pasaulį, kur tu valdysi vo
kiečius, kaip kad čionai jie tave valdė). Atsisveikindami gy
vieji raudojo raudas — su šūksniais, kreipiniais į numirėlį. Bet 
tos raudos buvę daugiau „literatūros“ dalykas, negu širdgėlos; 
jas dažnai ir samdytiniai atraudodavę. Šiaip, jų tautosaka lyg 
liudytų, kad dėl mirties nebuvę perdaug sielojamasi. Pvz., buvo 
manoma, kad ašaros slegiančios arba deginančios numirėlį, ir 
dėl to jas lieti per pakasynas buvo laikoma nepadoriu dalyku. 
Šalia to, labai plačiai žinomos dainelės, kuriose minima, kad 
„numirusio neraudojau, akių sau negadinau: kas numirė, tas 
gulėjo, o man akys reikalingos“ (Kr. Barono „Latvju dainas“ 
27754 nr.).

Numirėlį nešdami iš grįčios, į slenkstį įkaldavo vinį — su 
intencija, kad numirėlis nuo kapų nesugrįžtų, kad nesivaidentų 
etc.
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Vežant iš namų vėl sukeldavo tvartuose visus gyvulius, 
kad negulėtų, nemiegotų.

Išlydint numirėlį, visais reikalais rūpindavosi tik saviškiai, 
namiškiai; svečiams nederėjo niekur kištis; eidami iš pirkios, 
Kiekvienas saugodavosi būti pirmutinis ar paskutinis, nes tas 
nešą nelaimę ar mirtį.

Dar — išlydint nukaudavo gaidį — vyrui, vištą —- moteriai 
ir pamesdavo arkliui po kojų; krauju patepdavo grabo galvūga
ly kryželį.

Kad paskiau numirėlis negrįžtų, išlydėję kirsdavo namų 
duryse tris kryželius, užstatydavo duris eglaitėmis, liedavo iš
lydimam į pakulnę vandens kaušą etc.; dar kitur ugnį kurda
vo ant tako iš kapų į namus.

Veždami į kapus numirėlį, pakelėj sustodavo, medy įrėžda
vo kryželį ir išgerdavo šnapsiuko. Mat, tikėdavo, kad numi
rėlis negal pro kryžių eiti, tad — nepareisiąs namo.

Dėl laidojimo vietų — latvių prof. P. Šmits laikosi nuomo
nės, kad kolektyvūs kapynai esąs tiktai krikščioniškosios eros, 
ir tai nelabai dar ankstyvas, padarinys. Senieji latviai, kaip ir 
kitos tautos, laidodavę šiaip kur, kas sau, netoli kaimų. Iš čia 
garsieji „smilčių kalneliai“ tautosakoj, kurių taip pat gausu 
latviuose, kaip ir mūsuose. Paminklų jokių ant kapų nestaty
davę dažniausiai, bent paprastiems, eiliniams žmoneliams. Me
džiai ir žolynai ant kapų — taip pat esąs nesenas reiškinys, 
tik krikščioniškaisiais laikais paplitęs.

Latvių plačiai žinomos buvo įtinkamos“ ir „netinkamos“ 
dienos laidotuvėms. Taip, pvz., šeštadienį numirėlio nelaidoda
vę, nes tuokart jis turėtų anam pasauly visiems vandenį ne
šioti. Geriausios buvo sekmadienis, antradienis ir ketvirta
dienis.

Vežant į kapus numirėlį, kiti išeiną iš kapų pasitikti. Todėl 
arti kapų nederą priešais grabą eiti skersai kelią. Arkliui, ve
žančiam grabą, arti kapų pasidarą žymiai sunkiau, nes atėju
sieji naujo draugo pasitikti numirėliai susikaria į vežimą prie 
grabo.

Dar krikščionybės laikais dėdavę į kapą maisto, degtinės, 
šakalių pasišviesti, kirvį, žirkles etc.; kitur pridėdavę medinį 
kastuvėlį, kad ano teismo dieną numirėliui lengviau būtų išsi
krapštyti iš po žemių. Kryžių statydavę kapo kojūgaly, kad 
keldamasis žmogus turėtų į ką įsitverti. Rygos jėzuitų liudiji
mu, dar 17 a. pradžioj kapinėse prie šviežio kapo žiemą padė- 
davę malkų, kad anie turėtų kuo pasišildyti. Vienoj vietoj 
dargi bažnyčios dokumentuose minima, kad net 18 a. pradžioj 
palaidoję numirėlį ir supylę kapą, žmonės čia pat valgą- gerią, 
o išeidami — dar aniems palieką kokį bliūdžiuką.

„Naujokas“ numirėlis gaunąs tol būti kapų sargu, kol at
veža kitą; kai atveža, tada naujai atvežtasis „perimąs parei
gas“.

Palaidoję, eidami iš kapų, žmonės nukratydavo nuo kojų
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dulkes ir sutrepsėdavo, kad visi mirties elementai, ligos etc., 
nusikratytų, nepatektų j namus.

Parvažiavę iš kapų, susirinkdavo į budynių trobą, kuri lai
dojimo metu iššluojama, išvaloma, ir sėsdavo užkąsti. Tada, 
girdi, iš oro pusės pro langą galėjai matyti, kaip kartu ir numi
rėlis visų valgių „kaštavojąs“. Į valgius ir gėralus, stalan duo
damus, jis pamirkąs pirštus, todėl nuo paviršiaus reikią nu
pilti žemėn; kitaip — tektų greit mirti. Valgoma ir geriama 
būdavo veliuonies garbei; per tokius pietus minėdavo jo darbus, 
jį girdavo etc., — vis tai, kad jam labiau patiktų.

Pirmąją budynių dieną dalyviai praleisdavo labai rimtai, 
susikaupę. Bet paskiau, ypač palaidoję, stengdavosi liksmin- 
tis, kad labiau patiktų tam išvykusiam, kad jis nerūstautų. Bu
vo net specijalių žaidimų. Vieną jų mini prof. P. Šmits, tai, 
būtent, kad sustodavę aplink stalą ir ridinėdavę puodžiuką tam 
tikrus žodžius tardami. Jei puodžiukas sudūždavęs, sakydavę
— ,,tegul bus veliuoniui“. Po pakasynų į 3-čią, 9-tą ir 40-tą 
dieną keldavę puotas, į kurias kviesdavę ir veliuonį.

Buvo tikima, kad galima ir reikia numirėlius vaišinti tuo 
pat būdu ir priemonėmis, kaip ir gyvuosius svečius. Antai, bu
dynių naktį pastatydavo prie grabo (kitur — tiesiog į grabą 
įdėdavo) įvairių valgių, kad numirėlis galėtų ir pats užkirsti, 
ir pas jį atėjusius bičiulius pavaišinti. Būdavo taip pat speci
jalių švenčių, per kurias tai kapuose, tai kitose vietose statyda
vo numirėliams vaišes. Labiausiai tam reikalui vartodavo vir
tus žirnius ir pupas.

Pomirtinį gyvenimą senieji latviai vaizdavosi panašų į gy
vųjų gyvenimą — su panašiais darbais, papročiais etc. Tik cha
rakteringa, kad jų, numirėlių, vaidmuo santyky su gyvaisiais
— kiek kitoks, negu, sakysim, mūsų. Jų numirėliai — dažniau
siai rūstūs,. nekartą ištroškę kraujo, baisūs ir kerštingi. Dau
gybė nekroceremonijų to tiktai ir siekia — suminkštinti jų 
kerštingumą.

Daugelis jų šio tipo papročių yra bendri ir kitiems indoeu
ropiečiams. Pvz., dėti lydimuosius daiktus į kapą gebėdavo ir 
sen. lietuviai, ir slavai, ir germanai. Su vaišinimu numirėlių — 
irgi panašiai. Dar prieš kokią 50 metų Naujamiesčio parapijos 
kapuose duobkasiai rado senam kape butelį degtinės; ta pro
ga senieji žmonės ėmę kalbėti, kad tai buvęs plačiai kitkart 
žinomas paprotys.

Įdomus tautotyriams dalykas, kaip kartais susimaišo kelių 
kultūrų kilmės pažiūros ir tikėjimai. Antai, krikščionių mokslu, 
numirėliai nei vaidenasi, nei piktų dvasių darbų daro, nei gyvie
siems kenkia; iš seno gi žmonės žinojo priešingai. Jiems nu
mirėlis galėjo ir pikta dvasia būti, nuo kurios reikia gintis. Kuo 
gintis? — Išsprendė labai paprastai: šventenybėmis, destis — 
kryžiumi. Ir, štai, kryžius — apsauga nuo numirėlių vaiduok
lių ! Ir tokių mišinių labai ir labai daug.

Šio straipsnelio tikslas — supažidinti truputį „A.“ skaity-
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S. Vidbergs Šaulys

tojus su latvių tautotyros dalykais ir paskatinti, kad patys im- 
tumėt domėtis tautotyros klausimais. Čia labai plati ir įdomi 
sritis, kurioje, tačiau, bent pas mus — baisiai mažai kas dirba. 
O dirbti čia verta ir prasminga. Ir reikia dirbti, nes kiti visi 
jau už mus daugiau yra padarę.

Šiam straispniui medžiaga imta daugiausia iš prof. P. Smi
to raštų šiuo klausimu, ypač ,,Miršana un bėrės“ — ,,Lat. t. d.“ 
10 tome. Daugiau šiuo klausimu patartina pasiskaityti:

1) „Latvju tautas dainas“ rinkinyje 10 tome to pat Prof. P. Smito 
str. „Latviešu mitologija“;

2) „Lat. Dainas“ Kr. Barono rink., I tome, str. „Cilveka mūža 
ritums, gimenes un rodu sadzive“; III tome str. „Slimiba, nave, bėrės“,

3) „Latviešu pasakas un teikas“ rink. I tome prof. P. Šmito 
įžanginis str.;

4) „D i e Let te n“ — straipsnių rinkinys, Riga 1930;
5) P.Šmits, Etnografišku rakštų krajums, Riga 1932;
6) E. A. V o 11 e r, Materijaly dlia etnografiji Latyšskavo piemenį 

Vitebskoi guberniji, I d., SPB. 1890;
•) St. Ulanowska, Lotysze Inflant Polskich. I Krakow, 1891.
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JUOZAS LINGIS

JAU TAVĘS NEBĖR

Neminėsiu Tavęs kasdien maldoj.
Jau seniai nemačiau Tavęs bažnyčioj.
Išskridai kaip gyvastis iš miško žalio
Ir merdintį rudenį palikai man lyg tyčia.

Mirdavo miškas ir vėl iš pumpurų atsikeldavo.
Ilgai dėl Tavo džiaugsmo aš klūpodavau
Ir vis nuplaukdavo nerimas rudeniui
Ir vasarą dainuodavo pievos, darželiai, sodai.

Matau aš vasarą ir Tave su paukščiais
Toli toli dar skrendančią.
Matysiu paukščius gal tėviškės laukuos sugrįžus, 
Bet Tavęs su jais jau nebebus čia.

. . . Neminėsiu Tavęs daugiau aš maldoj, 
Nors ji ir žodžiai paliks tie patys.
Vasaros grįš... Paukščiai tėviškėj triumfuos
Ir aš su jais — lyg Tave kasdien maldoj būč matęs.

VIKT. MILIŪNAS

* *
Pasiutęs vėjas gatvių kryžiuj lempą supa...
Žinai, negera man ir lyrikai — negera mums čia!
Dažnai prasėdžiu ilgas valandas be ūpo. 
ir kaminų šešėliai mano tylą drumsčia.

Gerai dar, kad jaučiu pro dūmus kaimo kvapą, 
aluj pigiam saldutę saldžią beržo sulą:
Jei ne! — suėstų dienos mano laimę trapią 
ir pasipiltų tas dangus skausmų mėnuliais...

545



Keturi ryšininkai
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Paukščiai T. Jėzuitų gimnazijos gamtos 
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Moksleivija visada širdinga savo tautos gynėjams. Ji di
džiuojasi jų laimėjimais, ji visu užsidegimu pasiryžusi pasekti 
savo kariuomenės drąsa ir nepalaužiamumu. Kovos už tautos 
laisvę ir Nepriklausomybę, kova už Klaipėdą parodė šitą moks
leivijos užsidegimą. Ne tiktai aukštesniųjų klasių moksleiviai, 
bet trečiokai ar ketvirtokai, kaip garbingai ir didvyriškai kritęs 
ramygalietis St. Klimavičius, parodė taurią ir nereikalingą jo
kių žodžių Lietuvos jaunuolio meilę savo tėvynei.

Besikeičiantis gyvenimas prie šios vidinės nuotaikos ir pri
sirišimo kraštui atneša dar naujų aplinkybių, kuriose kiekvie
nas tautietis, taigi ir moksleivis, gali konkrečiais darbais savo 
vidinį nusiteikimą, savo nuoširdų bendradarbiavimą su kariuo-



mene pareikšti. Ginkluotų krašto pajėgų rėmimas visai nauja, 
reikalinga ir plati pasireiškimo dirva. Šiųmetinė mūsų šauno- 
sios kariuomenės šventė ir visos aplinkybės, kuriose verda pa
saulio politika kaip tiktai daugiau nuotaikos duoda tąja nauja 
mintimi susirūpinti. O kad ji lengvai ir gražiai įgyvendnama, 
parodo taip pat gausios aukos ir praėjusioje kariuomenės šven
tėje jaunųjų ūkininkų konkretus žygis — dviejų sunkiųjų kul
kosvaidžių padovanojimas mūsų kariuomenei. Jaunieji mūsų 
broliai šias vartingas dovanas, nupirko savo mažomis Gentinė
mis aukomis, parodydami, kad ir mes, moksleiviai, nors ir ne
turtingi, nors ir apskurę, taip pat galime būti naudingi krašto 
apsaugos darbe. Tiktai svarstykime, tiktai tarkimės — klasė
se, savo susirinkimuose ir k. O čia dedame net nurodymus, 
kaip sėkmingiau šią mintį būtų galima realizuoti ir plėsti ki
tuose.

Kariuomenės pramoga

GINKLŲ FONDUI AUKOTI TAISYKLĖS

I.
/

Ginklų Fondui aukos priimamos: a) grynais pinigais, b) vertybės po
pieriais, c) brangenybėmis ir d) kitais daiktais.

II.

Piniginės aukos. Aukojami Ginklų Fondui pinigai įnešami į Taupo
mąsias Valstybės Kasas ar jų skyrius Ginklų Fondo einamojon sąskaiton 
155 nr., arba, jeigu vietoje Taupomųjų Valstybės Kasų skyriaus nėra, siun
čiami į Taupomąsias Valstybės Kasas Kaune ar Krašto Apsaugos Ministe- 
riui.
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Tegu tik pasirodo priešas

III.

Aukų Ginklų Fondui rinkimą, organizuoti gali tik Sąjungos Ginkluo
toms Krašto Pajėgoms Remti Centro Valdyba arba Sąjungos Skyrių Val
dybos.

Neleidžiama Ginklų Fondui aukos rinkti viešose rinkliavose ar atski
riems asmenims.

IV.

Aukų rinkimą Ginklų Fondui turi teisę 
trelės atstovai ir Krašto Apsaugos Ministerio

kontroliuoti Vlastybės Kon- 
įgalioti asmens bei įstaigos.

Surinkti Ginklų Fondui pinigai turi būti įnešami į nurodytas 2 str. 
įstaigas septynių dienų laikotarpy. Tą pačią dieną, kai pinigai įnešami, 
pinigus rinkusi Sąjungos Ginkluotoms Krašto Pajėgoms Remti Centro Val
dyba arba Skyriaus Valdyba turi pranešti Krašto Apsaugos Ministeriui 
įneštų pinigų sumą. z

Mūsų artilereija žygiuoja
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VI.

Vertybės popieriai. Aukojant Ginklų Fondui vertybės popieriais 
(Laisvės Paskolas, Žemės Banko ir Vidaus paskolos lakštus, akcijas, obli
gacijas ir kt.), jie siunčiami tiesiog Krašto Apsaugos Ministeriui.

VII.

Vardiniai vertybės popieriai (akcijos, obligacijos ir kt.) priimami 
Ginklų Fondui, perleidus tuos popierius Krašto Apsaugos Ministeriui ati
tinkamuose įstatuose verstybės popieriams perleisti nustatyta tvarka.

VIII.

Brangenybės. Ginklų Fondui gali būti aukojami brangiųjų metalų 
išdirbiniai, lydiniai, monetos ir brangieji akmenys. Brangenybės aukoto
jų aprašomos ir siunčiamos tiesiog Krašto Apsaugos Ministeriui.

IX.

Kiti daiktai. Ginklų Fondui priimami šie tinkami vartojimui auko
jamieji daiktai: a) maisto produktai (bekonai, taukai, sviestas, daržovės ir 
kt.), b) grūdai ir pašaras, c) kariuomenei tinkami arkliai, d) pusvilnoniai, 
drobuliniai ir pakuliniai audeklai.

X.

Aukojami daiktai, nurodant kieno ir kas aukojama, siunčiami ar 
pristatomi artimiausiai kariuomenės daliai, išskyrus grūdus, kurie prista
tomi į artimiausius Lietuvos Žemės Ūkio Koperatyvų Sąjungos (Lietūkio) 
punktus — sandėlius. Aukotojams išduodami kvitai.

f J
XI.

Kariuomenės dalys ir „Lietūkis“ užuot mokėję aukotojams už paau
kotus maisto produktus, pašarą, grūdus ir kitus daiktus, jų vertę įneš 
pinigais Ginklų Fondan.

XII.

Pasiremiant Sąjungos Ginkluotoms Krašto Pajėgoms Remti Įstatų 
10 §, visiems aukotojams, aukojusiems Ginklų Fondui pinigais, vertybės 
popieriais, brangenybėmis ir kitais daiktais, Sąjungos. Centro Valdyba arba 
Skyriaus Valdyba išduos, pagal aukų Vertės dydį, atitinkamus pažymėji
mus.

BENDRADARBIAMS IR KORESPONDENTAMS

1) Kaip žinote, su 1936 m. 1 nr. „Ateitis“ švenčia 25 metų jubiliejų. 
Ta proga Redakcija nori sudaryti visų savo bendradarbių albumą ir prašo 
juos atsiųsti po vieną atvirutės dydžio fotografiją. Fotografijas siųsti iki 
1936 m. balandžio 1 d.

2) Nors skelbėme, jog rankraščius (žinoma, ir korespondencijas) 
reikia apmokėti tik 5 et. pašto ženklu, bet kai kas dar išlaidžiai tebekli- 
juoja 30 et.
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JAKUBAITYTĖ ALDONA

VIENAS EKSKURSANTAS NEGRĮŽO
Feljetonas

Mokslo metam pasibaigus, Barbutė tūnojo gilioj provinci
joj, savo tėviškėj. Buvo nuobodoka, truputį ilgu. Gaudavo 
laišką — prasiblaivydavo. Bet neilgam. Rodėjo kai ką sutikti, 
ypač iš tųjų, kurie ekskursavo ir Nemuno pavandeniui plaukė. 
Ir kai ją aplankė tokią pirmoji kregždė, jos aktualiausias klau
simas buvo:

— Na, kaip su tuo „Gamtos Draugu“ važiavai?
— Oi, — alpstančiu balsu atsakė draugė, — net šiurpas kra

to. Man vaidenas, kaip vienas ekskursantas negrįžo. . .
— Nagi? — — — Nusišovė gal?
— Ne, tur būt prigėrė, ar šiaip. . . gal kas nužudė.
— Eik, tik! Tu viską nuo pradžios jjapasakok.
— Kaip į traukinį nuėjau, kaip atsisėdau jau vis numanai. 

Paskiau tik važiuoju, dundinu į Kauną. Sėdžiu čemodaną ap
sikabinus ir dairausi, ar neselina kas apvogti. Baisu, ką žinai, 
kas kelionėje gal nutikti. Prie durų arti taip pat nesėdau, kad 
traukiniui stabtelėjus neišlėkčiau. Atsargi būdama, laimingai 
pasiekiau Kauną. Stotyj sutikau draugę Kepurytę ir nudrožėm 
užsiregsitruoti. Atlikę šią pareigą einam pro duris, tik šast prie 
manęs pernykštis Mykąs. Sako:

— Sveikinu, brangiausioji, gražiausioji Kreksida!
— Sveikas Mykeli, studentėli. . . Palydėjo nakvynei į Ku

dirkos mokyklą. Išsitiesiau ant šiaudų ir jaučiu, kad laumės 
medaus į akis pila. O ekskursančių tiek daug, kad vos akimis 
apimu. Mano draugė apsivilko ilgais naktiniais rūbais, vaikš
to aplinkui kaip dūšia ir niurna. Supykus baruosiu. Eik, sa
kau, miegoti ką tu čia po šimts dvejukių. Pagaliau ji atsigulė 
ir žiūri į lubas rimtai nusiteikus. Tik staiga, kad suriko ant 
betriukšmaujančių kaimynių.

— Nurimkit! — Visos išsigando rimto tono ir jau jokio 
nedrausmingo balso nebesigirdėjo. Tik kažkur dusliai knarkė. 
Rytą mano draugė išsiplovė dantis, apsivilko gryno audeklo suk
nelę su mediniais knypkiais ir išėjo oro pažiūrėti. Aš tuo tarpu 
sukrimtau buterbrodą ir bandžiau susipažinti su ekskursantėm. 
Bet vienos dar į akį pūtė, kitos buvo tualetu užsiėmę, tai irgi 
išėjau susipažinti su Kauno atmosfera. Draugę radau bestovin
čią ties termometru. — Puikiausias oras bus visą ekskursiją 
— sako.

— Keno? — klausiu, — Reomiuro ar Celsijaus? Draugė nu
davė, kad supyko ir nusipirko ledų, o aš — šokolado.

Netrukus draugė, aš ir visa ekskursija išplaukėm Nemunu, 
brangiąja mūsų tautos arterija. Mudvi sėdėjom su drauge pa
čiam laivo gale ir dairėmės žiūronus prisitaisydamos. Žiū—

*) „Ateities“ feljetonų konkurse laimėjęs I—ją premiją.

553



riu — mane tėmija toks tipelis. Pažiūrėjau į jį per žiūronus, 
o jis iš kažkur gavęs irgi per žiūronus į mane žiūrėjo, net išsi
gandau — toks didelis, tiesiog kiklopas, pasirodė. Žiūriu nuosa
vom akim, nieko sau, iš profesijos matyt abiturientas. Nuo čia 
matai ir prasidėjo mano širdies drama. Tipelis vis sukinėjasi 
aplinkui. Aš nežiūriu į jį, bet matau, kad jis į mane žiūri. 
Draugė atsiminė, kad ji kokį ten kepeliušą vežasi ir nubėgo už
sidėti. Tipelis tuo tarpu panaudojo progą ir atsisėdo šalia ma
nęs. Sėdime ir žiūrim, aš į dešinį Nemuno krantą, o jis į kairi. 
Pagaliau jis nebeiškenčia:

— Tai graži gamta!
— Naje, — sakau, — be galo. . .
— Žiūrėkit, ūpanele, tiesiog menas: tas, kur stovi ten, tai 

piemuo, o tie, kur bėgioja, tai kiaulės.
— Aha, labai poetiška, tikra poezija, — nusistebėjau.
— Ar jūs iš tolo važiuojat? — pasiteiravo.
— Nuo pačių Eitkūnų.
— Aš nuo Latvijos pasienio, — pasigyrė jis ir paklausė: — 

ar jūs rašot eiles?
— Rašau, kai kada saulei leidžiantis, arba mėnesienoj, — 

o jūs rašote?
— Žinoma, kad rašau, kartą „A. Spindulių“ redaktorius iš

spausdino skyriuje „Kaip nereikia rašyti“, ar skaitėt?
— Sveikinu! — sakau, — gal jūs kada poetas būsit, badu 

dėl savo idėjos mirsit, o mes jum laurus pinsim. . .
— Et, et, — pertraukė jis.
Tuo tarpu už mano nugaros pasigirdo murmėjimas. Atsi

suku — ogi draugė baisiausia supykus su kepeliušu stovi. Tipe
lis susiprato, užleido jai vietą ir pasitraukęs prie užtvaros vėl 
tėmijo mane ir draugės kepeliušą.

Pagaliau Nida, kurion važiuoja buvę vargdieniai dvjetuki- 
ninkai, o dabar — direktoriai, redaktoriai ir panašūs Lietuvos 
gyventojai. Mudu su tipeliu geriausi draugai. Jis ant kopos 
pats pirmutinis užrėplioja, paskui mane ir draugę užtraukia. 
Progai pasitaikius deklamuoja. Įsmeigia akis į dangų ir, rods, 
ten angelus mato. Staiga jis kažką sugalvoja. Skaičiuoja nu
sisukęs varinius centus, spėlioja, ar brangios dabar uogos ir pa
galiau iš kažkur jų atgabeno. Kai suvalgėm uogas jis nubrėi- 
žė smėly širdį. Aš turėjau eglės šaką ir persmeigiau ją. Jis 
tik palingavo galva ir nusitvėrė už kairiojo šono. Vargšas sa
ko, kad jam turbūt dantį širdy gelia. . . O dabar, Barbute, priei
sime pačią mūsų tragediją. Matai, pradėjom girti tas uogas. 
Jis klausia, ar daugiau norėčiau. Aš tuo tarpu linkteldama 
galva nubaidžiau musę nuo kaktos, o jis nė sudiev nepasakęs 
kažkur nubėgo. Laukiau, laukiau, jo kaip nėr, taip nėr. .. Brai
džiojau pajūry, dairiausi, ar nepamatysiu nors švarko, ar ke
purės plūduriuojančios. Bet niekur nieko. Nusiminiau, net 
verkiau. Jei žinočiau, kad žuvo, tai nors dūšią atsiminčiau. 
Taip ir nebepasimaišė draugas mano akivaizdoj.
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JUOZAS KAŠELIONIS

50 METŲ KUN. MYKOLUI KRUPAVIČIUI
Kiekviena tauta brangina garbingų vyrų at

mintį, kelią aikštėn jų gyvenimą ir naudingus 
darbus.

Jubiliato gyvenimo bruožai

Tasai žmogus, kurio vardą šiandien su pagarba mini veik 
visa lietuviškoji spauda, kurio darbai Lietuvos kultūros ir po
litikos istorijoje bus surašyti didelėmis aukso raidėmis, yra da
bartinis Kalvarijos dekanas kun. Mykolas Krupavičius. Jis 
š, m. spalių mėn. 1 d. įžengė į mūsų garbingųjų penkiasdešim
ties metų jubiliatų skaičių. Pats jubiliatas ir Lietuvos katali
kai už tai tarė nuoširdų ačiū Gerajam Dievui.

Kun. M. Krupavičius gimė 1885 m. spalių mėn. 1 d. Kro
kialaukio parapijoje. Tėvai buvo paprasti darbininkai. Dirbo 
dvare. Kiek pinigų susitaupę išsinuomojo 30—40 margų ma
joratą, Utenoje, Prienų parapijoj. Bet nesąžiningas savinin
kas netrukus pavarė ir ūkį pavedė „prašmatnesniam“ nuomi
ninkui. Tėvas, negalėdamas Lietuvoje tinkamai įsikurti, dar 
mažą Mykolą palikęs, išvažiavo į Ameriką laimės ieškoti. Ame
rikoje tėvą sužeidė mašinos ir jis baigė savo gyvenimą Čika
gos miesto prieglaudoje. Motina, kad ir vargingai gyvendama, 
dėjo visas pastangas savo dukteris ir vienintelį sūnelį Mykolą 
išauklėti gerais žmonėmis.

Šeštų metų Mykolėlis jau pradėjo mokytis. Mokėsi ar
čiausioje Igliškėlių pradžios, mokykloje. Mokė čia senas moky
tojas Jasaitis. Mokė jis slaptai ir lietuviškai iš maldaknygių. 
Bet mokytojas Jasaitis buvo mažo išsilavinimo. Ir Mykolas 
čia, kad ir beveik 10 metų mokėsi, nedaug ko išmoko. Veive
riuose į IV skyrių Mykolas buvo 1900 m. priimtas tik per To
mo Žilinsko užtarimą. Mat, T. Žilinskas dar savo studentavi
mo laikais iš Mykolo tėvo buvo patyręs daug gera. Už tai jis 
ir jo sūnų Mykolą, kad ir blogai išlaikiusį egzaminus, priėmė.

Mokėsi Mykolas Veiveriuose sėkmingai. Baigęs paskuti
niuosius pradžios mokyklos skyrius, tęsė čia pat mokytojų kur
sus. 1905 m. jau Mykolas mokytojas.

1905 m. Mykolas išeina į savarankų gyvenimą. Revoliuci
jos audrų metu jis tokį gyvenimą pradeda. Jauno mokytojo 
Mykolo Krupavičiaus didžiausias tikslas buvo susitaupyti mo
kytojavimu pinigų ir eiti mokslus toliau, kad paskui sėkmingai 
galėtų Lietuvai Tėvynei dirbti. Gauna Mykolas mokyklą Len
kijoje, Lomžos gubernijoje. Iš pat pirmųjų mokytojavimo die
nų Mykolas rūpinosi gauti vietą Lietuvoje. Buvo jam pažadė
ta vieta Gudeliuose. Tačiau dėl revoliucinių bangų čia vietos 
negavo, net Lomžos kalėjiman buvo patekęs. Tik trečiaisiais
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mokytojavimo metais vargais negalais gavo, Papilėje antrojo 
mokytojo tarnybą. Gavo ją tik dėl to, kad Šiauliuose gyveno 
geras mokyklų inspektorius. Bet tie metai Papilėje galėjo My
kolui pasibaigti labai skaudžiai. Buvo čia rusų susektas dide
lis lietuvybės darbas. Gerai, kad Papilės vikaras pasiaukojo, 
pasiėmęs ant savęs visą kaltę už lietuvybę ir paspruko į Ame
riką. Bet Mykolui mokytojavimo metai vistiek buvo paskuti
nieji.

Netekęs mokytojo tarnybos, M. Krupavičius turėjo susi
taupęs tik 300 rublių. Jis manė, kad, būdamas girininku, ga
lės tėvynėje darbuotis. Įstoja Lenkijoje j miškininkų mokyklą. 
Tačiau, kada patiria, kad girininko vietą tegalės gauti Rusijos 
gilumos miškuose, nutraukia miškininkystės mokslą ir įstoja 
Seinuose į kunigų seminariją. Ir kunigų seminarijoje klierikas 
Mykolas buvo persekiojamas. Ilgai gubernatorius jo kaip klie
riko netvirtino, buvo kelis kartus parengtas iš seminarijos pa
šalinti. Bet klier. Mykolo didelės proto pajėgos, kilnus doro
vingas gyvenimas, atvira meilės pilna širdis- nesilenkimas ne
teisingumui persekiojimus nugalėjo. Nugalėjęs taip pat visas 
kliūtis, iš Seinų dijakonas M. Krupavičius 1913 met. rudenį nu
važiuoja į Petrapilio Kunigų Akademiją ir įstoja į pirmąjį 
kursą.

Akademijoje dijakonas M. Krupavičius iš pradžių gyveno 
nepasiturinčiai. Tačiau jo gabumai tuoj atkreipė ir Akademi
jos vadovybės dėmesį. Akademijos klausytojų viršiniškumo 
pareigos buvo atimtos iš vyresniojo kurso kolegos Izidoriaus 
Tamošaičio ir perduotos Krupavičiui.

Seinų kun. sem. inspektorius, dabartinis Vilniaus arkivysk. 
Jelbžikauskas visą seminarijos laiką Krupavičių persekiojęs už 
lietuvybę ir norėjęs net iš seminarijos išvyt, ir Akademijoje 
stengiasi jam trukdyti, net reikalauja pašalinti. Laimė, kad 
tada Akademijos rektoriumi buvo prof. P. Būčys. Jis semina
rijos vadovybei atsakė, kad Krupavičių atsiuntė Vyskupas, ku
ris vienas gali jį ir atitraukti. Tačiau vysk. Karosas dėl tokių 
,,prasikaltimų“ Krupavičiaus iš Akademijos neatšaukė. Metus 
pagyvenęs Akademijoj dijak. M. Krupavičius 1914 m. birželio 
13 d. Petrapily, berods, vysk. Ciepliko iššventinamas į kunigus. 
Akademiją baigia jau Didžiojo Karo metu.

Darbas Voronože

1917 m. pradžioje kun. M. Krupavičius atvyksta į Vorone
žą, kaip Voronežo vaikinų M. Yčo gimnazijos kapelionas, čia 
jis rado ateitininkų plačiai pradėtąjį darbą. Į tą sūkurį visas 
pasineria. Darbas buvo sunkus, bet malonus. ,,Voronežo atei
tininkus“, sako patsai Jubiliatas, >,ir dabar su dideliu malonu
mu ir pasididžiavimu prisimenu“. Nuo pat pradžios Jam teko 
atsistoti čia katalikų visuomenės darbo pryšaky ir greit pasi
daro viso lietuvių gyvenimo ašis.
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Kun. Mykolas Krupavičius

Tų metų gale perkeliamas į Voronežą Krikščionių Demo
kratų Centro Komitetas, kurio pirmininku tuoj išrenkamas kun. 
Krupavičius. Moksleiviai ateitininkai kun. Mykolo asmenyje 
turėjo neišsemiamo idealizmo ir visuomeniniam darbui pasiren
gimo jėgų šaltinį. Ne tik Voronežo, bet ir kitų Rusijos vietų 
lietuviai tremtiniai jautė kun. Krupavičiaus jėgą, kuri jungia 
susipratusius lietuvius katalikus tremtinius. Kun. Krupavi
čiaus galybę greit pajuto bolševikai ir jie pasmerkia kun. Kru
pavičių sušaudyti. Tačiau Dievo Apveizda išsaugojo kun. Kru
pavičių nuo bolševikų kulkos. M. Krupavičiaus Voroneže dar
buotę ir bolševikų persekiojimus įspūdingai aprašo savo atsi-
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minimuose ten pat dirbęs B. Žukauskas. Čia bent kelis svar
besnius aprašymo bruožus ryžtuosi pacituoti:

,,1918 m. bene sausio mėn. 23 d. kun. Krupavičiaus bute 
įvyko kr. dem. partijos centro komiteto posėdis. Dalyvavo kun. 
M. Krupavičius, A. Matulaitis, L. Krakauskaitė, Katilius, aš ir 
kiti. Posėdžiui pasibaigus kun. Krupavičius prašė vieno da
lyvių su juo nueiti į geležinkelio stotį, iš kur jis buvo žadėjęs 
išlydėti kun. Rastutį. Nuėjo Matulionis. Apie 12^ vai. Ma
tulionis grįžęs pranešė, kad jam su kun. Krupavičium grįžus iš 
stoties rado pastarojo bute bešeimininkaujančius raudonarmie
čius. Kun. Krupavičius namon nėjo, bet nuėjo pas kun. As
trauską. Kadangi buvo naktis ir sunku buvo kas nors sužinoti, 
sutarėm laukti ryto. Atsikėlę apie 6 vai. ryto ėjom žiūrėti ko 
buvo naktį raudonarmiečiai.

Kun. Krupavičius gyveno viename bute su kun. J. Jasiens- 
kiu. Atėjus aš ėjau į vidurį, Matulionis laukė gatvėj. Jeigu 
mane būtų areštavę, jis turėjo pranešti apie tai kun. Krupa
vičiui.

Kun. Jasienskis dar miegojo. Jį prižadinom. Jis man pa
pasakojo- kad jas jį ir kun. Krupavičiaus kambaryje buvusi 
krata, kad iš... kun. Krupavičiaus paėmę kr. demokratų raštų, 
Katalikų Veikimo Fondo atsišaukimų ir jo paties ieškojo. Iš 
šalies teko sužinoti, kad bolševikų nutarta kun. Krupavičių nu
žudyti. Tą pat dieną 12 vai. buvo sušauktas susirinkimas, ku
riame nutarta buvo, kad Krupavičius turi išvažiuoti į Lietuvą. 
Jam atsisakius palikti tremtinius ir vykti vienam be jų, susi
rinkimas prašė pasitraukti bent iš Voronežo kokiam laikui, kad 
patirtų ką bolševikai tikrai mano su juo daryti. Su tuo pa
siūlymu jis sutiko ir apleido Voronežą apie 4 valė p. p. Tą pat 
vakarą raudonarmiečiai Plepio liepiami atėjo jo areštuoti, bet 
nerado...

Sužinojom iš tikrų šaltinių, kad kun. Krupavičių bolševi
kai sugavę rengėsi „po žilkam rastaskat“ (po gyslelę ištrauky
ti). Jį nuteisė mirtin Revoliucinis Tribunolas. To tribunolo 
rariu buvęs be kitų ir žinomas rašytojas Butkų Juzė.

Kun. M. Krupavičius išvažiavo į Koszlovą. Kad jis ten iš
važiavęs, žinojom tik trys asmenys. Žinantieji tyčia paleidom 

gandus, kad jis slapstosi Voronežo priemiesty Slabadoje. Tai 
padaryta tuo tikslu, kad sumaišius bolševikams pėdas“*).

Kiek vėliau buvo nutarta, kad kun. M. Krupavičiui vistik 
reikia išvažiuoti į Lietuvą. Kozlove kun. Abraitis nukerpa jam 
mašinėle plaukus. Kun. Simanavičius surado jam tremtinio 
Zelenioko pasą, iš zakristijono nupirko kailinius, sumainęs su 
B. Žukausku kepurėmis ir tokiu būdu išviršine išvaizda tapo 
visai panašus į „tavoriščių“. Tokiu būdu kun. Krupavičius lai
mingai išsigelbėjęs ir jo gyvybės ieškančių savo >,brolių“ ir 
1918 m. Velykose laimingai atvyko Lietuvon.
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Darbas laisvoje Lietuvoje

Jubiliato visi darbai Lietuvoje nuo 1918 m pavasario bent 
iki 1927 m. rudens viename trumpo straipsnelio skyrelyje nė 
bendraisiais škicais negalima apibrėžti. Čia jis pirmųjų Nepri
klausomybės laikraščių leidėjas ir redaktorius, čia skrajojan
čių po visą Lietuvą socijalinių kursų organizatorius ir vedėjas, 
čia savanorių šaukėjas, čia Steigiamojo Seimo ir visų seimų ka
talikų bloko vadas, čia Žemės Reformos įstatymo kūrėjas ir 
įgyvendintojas, čia Žemės Ūkio Ministerijos valdytojas ir t. t. 
ir t. t.

Čia negalime nutylėti Lietuvos Steigiamojo Seimo nuopel
nų. Jis padėjo naujai valstybei pamatus — rašo kan. P. Doge
lis — priimdamas eilę svarbių įstatymų, be kurių valstybė neį
gali gyvuoti.

Vienas iš svarbiausių Lietuvai Jubiliato darbų, tai bene 
bus Žemės reformos įstatymo Seime pravedimas ir, tapus Ž. U. 
Ministeriu, to įstatymo įgyvendinimas. Jis yra žemės reformos 
tėvas. Jis ją sukombinavo. Istorija, rašydama apie žemės re
formą Lietuvoje, negalės tylomis praeiti Krupavičiaus vardo 
nepaminėjusi.

Žemės reforma aprūpino dešimtis tūkstančių bežemių ir 
mažežemių žeme; žemės reforma buvo puikus įrankis pažaboti 
sulenkėjusius Lietuvos dvarininkus; žemės reforma nors dali
nai buvo įgyvendintas socialinis teisingumas.

Kun. M. Krupavičius, būdamas ministeris, krikščionių de
mokratų partijos lyderis, niekam nepataikauja. Jis nedaro jo
kių lengvatų nei demokratiškiausiai nusistačiusiems. Jis visur 
žiūri įstatymų, ir sulig jais elgiasi. Dėlto visai nenuostabu, jei 
net iš sau artimų žmonių Jis susilaukė priekaištų. Tačiau Jis, 
taip darydamas, užsitarnavo grynai valstybinio vyro vardą. 
Jam, kaip garsiajam Ciceronui, terūpėjo teisėtumas ir valstybės 
gerovė.

Negalima nepaminėti ir jo pluksnos darbų. Jis rašęs ir 
dabar teberašo įvairiausiais, o ypač socialiniais klausimais. Sa
vo rašymo ir raštų tikslą geriausiai mums nusako pats Jubilia
tas. „Iš vienos pusės“, sako kun. M. Krupavičius, „plunksna 
krapščiau visas baisesnes erkes, kurios į mūsų tautos sielą ir 
kūną skverbėsi; iš kitos — šviečiau ir vedžiau mūsų tautiečius 
į šviesos ir tiesos kelią“.

Su Jo ankstyvesniais rašymo darbais, su jo visuomeniniais 
žygiais ir veikimu „Ateities“ skaitytojai jau yra susipažinę*). 
Čia kartą iškeltų minčių nekartosime. Tik norime priminti, 
kad kun. M. Krupavičius ir 1927 m. rudenį išvykęs į Prancū
ziją mokslų pagilinti, ir būdamas profesoriumi Vilkaviškio Kun. 
Seminarijoj, ir klebonaudamas Veiverių par., net būdamas Kab 
varijos dekanu iš šių darbo barų nepasitraukė.

*) Krikščionis Demokratas. 1927 m. Nr. Nr. 3, 4, 5. 151—152 pusi.
*) Ateitis. 1930 m. Nr. 1. 29—40 psl.
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Solistė V. Jonuškaitė - Zaunienė, švenčianti 10 metų scenos darbo sukaktuves



ŽESISTŲ KILMĖ. ISTORIJA IR ORGANIZACIJA
Š. m. „Atitis“ 8—9 nr. supažindinome su mokslei

vių žesistų kongresu Briusely, čia duodame žinių apie 
juos pačius. Redakcija.

Visais laikais atostogos moksleiviui pats pavojingiausias 
laikas, ypač tam, kas nežino ką tuo metu veikti. Žesistai (J. E. 
C.) pradžią ir turi nuo to laiko, kada pradėta rūpintis moks
leiviais atostogų metu. Pirmas toks žingsnis buvo padarytas 
1883 m. Lessines‘e. Sumanytojas vyskupas Paulin Ladeuze, Lou- 
vain'o universiteto rektorius.

1910 m. bal. mėn. 9 dieną pasirodė pirmasis ,,Le ble‘ que 
leve“ (Augąs kvietys) žurnalo numeris, skiriamas mokslei
viams, esantiems atostogose, o tais pat metais rugsėjo mėn. 
Enghien mieste įvyko moksleivių kongresas. Tuo laiku dar ne
buvo tikros organizacijos: viskas vyko netaip jau apgalvotai; 
daug reikšmės turėjo kiekvieno ryžtumas ir gera valia. Netu
rėta dar realios katalikiškos akcijos idėjos (Pijus XI nebuvo 
kalbėjęs apie tai). Vis dėlto stengtasi jau ir tada atostogas pra
leisti planingai, kartu ir linksmai. Tokia yra kilmė J. E. C. or
ganizacijos.

Jos istorija šitokia. Po karo, 1920 m., įsikūrė jaunųjų bel
gų katalikų draugija (A. C. J. B.), kurios nariais yra jaunieji 
darbininkai, moksleiviai ir studentai, tarnautojai, ūkininkai. 
Jie skirstosi į dvi grupes pagal amžių: iki 16~kos metų — jau
nesnieji, nuo 16-k°s metų — vyresnieji. Vyresnieji leidžia 
,,Effort“ (Jėga) žurnalą’ jaunesnieji — aukščiau minėtą ,,Le 
blė qui leve“. Šį jaunųjų katalikų organizacija auga labai grei
tai. 1922 m. kongresan į Gembloux suvažiuoja 10.000 dalyvių, 
1924 m. į Charleroi — 30.000, o 1927 m. į Liėge net 70.000. 
Prieinama išvados, kad reikia juos skirti ne pagal amžių, bet 
pagal profesiją, ir čia prasideda A. C. J. B. direrenciacijos 
(specializacijos) perijodas. Nuo to laiko, A. C. J. B. pasidali
ja į 5 grupes: J. A. C. — ūkininkų, J. O. C. — darbininkų, 
J. I. C. — komersantų ir tarnautojų, J. V. C. — studentų ir 
J. E. C. — moksleivių (14—18 metų amž.).

J. E. C. organizacija gimė 1927 m. Ji leidžia jau minėtą 
,,Le blė qui leve“ žurnalą. Jų tikslas, katalikišku pavyzdžiu 
veikti vienas į kitą ir ruoštis vėlesniam katalikiškam veikimui. 
Aplinkuma, kurioj ši orgaizacija veikia, yra aukštesniųjų mo
kyklų moksleiviai. Tarp org-jos ir jos narių ryšys nenutrūksta 
per ištisus metus ir visuose gyvenimo momentuose.

Mokslo metais veikiama sekcijose, taip kurių yra kardi
nolo Mercier sekcijos (S. C. M.). Atostogas moksleiviai pra
leidžia bendrabučiuose, kurie randasi prie parapijų.

3-jų kategorijų vietinės sekcijos yra sujungtos į sričių fe
deracijas. Srities sekcijos kartu sudaro J. E. C., kuri priklau
so vyriausiojo komiteto vadovybės LouvanTe. Čia randasi ir
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BELGIJOS ŽESISTŲ ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVOS KA
TALIKUS MOKSLEIVIUS

Kaip jūs, taip ir mes esame jauni moksleiviai ir dirbame 
tam pačiam Idealui: Kristaus garbei, kurs yra mūsų Karalius ir 
mūsų Viešpats.

Mes esame katalikai, universalūs katalikai. Štai dėl ko mes, 
norėdami geriau jus pažinti ir draugauti, norime sueiti į artimes
nius santykius su jumis. Ir jei kada nors jūs būsite Belgijoj, visi 
žesistai, o ypač tie, su kuriais koresponduosite, bus jum visados 
draugai ir broliai.

Draugai lietuviai, dirbą katalikiškoj akcijoj! Mes siunčiame 
jums linkėjimus, linkim viso geriausio!

Fr. Brauvv, 
korespondencijos reikalų vedėjas. 

■■HniBBmranB&saHnm!

vyriausias sekretoriųatas ir kitos reikalingos įstaigos. Vietinei 
sekcijai vadovauja taryba* kurios svarbiausi nariai yra dvasios 
vadas ir sekcijos pirmininkas.

Federacijai vadovauja taip pat taryba su dvasios vadu ir 
pirmininku prieaškyje. Nariai J. E. C. orgaizacijos arba ,,že
sistai“ skirstosi į kovojančius, kurie yra veikliausi ir žada gra
žią ateitį, ir į paprastuosius, kurie tik skaito žurnalą, dalyvau
ja susirinkimuose. Vadovaujantiems ir kovojantiems, leidžia
mi specialūs žurnalai. Vadavoujančių biuletenis (B. D.). Dva
sios vadams leidžiamas taip pat specialus žurnalas.

Vadai ir kovojatieji susirenka kiekvienais metais su savo 
dvasios vadais apsvarstyti rūpinmuošius reikalus. Tokie kur
sai paskutinį kartą įvyko Enghien‘o mieste 1935 m. rugsėjo 
2—5 dienomis, kuriuose dalyvavo 300 asmenų.

Štai, malonūs draugai, J. E. C. kilmė, istorija ir susitvar
kymas. Šios draugijos susitvarkymas ir metodai buvo pasisa
vinti „mutatis mutandis“ prancūzų, Kanados, Šveicarijos pran
cūzų ir Katalonijos. Popiežius yra daug kartų laiminęs ir iškil
mingai skelbęs, kad J. E. C. organizacijos moksleivių katalikiš
koji akcija yra tokia, kokios jis (papa) trokšta. Popiežius ją 
stato pavyzdžiu visoms katalikiškoms studentų organizacijoms. 
J. E. C. kaskart daugiau ir daugiau dirba šioj srity, kad būtų 
verta Kristaus ir-Jo vietininko.

Ji nėra vien tik organizacija* bet kas svarbiausia, tai jos 
dvasia, idealas, metodai. Bet visų pirma reikėjo jums išdėstyti 
šios organizacijos pagrindus. Mat, reikia pažinti kūnus, norint 
suprasti sielą, kuri palaiko tą kūną, t. y. J. E. C. dvasią. Bet 
apie tai aš kalbėsiu artimiausiu laiku, maloniai sutinkant jūsų 
brangiems vadams.

Franęois de Brauvv
f 
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VEDA V. VALENTINAS

Kaip atšvęsta kariuomenės šventė. 
Lapkričio 23 d. visa Lietuva pasipuo
šė vėliavoms. Ypatingai gražiai ka
riuomenės šventę paminėjo Kaunas. 
Kaune šventė prasidėjo dar išvaka
rėse Įgulos bažnyčioj ir paskaitomis 
per radio. Šventės dieną Įgulos baž
nyčioj atlaikytos iškilmingos pamal
dos. 15 vai. Karo Muziejaus sodely 
įvyko iškilmės. Čia pasakė kalbą 
naujasis Krašto Apsaugos Ministeris 
pulk. Dirmantas ir kt. Vakare įvai
rios organizacijos ir draugijos pada
rė iškilmingus posėdžius su paskai
tom, koncertais ir kt.

Latvijos Nepriklausomybės minėji
mas šiais metais buvo labai iškilmin
gas. Lapkričio 18 d. visa Lietuva bu
vo pasipuošusi Lietuvos ir Latvijos 
vėliavomis. Į minėjimo iškilmes iš 
Rygos į Kauną buvo atvažiavęs lat
vių Vidaus Reikalų Ministeris Gul
bis.

Kristaus Karaliaus šventė. Spalių 
27 d. buo iškilmingai paminėta visose 
Lietuvos bažnyčiose. Kaune iškilmin
gas minėjimas buvo ateitininkų salė
je, kur paskaitą skaitė dr. Ig. Česai- 
tis, o meninę dalį išpildė šv. Kazi
miero seserų gimnazijos choras.

Generolui Žukauskui 75 metai. Š. m. 
gruodžio 31 d. sueina 75 metai buv. 
pirmajam musų kariuomenės vadui 
generolui Žukauskui. Jam vadovau
jant mūsų kariuomenė sutriuškino 
bermontininkus, bolševikus ir len
kus. Kariuomenė ir visuomenės or
ganizacijos jubiliejų rengiasi iškil
mingai paminėti.

Jaunimas dainuoja anapus sienot — 
tokiu pavadinimu spalių 27 d. viso pa
saulio radio stotys ištisas dvi valan
das transliavo vieną ir tą pačią pro
gramą. Buvo transliuojama 31 tau
tos geriausi kūriniai, kuriuos išpildė 
jaunimo ar net vaikų chorai. Lietu
vos radiofone per 4 minutes buvo su
dainuota trys dainos. Tik gaila, kad 

buvo parinktos ne pačios gražiausios, 
bet eilinės, viena į kitą panašios dai
nos. Gražias ir nuotaikingas dainas 
parinko ispanai, čekoslovakai, bra- 
ziliečiai ir kt.

Heinei nėra vietos vokiečių poezi
joj. Vokiečių Akademija Mūnchene, 
leisdama sąsiuviniais rinkinį: „Vokie
čių poezija“, išleido taip pat H. Hei
nes eilių sąsiuvinį. Bet nacių smo
gikų laikraštis „Juodasis korpusas“ 
pareiškė protestą prieš tai, kad taip 
buvo pagerbtas žydų rašytojas. Nors 
tuo pačiu laiku laikraštis pripažįsta 
Heinės, kaip poeto didybę, bet sako, 
jog visa, ką Heinė rašė, buvo persi
sunkę žydų dvasia...

Latvių rašytojai. Nors latvių lite
ratūros amžius nėra labai ilgas, nes 
pirmoji knyga buvo išspausdinta tik 
prieš 350 metų, o tikroji kūryba pra
dėjo reikštis žymiai vėliau, tačiau ligi 
šiol latvių tauta į savo kultūros lo
byną ir literatūrą yra įdėjusi jau, pa
lyginti, nemažą indėlį, kuris jau šiek 
tiek svertų ir vertinant jį pasauliniu 
mąstu.

Pirmieji .rašytojai buvo kun. Man- 
celis, Firkeris ir Biblijos vertėjas 
Gluskas, o pasaulinius raštus pradėjo 
rašyti mokėjęs lietuviškai G. Štende- 
ris (1716—1796). Pirmasis jų kalendo
rius išėjo 1763 m., pirmasis žurnalas 
1797 m., pirmasis latvių laikraštis 
1822 m., pirmasis latvių rašytojas — 
poetas — dainininkas Indrikis Nere
gįs 1783—1828. Dabar latviai turi vi
są eilę pasižymėjusių rašytojų, kurių 
veikalai mielai skaitomi ne tik pačių 
la^ių, bet taip pat verčiami į svetimas 
kalbas. Čia tenka pažymėti dainių 
Plūdonį, poetą J. Akuraterį, Edvardą 
Virzą, Karolį Skalbę, Janį Jaunsu- 
dabrinšą, romanistus Povils Kozits, 
K. Zarinš, Ad. Errs, A. Gulbis, R. 
Valdess, J. Petersons, Janis Veselis, 
J. Arnis-Runcis ir eilę kitų. Iš mote
rų rašytojų bei poečių pažymėtinos 
E. Sterste, K. Niedra, E. Zalite, L.

Zamaič, A. Dale ir kt.
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RELIGINĖS NOVELĖS KONKURSAS

Ateities Redakcija, gavusi iš savo nuoširdziųjų rėmėjų atitinkamą, 
pinigų sumą, premijai, skelbia religinės novelės konkursą.. Temos pasi

rinkimą, paliekame laisvą.. Čia galės būti paliesta ar šventraščio motyvai, 
ar fragmentai iš Kristaus gyvenimo, šventųjų ar pagaliau įvairūs indivi
dualūs religiniai išgyvenimai. Medžiaga novelei galės būti istoriškoji arba 
gyvenimiškoji, tuo įdomiau, jei dar su mūsų laikais susijusi, sudinaminta.

Konkurse dalyvauja tiktai moksleiviai.
Konkurso terminas 1936 m. vasario 1 d.
Konkurso jury komisijon bus pakviesta Liet. Rašytojų Draugijos 

ir dvasiškijos atstovų.
Geriausioms novelėms paskirta:
I premija — 25 lit.
II premija — 15 lit.
III premija — 15 lit.
IV premija — A. Jakšto „Pikto problema“
y premija — Marga Thome „Neregima karalystė“
Pasirašyti slapyvardžiu, o tikrąją, pavardę, vardą, amžių, gimnaziją 

ir klasę pažymėti užklijuotame vokely.

„Ateities“ jubiliejus atėjo

Sekančiuoju, t. y. 1936 m. sausio 
mėn. nr„ mūsų žurnalas baigs 25 savo 
gyvenimo metus. Šiai ypatingai lietu
vių kultūriniame gyvenime sukakčiai 
paminėti išleisime specijalų numerį, 
kurs kiek galima pavaizduotų „Atei
ties“ gyvenimą ir laimėjimus. Gerb. 
mūsų bičiulius prašome parašyti savo 
atsiminimų, įspūdžių, kurių jiems su
teikė mūsų žurnalas. Korespondentų 
taip pat prašytume nušviesti tą nuo
taiką, kurios atneša „Ateities“ nume
riai gimnazijose. Dėl vietos stokos 
šiaip žinutes apleiskite.

Visose gimnazijose iškilmingiausiai 
paminėta Kristaus Karaliaus šventė 

ir Latvijos Nepriklausomybės 
sukaktuvės ir kariuomenės šventė.

Ta proga mokytojai ruošė paskai
tų, gabiausieji gimnazijų literatai 
skaitė momentui pritaikintos kūry
bos, referatų; gimnazijų chorai taip 
pat pasirodė visomis savo pastango
mis.

„Ateities“ Redakcija
] 

(Kadangi programose būta daug pa
našumo, tai paskirų korespondentų 
atsiliepimų nė nededame, pasitenkin
dami šiuo bendru pažymėjimu— tuo 
labiau, kad ir šiaip korespondenci
jas dėl jų didelio apstumo turime ge
rokai trumpinti, nes kitaip jos vie
nos „Ateitį“ užpildytų. Tat kores
pondentų prašom 4 nepykti, jei jų 
darbai kartais apkarpomi.)

„J. Lietuvos“ pasipiršimas literatų 
valdyboms

Į „J. Liet.“ 5 nr. J. Ašm. deklaruo
tą pasipiršimą gimnazijų literatų bū
relių valdyboms, kad jos ragintų sa
vo gabesniuosius narius rašyti į ją, su 
ja artėti, iš jos prelegentų kviestis 
etc., „Ateities“ Redakcijai daugelio 
gimnazijų gabiausieji literatai, valdy
bų nariai ir k. atsiuntė laiškų, ku
riuose jie pareiškia nepasitenkinimo 
net pasipiktinimo, kad laikraštis, kurs 
„rodo plačių norų maitinti moksleivi
ją „zakristijiška“ literatūra, daryti iš 
literatūros, rašytojų vardų kažkokį 
biznį ir kultūrinį literatų gyvenimą

564



drumsti rietenomis, juos nori įvelti į 
šią. tvankią, aplinkumą“. Jie sakosi 
aiškiai matą, kuriems moksleivių žur
nalams rūpi nuoširdžiai globoti jau
nuosius gabumus, sudaryti sąlygas 
jiems pasireikšti ir įtraukti į ramų 
kultūrinį literatūros gyvenimą. De
šimtys tų žurnalų išaugintų rašytojų 
jiems daugiau ir kur kas simpatin- 
giau kalbą, negu propaganda žodžiu. 
C kiekvienas Lietuvos gimnazijos li
teratų būrelio gyvenimo atsispindė
jimas jų puslapiuose ir pačių gabiau
siųjų tų gimnazijų jėgų bendradar
biavimas juose kalba už glaudžiau
sią, nuoširdžiausią ii' jokiais tuščiais 
žodžiais nesukuriamą bendradarbiavi
mą — rašyti, skaityti ir rūpintis jais.

ALYTUS
— Šįmet dėka energingo kapeliono 

Vaitiekaičio atgaivintų eucharistininkų 
veikimas žymiai išplėstas. Visuoti
ni susirinkimai sutraukia beveik 
visus moksleivius. Paskutiniu lai
ku vėl padaryti 2 visuot. sus-mai. 
(X-20 ir XI-10). Sus-mai visad paįvai
rinami šviečiamaisiais meniškais pa
veikslais. Moksleiviai tuo labai paten
kinti. Nesuprantama tiktai, kodėl 
„Liet. Aid.“ korespondentas kultūrinį 
kapeliono veikimą norėjo kažkokiu 
baubu išpūsti.

— Išrinkus naująją literatų v-bą 
veikimas vėl eina ta pačia vaga, kaip ir 
pernai. XI-17 vėl įvyko skaitlingas 
sus-mas, kuriame buvo recenzuota 
Grušo „Karjeristai“ ir pasitarta bend
rais tolimesnio veikimo reikalais. Vie
nas iš globėjų jau spėjo išrinktą val
dybą išpeikti, nors į naująją v-bą įei
na beveik visi jaunieji kūrėjai, ko 
pernai visai nebuvo. Mums rodos, jog 
kūrybą ir simpatijas reiktų skirti. Per 
paskutinį sus-mą į valdybą įtraukta 
dar naujų jėgų: Narvydaitė (atvažia
vusi iš Panevėžio) ir Vaina.

— XI-3 įvyko tradicinis tėvų komi
teto vakaras, kurio pelnas paskirtas 
neturtingiems moksleiviams šelpti. Šį
met vkaras, loterija, bufetas sulaukė 

daug mažesnio pasisekimo. Iki nus
tatytos dienos šįmet mokestį sumokėjo 
vos 50 moksleivių. Šelpiant buvo žiū
rima daugiau aukštesniųjų klasių, nes 
to tėvai pageidavo, ir visų gerų moki
nio privalumų, bet rodos, mažai bu
vo atsižvelgta į ūkininkų vaikus, 
kurie šį kartą buvo neskiriami 
nuo pasiturinčių.

— Paskutiniu laiku vėl įvyko ke
li sužeidimai skautiškais peiliais. 
XI-16 smarkiai sužeistas skautišku 
peiliu į ranką VIII-os kl. mok. A. 
Svetulevičius. Pirmąją pagalbą su
žeistajam suteikė naujas gimnazijos 
gydytojas Kudirka. Minimajam vos 
nenupiauta dešinės raikas sausgyslė. 
Dabar jis negali ne tik rašyti, bet ir 
pajudinti rankos.

(Redakcijai neaišku, kodėl tų chau- 
bojiškų „didvyrių“ niekas nesudrau- 
džia.)

Kasmatė

BIRŽAI

Literatai kryžkelėje...

Šiandieną kūrybos mūsų gyveni
mui reikia. Šiandieną mes su liūdin
čia širdimi konstatuojame, kad, jei 
ir kur nors toji kūrybiškos galios 
iniciatyva pasireiškia, ji yra užgniau- 
žiama, suniekinama. Tai — smerki
mas savęs baisiai dvasios išsigimi
mo katastrofai.

Negana, kad ir taip jau jojama 
ant šių dienų rašytojų sprando ir vis 
dar ieškoma priekabių — tai nelietu
viškos dvasios, tai per daug didelis 
fanatikas, tai amžinas verkšlenimo 
vergas.

O dabar jau mėginama gražiai pa
joti ir ant sprando tų, kurie dar tėra 
mažučiai, jaunučiai literatūros diege
liai, kuriems, kaip atrodo, reikėtų 
kaip tik duoti daugiau saulės...

O vis dėlto jų tas talento prasiver
žimas, mėginimas rašyti dažnai no
rima paversti kažin kokiu sentimen
taliu „eglelių, saulelių, upelių blizgė
jimų“ motyvu...

Liūdnas faktas, bet taip yra. Juk 
ir „Jaunoji Lietuva“ taip noriai per
šasi po savo sparnais „priglobti lite
ratus, duoti jiems... kažin kokios ten 
„dvasios“. Afišuojasi kaipo mokslei
vių literatų žurnaliukais, o tuo tarpu 
atrodo, kad, taip „mėgdamas“ vadina
mą vienybės frontą, pats ima skelbti 
„herezijas“, suskirstydamas rašytojus 
į visokias ten „kryptis“ ir visokius 
„reiškėjus“.

Ne — kam viso to? Yra jau šian
dien rašytojų, kurie neperšami atėjo 
į moksleivių širdis, kurie tikrai dvel
kia lieutviškumu, nors vieni iš jų p.
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Vykinto yra „priskirti“ prie „kairių
jų“ (Cvirka, ir kt.), kiti prie „dešinių
jų“ (Grušas, Vaičiulaitis ir kt.)„ o 
treti prie kažin kokio ten nesusipra
timo. (Zobarskas, Dovydėnas)

Tokiais skirstymais bei savotiško 
biznio reikalais nevertėtų klaidinti 
moksleivijos, nevertėtų manyti, kad 
peršamos prekės yra taip jau lengvai 
perkamos ir pan. Kūrybinių jėgų mes 
turim. Tai parodė mūsų gana gražus 
pasirodymas literatūros vakare.

Bet tenka abejoti, ar dabartine li
nija vedamas literatų būrelis, (kuris 
po paskutiniųjų priekaištų dėl kaž
ko ten „gaivališko nusistatymo“ bu
vo apgriautas), galės toliau varyti 
sėkmingai savo darbų.

Aišku, jei pati būrelio tvarka, glo
bėjo kai kurie reikalavimai ir pasielgi
mai bus sutvarkyti, būrelis turės dar 
prasmės toliau dirbti, jei ne — ne.

Literatai, plačių užsimojimų žmonės, 
neturi būti sukišami į siauručius rė
mus, neturi būti diplomatiškai mul
kinami.

Atsimenu, kai vienas prelegentas 
nagrinėjo Kossu — Aleksaidravičių ir 
pareiškė, kad vis dėlto Aleksandravi
čius — tragizmo poetas ir kad į jį 
veikė visuomenės gyvenimo nelygu
mai, būrelio globėjas „visomis keturio
mis puolė“, kad, girdi, kur čia tau 
veiks aplinkuma, dabar ir taip gražu 
Lietuvoje, taip miela, tai tik priprastas 
poeto verkšlenimas, tai tik asmeniš
kų nepasisekimų refleksai.

Ir pyktis ima ir juokas eina, kad 
tokie žmonės, apsimetę mulkiais, dar 
Ir kitus mulkina.

Atrodo, toks demoralizavimas litera
tūrinio gimnazijos gyvenimo iššauks 
vien pasipyktinimą, vien liūdną, dva
sioj gyvenimo finalą.

Bet vis dėlto literatai ryžtas la
vintis, ryžtas eiti tikrai kūrybiniais 
keliais, kurie nesuvedami į kokių 
dviejų ar trijų žmonių saują.

B. Beržaitis

Reportažas iš Biržų

Paskutiniuoju laiku Chapusčius tu
rėjo daug darbo ir pamiršo parašyti 
korespondenciją. Todėl nemanykite, 
gerbiamieji, kad Biržų gimnazija ar 
į žemes sulindo, ar į padanges išskri
do. Ne. Ji stovi, kaip stovėjusi.

Jau nuo mokslo metų pradžios vei
kia mokytojo P. Andriejausko rūpes

čiu įsteigtas koperatyvėlis, kuris aprū
pina mokinius knygomis ir rašomaja 
medžiaga. Koperatyvėlį tvarko P. Ja- 
kūnėbas. (VII kl.)

XI. 9. tėvų komitetas surengė Bir
žų visuomenės tradicinį vakarą — 
balių. Mokiniai suvaidino iš latvių 
kalbos išverstą 4 veiksmų pasaką 
„Miegančioji karalaitė“. Suvaidino 
gerai. Tik gaila, kad pats dalykėlis 
nelabai tinka vaidinimui: per maža 
veiksmo. Pažymėtina, kad tą dalykė
lį iš latvių kalbos išvertė is sueiliavo 
gimnazijos poetas Eug. Matuzevi- 
čius .Paskui savo meną parodė dūdų 
orkestras ir choras.

Gryno pelno gauta apie 900 litų. 
Nemažą dalį pelno davė bufetas.

Dabar Pedagogų Taryba svarsto 
vėl vienos organizacijos bylą. Toji 
organizacija naktimis „terorizuoda
vo“ tas vietas, kur gyvena mokiniai. 
Mėtydavo ant stogų akmenis, kimš
davo pro atdarus langus lapus, ar
dydavo pamatus ir t. t. Pedgogų Ta
ryba pasiryžusi tokius „kriminalis
tus“ smarkiai nubausti.

Nechapusčius 
GRUZDŽIAI

Aukštesnioji gyvulininkystės M-kla 
Veterinorių gyvenimas...

Šįmet Į I-mąjį kursą stojančių 
skaičius buvo visai mažas. Todėl pate
ko veik visi, kurie tik buvo padavę 
prašymus.

Iš viso mokykloj mokosi 66 moki
niai.

Pažymėtina, kad kiekvienais me
tais stojančių skaičius mažėja, ir net 
pasklydo gandai, kad visai žada už
sidaryti ši mokykla, nes tokio typo 
mokyklos jau yra atgyvenusios sa
vo amžių. Specialistų prigamino daug, 
kad ir tie ne visi turi tarnybas.

Dėka energingo mokytojo dr. Al
mino daug mokinių įsirašė į šaulius. 
XI-17 mokiniai šauliai dalyvavo kartu 
su miesto šauliais manievruose.

Neatsiliekame ir spaudoje. Turime 
savo skaityklą, kurioje pareina įvai
rūs laikraščiai, bei žurnalai. Gražiai 
domimasi katalikiškąja spauda.

Remigijus

JONIŠKIS

Šiais mokslo metais pas mus pa
sireiškia šioks toks gyvumas. Nors to
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gyvumo buvo ir pernai bet jis pasi
reiškė, gal, netinkamoj formoj.

Šiemet Joniškyje yra septynios 
klasės. VII klasė „pasižymi“ savo vie
ningumu ir savigarba. Jeigii kas vie
nybę bando „griauti“ kviečiamas „pa- 
sirunguoti“.

Mums moksleiviams tai tikrai gė
da. Septintokės, be šokių, frizuotų 
plaukų vienai savaitei (nors tai mo
kyklos įstatai draudžia) ir be vokiškų 
arijų, kurias galėtų pavaduoti gražios 
lietuviškos dainelės, niekur nepasireiš
kia.

Gal joms ir tiek užtenka!

L. Liežuvėlis

JONIŠKIS

Mūsų mokyklos vadovybė itin daž
nai surengia vieną, kitą, minėjimą 
(mažiau pasireiškia atskiri vienetai 
iš mokinių), kurie yra gausingai mo
kinių lankomi.

Didžiulis dainų vakaras

XI-9 Aukštesniųjų klasių mokinių 
pastangomis, muzikos mokyt, p. Šerė
nui padedant, ir „Švietimo“ draugijai 
(kuri išlaiko V, VI ir VII kl.) vado
vaujant, buvo surengtas didžiulis kon
certas — balius, kurio pelnas skirtas 
neturtingiems mokiniams šelpti.

Steigiamas literatų būrelis

Panašios rūšies būrelį jau pernai 
daugelis troško įsteigti. Tačiau, ar tai 
iniciatyvos, ar tai drąsos trūko. Šie
met pradėta galvoti aktyviau ir šiam 
darbui su didesniu entuziazmu grie
bėsi kiti. Tuoj buvo pakalbėta tuo rei
kalu su lietuvių kalbos mokyt, p. De
niu. Bet jis iš pradžių buvo labai abe
jingas, gal būt daugiau priešingas. Gi 
netikėtai buvo patiektas prašymas dar 
su keliais šį darbą galinčiais dirbti 
parašais pedagogų tarybai apsvarstyti. 
Prašymas patenkintas. Jau gauti įsta
tai, kuriuos atsiuntė P. Gailiūnas, iš 
Sakių gimnazijos. Jam esam dėkingi.

Noriu priminti, kad mes, mokiniai, 
laukiame progos kada nors išgirsti 
mūsų naujausios prozos ir poezijos gy
vu žodžiu, tačiau ar mūsų svajonės 
kada virs realybe?

Kaz G.

JURBARKAS

— Spalių 26 d. VI klasė suruošė li
teratūrinio pobūdžio pasilinksminimą. 
Buvo skaityta savos kūrybos, padek
lamuota keletas eilėraščių. Paskui bu
vo mergaičių ir kornetų duetai, o kla
sės choras padainavo keletą, dainelių. 
Visus suindomino ypač gimnazijos 
„kronikos“, sukeldamos tam tikrų pa
darinių...

Gi lapkričio 16 dieną jau visa gim
nazija suruošė vakarą, suvaidindama 
S. Čiurlionienės komediją „Karalaitė 
Tikroji Teisybė“.

Po to buvo orkestro koncertas. 
Gimnazijos choras padainavo keletą 
gražių dainelių, kurių ypač „Vėjužėlis“ 
visiems patiko.

Džiugu, kad gimnazija, palyginti 
su kitais kartais, neblogai užsireko
mendavo visuomenės akyse, ir reikia 
laukti, ateity dar geriau pasirodys, o 
taip pat bus punktualesnė.

Nežinomasis 
KAUNAS

— Teko patirti, kad pagaliau susi
rūpinta atgaivinti pernai buvusį cho
rą, kurs susideda iš įvairių Kauno 
gimnazijų mokinių ir giedos Mokslei
vių bažnyčioje per moksleivių pamal
das. Buvusieji choristai ir dainų 
mėgėjai tuo labai džiaugiasi. Dabar 
chorui reikia palinkėti, kad jis visuo
met sėkmingai giedotų minėtoje baž
nyčioje, nes iki šiol tokio choro ne
buvo. Giedodavo Š. Š. Širdies mok. 
Seminarijos auklėtinės, tačiau jos 
gieda jau paskutiniuosius metus, nes 
kitais metais seminarijos nebebus.

Alb. Stanelis

Iš Kauno A. T. Mokyklos gyvenimo
Nors jau ir taip daug visokių bū

relių yra mūsų mokykloje, tačiau ne
seniai įsisteigė dar vienas — „Šach
matininkų“, kuris pasiryžęs išugdyti 
Lietuvai gražų neįveikiamą šachmati
ninkų būrį. Kol kas dabar eina tur
nyras tarp atskirų skyrių geriausiųjų 
lošėjų, o vėliau bus skyrių meisterių 
rungtynės A. T. M. meisterio vardui 
įgyti. Šiuo laiku daugiausia taškų tu
ri surinkę elektros-technikai. Staty
bos skyriuje yra šachmatininkas, ku
ris žada išlošti prieš visus meisterius, 
kai tik jie paaiškės: mat, jis sakosi 
net su Mikėnu keletą partijų lygiomis 
sulošęs.

Technikas
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Aukšt. Technikos Mokyklos kores
pondentas „J. Liet/' 7 nr. nervuojasi, 
kad jų mokyklos mokinių yra LGSF 
aktyvių žaidėjų ir visai neužsimena, 
kad jų yra ir „Grandy“ ir k. klubuo
se, kurie taip pat nelanko kasdien 
K. K. Rūmų su skautais, nes šių 
„pasportavimas“ pažangiam sportui 
mažai naudos teduoda. Jei kores
pondentas nenusivokia sporto racio
nalumo, neturėtų teisės ir kitų kvai
linti.

Sportininkas

KĖDAINIAI

Daugiausia įtakos gimnazijos gyve
nimui turi literatų būrelis. Jis yra 
gimnazijos spiritus movens. Šiemet 
jau spėjo suruošti du poezijos vaka
rus. Būrelio kultūrinė veikla žymi ne 
tik gimnazijoj, bet ir už gimnazijos. 
Kėdainiečiai būrelio dėka domisi 
jaunųjų mūsų poetų kūryba.

Būrelio nariai aktyviai dalyvauja 
i engiamuose paminėjimuose, šventė
se, skaitydami referatus, poeziją, etc. 
Susirinkimai esti veik kas sekmadienį. 
Medžiagos niekad netrūksta. Kritikų 
irgi esti daugiau negu reikia. Tik 
gaila, kad nevisuomet skaitomi refe
ratai.

— XI. 17. St. Vykintas gimn. moks
leiviams skaitė paskaitą. „Naujosios 
mūsų literatūros kryptys ir srovės“. 
Bet prelegento skirstymas naujosios 
mūsų literatūros į dešiniąją, kairiąją 
ir jautiškąją kj’yptį buvo labai neįti
kinamas ir nepamatuotas. Tai visos 
paskaitos disonansas.

— XI. 23. Literatų būrelis surengė 
poezijos vakarą mažiesiems. Skaitė 
Vyt. Nemunėlis, Br. Buivydaitė ir L. 
Žitkevičius. Vakaras praėjo su dide
liu pasisekimu. Būrelį globoja ener
gingas mokyt. B. Rutkauskas.

— Kooperatyvėlis „Skruzdėlynas“ 
kitais metais mano išplėsti savo vei
kimą, nes naujuose rūmuose gaus 
atskirą kambarį. Koperatyvėliui daug 
padeda mok. S. Sužiedėlis. Valdybą 
sudaro: pirm. J. Gulbinas, sekr. J. 
Ožalas, kasin. ir buhalt. V. Žemaitytė, 
pard. Br. Tiškus.

Gimnazijos choras, vedamas mok. 
K. Gudavičiaus, menkas. Balsų yra, 
bet nėra tvarkos. Ypač reiktų at
kreipti dėmesį į giesmes. Dėl tokio 
giedojimo gėda visai gimnazijai. 
Drausmės trūksta!

— Naujųjų gimnazijos rūmų sta
tyba jau gerokai pradėta. Kitais 
mokslo metais tikrai persikelsim į 
juos.

Vijoklis

Aukštesnioji Kultūrtechnikų M-kla

Mūsų mokykla ligšiol dar nepasi
rodė „Ateity“. Atrodo, jog jos visai 
nėra arba nieko bendro nenori turėti 
su moksleivija, ir mokiniai, be savo 
specialaus darbo, niekuo daugiau ne
sidomi. Tiesa, mūsų gyvenimo sąlygos 
daug kuo skiriasi nuo kitų, kad ir 
specialiųjų mokyklų. Čia, beveik kas
dien, išbūname nuo 8 vai. ryto iki 10 
v. vakaro. Todėl ir atsiranda pasitrau
kimas „iš gyvenimo“, nes ir pati mo
kykla gerokai už miesto, prisiglaudusi 
gražaus parko pakrašty.

Kaip kiekviena mokykla, taip ir 
mūsų, turi savo specifinę vyraujančią 
nuotaiką. Pas mus per pertraukas ne
girdėti koridoriuje jokio triukšmo. Be 
reikalo mokiniai nevaikščioja, vieni 
peržiūri būsimas pamokas, kiti dir
ba braižyklose. Taip vadinamo „gau
dymo“ nėra. Špargalkos taip pat ne
populiarios, jomis naudojimąsi laiko 
negarbingu darbu, todėl, jei kas ir 
pasinaudotų, tuo nepasigirs ir tylės!

Tiesa, nuo ateinančių mokslo me
tų bus sudrumsta ne vien apie moky
klą, bet kai keno ir „širdies“ tyla, nes 
priešais auga nauji gimnazijos rūmai.

Mokiniai turi savo kooperatyvą, 
kuris neblogai veikia, skaityklą; be to, 
yra šaulių būrys, kraštotyrininkų ra
telis, lietuviams moksleiviams šelpti 
draugija ir nemaža mokyklos biblio
teka lietuvių, rusų ir vokiečių kalbo
mis.

Nutraukus apmokamą vasaros 
praktiką, mokinių stojimas žymiai 
sumažėjo. Dabar I kurse yra tik 13 
asmenų. Visoje mokykloje su geo
dezininkų kursu, kuriame šiais me
tais yra 12 klausytojų, mokosi 68 as
mens.

Pr.
KLAIPĖDA

„Ateities“ Kreivose šypsenose tū
las collega Chapusčius (oi, tikrai ga
lima memelandišką liežuvį nusilaužt!) 
apdainuoja „Gamtos draugo eskursi- 
jos nuotrupas ir mūsų pajūrio kraštą.

Jis rašo:
„Žengte marš į institutą!“
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Apsaugok Dieve, į mūsų gimnaziją, 
ėjot, nakvojot ir išdrįsot sakyt, kad 
j institutą. Kad toks yra, tai mes 
nesiginčijam, bet kad mes jį iš pa
sigailėjimo priglaudėme, tai dar ne
reiškia, kad tie gražūs, anot Jūsų, 
rūmai yra instituto. Tai tikriausia 
pačių raudonkepurių Klaipėdos gim
nazistų labirintas su įvairiais pato
gumais, kaip tai gimnazistėms tuale
to priemonėmis ir atvykusioms sve
čiams „viškomis“. Mat, „Šviesa ir Tie
sa mūsų žingsnius telydi“ (ant mū
sų fasado) lydi, galbūt, vieną kitą 
ir institutininką, bet kad šitie žodžiai 
mums pritaikinti, tai nieka,s nedrįs 
nuginčyti.

Tiek to su tuo „institutu“ gra
žiuoju ir „viškom“. Džiaugiuosi, kad 
yra kas Klaipėdą mini. Mes iki šiol 
manėme, kad mes vieni težinome, 
kad Klaipėda Lietuvoje yra, o štai pa
sirodo, kad Didž. Lietuvos gimnazis
tai per savo gražųjį žurnalą „Ateitį“ 
mini ir mus.

Mūsų gimnazija įsikūrė iš kelių 
mokinių ir keletos klasių. Ji buvo il
gą laiką Mokytojų Seminarijos rū
muose. Mokinių skaičius kasmet 
smarkiai augo. Pradžioj gimnazijai 
vadovavo dir. Mašiotas, o po jo iki 
šiai dienai tebevadovauja p. Dir. Tru- 
kanas. Gimnazijoj telpa Prekybos 
institutas, Spartesnioji Mokykla, 
Brandos Kursai ir kit. įvairios moks
lo įstaigos.

Viduje šviesūs koridoriai, veidro
džiai ir kit. Sienos ir kolonos papuoš
tos tautiškais raštais. Antrame aukš
te didelė erdvi salė — didžiausia 
Klaipėdoje. Virš scenos sudėtas visas 
dailininko menas ir gabumai — tai 
didelė Vytauto Didžiojo galva.

Trečiame aukšte tas ypatinga, kad 
iš jo gali patekti į salės balkoną arba 
į gimnazijos platformą, esančią vir
šuje; iš jos matyti kaip ant delno 
šniokščianti, nerimstanti Baltija ir 
prie jos išsitiesusi lydekos formos 
Klaipėda.

Kitą kartą parašysiu smulkiau apie 
pačią gimnaziją. (Laukiame. Redakci
ja ir skaitytojai).

Nerijos sūnus 
KRAŽIAI

Kražių „Žiburio“ gimnazijos link 
kasmet pučia žiaurūs vėjai, mėginda

mi mūsų šviesas visai užgesinti.
Šiais metais uždarytos pirmosios 

trys klasės ir mokinių skaičius beveik 
per pusę sumažėjo. Nors ir maža, bet 
„prašmatnybių“ pasitaiko labai daug.

VIII klasėj rasime medžiotojų, dai
nininkų, sportininkų, Mildos garbin
tojų ir semitų. Paskutiniu laiku gim
nazijoj uždraudus žaisti „kaliošsvaidį“, 
aštuntokai užpatentavo savo naują iš
rastą žaidimą „kempolaidį“. Aštunto
kų dainininkams mėgstamiausia — 
tango melodija.

VII klasėje, tarsi „gausybės rage“, 
pilna dainininkų. Jų žymiausias Sta
sys — kantorius. Be to, jis labai sie
lojosi dėl šeštokės lietuvių kalbos na
mų rašomojo darbo. — „Vaidininkas 
antrą kartą pakliuvo į Kalipsės glo
bą“. —

Šeštokai beveik visi suaugę vyrai, 
išskyrus vieną, kuris dar neužmiršo 
lopšinių dainų. Klasėj jaučiama di
delė mergaičių stoka. Bet staiga nu
sišypsojo šeštokams laimė, sulaukė iš 
kitos gimnazijos „šios gadynės“ gra
žuolių. Nors jų ir maža, bet jos moka 
šeštokus užimponuoti, padainuodamos 
gražių dainelių ir pertraukos metu pa- 
figūruodamos fokstrotą. Bet ir vyrų 
esama nekvailų! Vienas jųjų garbei 
traukia serenadas ir nešioja pilkas 
kelnes.

Penktokai sugeba rašyti prancūzų 
kalbos klasės rašomuosius darbus; nie
kuomet daugiau kaip 60 klaidų vie
name rašomajame darbe nepadaro. 
Klasėj yra „gerų“ kavalierių, tik gai
la, kad panos nespėjo užaugti.

IV „poiltikų“ — klasė. Visi susiskir
stę į dvi grupes: vieni priklauso „Svei- 
no“ korporacijai, o kiti „Ūkininkų“. 
Atskiri asmenys dar nespėjo pasižy
mėti. Pamatysime vėliau...

Baltras

LAZDIJAI
Literatai

X.27 d. buvo literatų būrelio stei
giamasis susirinkimas. Į šį susirin
kimą atsilankė literatūros mėgėjai ir 
„kritikai“. Pasirodo, kad „kritikai“ 
neįsirašė, bet galvojo, kad neįsirašę 
galės „kritikuoti“. Net tą pačią dieną 
bandė kritikuoti patį būrelį, tačiau 
buvo mandagiai išprašyti ir pakviesti 
atsilankyti į pirmąjį pasirodymą. Jau 
jie lyg palengva atšąla, matomai juos 
apleidžia „kritiškos mūzos“. Apskri-
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tai, būrelis varo tolyn savo veikimo 
vagą. XI.17 d. sušaukus susirinkimą 
atsilankė keliolika narių (Lazdijuose 
gana daug!). Noveles skaitė: Paran
sevičius J. „Ant bėgių“ ir Saltonas V. 
„Gyvenimo ironija“. Vienintelis poe
tas Labenskas B. skaitė tris savo eilė
raščius. Kritikai, padedant literatūros 
mokytojui, išsijuosę kritikavo. Iš su
sirinkimo išsinešta daug sveikų ir nau
dingų minčių. Vienas blogumas, kad 
valdomas „diktatoriškai“ — nerenka
ma valdyba, kaip, rodos, kitur yra. 
Būrelį globoti apsiėmė literatūros mo
kytoja p. J. Vosylienė.

— Šiais metais religinis mokinių en- 
tuzijazmas ypatingai pakilo. Mokinių 
pamaldas kat. moksleiviai uoliai lan- 
kiekvieną sekmadienį artinasi prie 
Dievo Stalo. Net ir tie, kurie nelabai 
mėgdavo aplankyti Dievo Pastogę, to 
vieton „Spaudos“ kioske pasiskaityti 
„Laisvąją mintį“, dabar kyščioja gal
vas pro „piliorius“.

— Per mažai rūpinamasi sportu! Ne
reikia visko atidėti pavasariui, kelioms 
dienoms prieš sporto šventę, reikia 
pasirūpinti iš anksto. Sveikintinas 
yra sportininkų noras susiburti į bū
relį, tačiau tuo tarpu didesnių pastan
gų nematyti. Atrodytų, lyg užmigo. 
Laikas pažadinti!

— „J. Liet.“ 6 nr. „Pašalietis“, nors 
iš tiesų aštuntokas, ieškodamas gim
nazijos „solidarumo“, tikrąjį solidaru
mą norėjo sugriauti. Niekas daina
vimo netrukdė, bet tik protestavo prieš 
fokstrotus ir kitas neaiškias meliodi- 
jas, bei korespondento frakcijos ne
kultūringą parodiją, kuri plačiai vi
suomenei parodo „pašaliečių“ ne soli
darumą, bet snobiškumą, kuriuo iki 
VIII kl. neįstengta nusikratyti ir ku
ris verčia iš „karštligės“ peiliais net 
gimnazijos suolus badyti. Kam reika
linga taip nuovoką pamesti?

Silvydis 
LINKUVA

Kapeliono kun. A. Baltrukėno suor
ganizuotieji skudutininkai daro gra
žios pažangos. Puikiai pasirodė Kris
taus Karaliaus šventėj.

— Pagaliau po ilgo poilsio išdrįso 
senoji literatų valdyba sušaukti (X. 
26) pirmąjį šiais mokslo metais lite
ratų susirinkimą, kuriame (žinoma, 

ne be konkurencijos!) buvo išrinkta 
nauja valdyba. Pirm.; — Alb. Palta
rokas (II kl.), vice-pirm. — Vai. Ka- 
ziliūnaitė (VII kl) ir sekret. — Felic. 
Jarašūnaitė (VI kl.). Naujoji valdyba 
pasiryžusi dirbti „tempo“. Laukiame!

— Gimnazijos kooperatyvėlis, val
domas sumanios ir prityrusios valdy
bos, gyvuoja gana gerai. Skolos, pa
darytos Sv. Kazimiero Draugijso kny
gyne, mažėja. Artėjant žiemai, koo
peratyvėlis įsigijo stalo teniso žaidi
mo įrankių. Tokiu būdu mokiniai at
liekamu laiku galės lavintis šioje spor
to šakoje. Kooperatyvėlį globoja mok. 
p. Pr. Markelis.

Siluvis 
MARIJAMPOLĖ

Marijonų gimnazija

Gimnazijoje literatų būrelis buvo 
būtinai reikalingas. Na, ir atsirado 
žmonių, kurie susirūpino jo įsteigimu 
(daugiausia pasidarbavo Pr. Rimas 
(VII kl.) ir A. Rubikas (VIII kl.). 
Jie gerbiamą p. mokyt. V. Ramanaus
ką — rašytoją V. Romaną pakvietė 
globėju. Jis maloniai sutiko ir pats 
rūpinosi gauti leidimą būreliui įsteig
ti. Ir štai —
IX. 20 d. įvyko steigiamasis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė A. Rubikas. 
Jis pabrėžė literatij sekcijos reikalin
gumą.

Literatų būrelio valdybon išrinkta 
A. Rubikas pirmininku, P. Starinskas 
vice-pirmininku ir J. Vaičaitis sekre
torium. Narių prisirašė virš 20.

— Direktorius būtinai užsispyrė, 
kad penktokai ir šeštokai nusikirptų 
„ševeliūrą“. Maldausim pasigailėjimo.

Sakalas 
MAŽEIKIAI.

Paskutiniu laiku mokykloje sten
giamasi kaip galint geriau viską su
tvarkyti. Kiekvienoje klasėje yra iš
kabintos mokiniams higienos taisyk
lės, kuriose nurodyta, kaip mokinys 
turi elgtis klasėje ir namuose. Tarp 
kita ko yra jose pasakyta, kad kiek
vienas mokinys nerečiau, kaip dvi sa
vaitės, turi eiti į pirtį. Tik, gaila, kad 
Mažeikiuose tėra tik viena pirtis (ge- 
ležnkeliečių), o kainos joje ir moki
niams — nemokiniškos. Kiek teko gir
dėti, Geležinkelių Valdybai esąs pa-
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duotas kainų sumažinimo reikalu 
prašymas ,bet atsakymo ligšiol dar 
jokio nesą gauta.

Afišų ant koridoriaus sienos ir 
stulpo taip pat nebegalima segti. Vi
sos afišos ir skelbimai dabar segami 
vitrinoje.

Sporto salė paversta „machome- 
tonų šventykla tuo atžvilgiu, kad jau 
su batais eiti nebegalima. Mat, nori
ma palaikyti švara, todėl sporto sa- 
lėn galima eiti tik su sportiniais ba
tukais (o kas jų neturi, tai tik su 
kojinėm). Sportiniams batukams su
sidėti prie sporto salės įtaisyta di
džiulė spinta (lentyna), kurioje kiek
vienas sportininkas turi savo skyre
lį.

Paskutiniame ping — pongo tur
nyre pirmąją vietą užėmė senasis 
gimnazijos ping - pongo favoritas K. 
Zulpa..

Paskutiniu laiku gimnazijoje bu
bo pradėta kalbėti, kad bus galima 
per ilgąją pertrauką gauti ko nors 
gerti — kavos, kakao arbatos ar pie
no. Šituo reikalu, berods, rūpinasi 
gimnazijos vadovybė, todėl galima ti
kėtis, kad greitu laiku per ilgąsias 
pertraukas gaivinsimės kvepiančia 
kava ar saldžiu kaimo pienu.

Žadėję atvykti parungtyniuoti tel
šiškiai iki šios dienos nebeatvyksta. 
Pirmiau, sako, bijoję vandens (vadi
nas, lietaus), o dabar, tur būt, šalčio 
baidosi. Baimė, kad jie ten pat Tel
šiuose būdami nesušaltų, o apie atvy
kimą kalbėti, tur būt, nė netenka.

Kadangi žiema jau kaip ir prasi
dėjo tai reikėtų susirūpinti čiuožy
klos įrengiamaisiais darbas. Mat, jau 
kelias žiemas mokinių čiuožykla 
rengta, bet vis palikta nepabaigta ir 
ja naudotis nebuvo galima.

Šachmatininkai paskutiniu laiku 
irgi buvo nutilę. Mat ,ir juos besiar- 
ittinantis trimestras buvo prislėgęs. 
Bet dabar jie vėl atsigavo ir tęsia pra
dėtąjį turnyrą.

X-26 gimnazijoje įvyko literatų su
sirinkimas. Susirinkiman atsilankė 
būrelio globėjas vicedir. A. Januše- 
vičius ir mok. E. Streikus. Pirmiausia 
skaityta savosios kūrybos. Eilėraščių 
skaitė T. Daukantas — „Liepos nak
tį“, „Išleistuvių puota“ ir „Supykau“, 
V. Kumpikevičiūtė — „Oi neišskris- 
kit, paukščiai“. Noveles skaitė P. Ma- 
čėnas — „Kai rudenį krinta lapai“ ir

Z. Umbražūnas — „Atsiminiau rude
nį“. Pirmoji novelė daugiau indivi
duali ir panaši kažkokiam moderniš
kam pasakojimui. Antroji novelė pa
naši vienam epizodui iš Ch. Dickens'o 
„Varpų“. Po to B. Petrauskas skaitė 
feljetoną „Mokinio tragedija“.

Tame pačiame susirinkime buvo 
paskelbtas ir „Motinos Dienos“ kon
kursas. Konkurse dalyvauja visi gim
nazijos mokiniai. Bus premijuojama 
eilėraštis, novelė, sceniškasis vaizdelis 
ir gyvasis paveikslas.

XI. 17 Gimnazijos sporto salėje įvy
ko ping-pongo rungtyynės tarp Ma
žeikių Valdžios Gimnazijos ir Skuodo 
Progimnazijos mokinių. Rungtynės 
gana lengvai laimėjo mažeikiečiai re
zultatu net 9:0.

Aretino

PANEVEZYS

Pedagoginis klasinės muzikos koncer
tas.

XI.14 d. turėjome progos išgirsti įdo
mios muzikos. Prieš pačią programą 
J. Petruškevičius (8 kl.) supažindino 
su Bacho, Haydno ir Bethoveno bijo- 
grafijom. Mokyt. Karka nurodė „Mu
zikos galią ir įtaką“. Čia p. mokyto
jas trumpai palietė labai svarbią au
klėjamąją muzikos įtaką.

Po paskaitos buvo pati muzika. Pir
miausia buvo Bacho kūrinys (koncer
tas d-moll). Kūrinį išpildė p. Pokrovs
kis I-mu smuiku, p. Baronas — Il-ru 
smuiku ir p. Dabkevičius — portepi- 
jonu. Bethoveno Trio (4-rių dalių: 
allegro, adagio ceutabile, scherce ir 
finale) išpildė I-mu smuiku p. Baro
nas, cello — p. Pūscher ir portepijonu
— p. Dabkevičius. Portepijonu p. Dab
kevičius skambino Bethoveno sonatą 
Pathetigue. Paskutinis veikalas buvo 
Haydno „Kinder-Simphonie“. Jį išpil
dė: I-mu smuiku p. Pokrovskis, II-ru
— p. Baronas, cello — p. Pūscher, 
klarnetu p. Akelis, trompetu — p. Vi
šinskis ir fortepijonu — p. Dabkevi
čius.

Apskritai, koncertas pavyko ir atli
ko savo uždavinį — mokiniai labai pa
tenkinti.

XI.21 d. įvyko trimestro pabaigos 
paminėjimas. Jį surengė išimtinai 
VIH-kai. Pakvietė ir kitų klasių atsto
vų. Bet jie neatvyko. Apie 8 v. vak.
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aštuntokai susirinko prie gimnazijos 
(arba netoli). Paskui suėjo į valgyklą. 
Užėmę vieną stalų eilę. Įvesdami 
naujas tradicijas, pasirūpino kiekvie
nas po pieno stiklinę ir riestainį. (Tas, 
žinoma, buvo padaryta urmu). Kai 
viskas buvo paruošta, draugas A. B. 
pradėjo paminėjimą, kviesdamas visus 
atsistoti, o kitas draugas D .E. perskai
tė tuo tarpu trimestro pabaigimo ak
tą, kitaip tariant, apibūdino trimes
tro relultatus. Sušuktas skardus „va
lio“. Pareikšta „kritusiems“ užuojau
tos. „Kritusių“ vardu draugas J. N. pa
dėkojo už užuojautą, ryždamasis kar
tu nugalėti įvairius sunkumus, įvairius 
kliūčių kalnus. Čia paskelbta kova 
dvejetukui. „Pereat 2!“ Paskui drau
gas A. D. tarė trumpą žodį. Po to 
’vyko pats užkandis — pasistiprini
mas antram trimestrui. Nuotaika pa
siutusiai pakilusi. Beužkandžiaujant 
išneštos šios svarbesnės rezoliucijos: 
1. pasveikinti aštuntokes, 2. nusiųsti 
sveikinimą neatvykusiam draugui S. 
M., 3. padaryti vėliau daugiau tokių 
minėjimų.

„Dobilo Žiedas“ per a. a. Dobilo me
tines neišeis, kaip buvo manyta, bet 
vėliau, būtent, prieš Kalėdas.

Gimnazijos „oficijozai“ yra „Puspa
dis“ (išėjo 2 num.) ir „Rankovė“ (išė
jo 1 num.).

Gytis 
PASVALYS

— Lapkričio 10 dieną buvo literatų 
susirinkimas, kuriame paminėtas A 
Jakštas-Dambrauskas. Susirinkimas 
ėjo gražioje nuotaikoje, kol pasiekta 
„einamųjų reikalų“. Keli asmenys 
pasistengė nuotaiką sudrumsti. Pirm, 
f'. Z. į laikraštėlio redakcinę komisiją 
pasiūlė kitą sąstatą, negu valdyba nu
tarė. P. Z. pasiteisino globėjo pagei
davimu. J. M. S. dar kartą norėjo P. 
Z. palaikyti, bet kai susirinkimas ne
pritarė, neišlaikė savo raudonos „am
bicijos“ ir dviejų metrų ilgumo žings
niais apleido susirinkimą. Tose pasė
kose pirm, globėjo buvo atleistas ir 
jo vieton paskirtas gabus literatas A. 
Geležėlė (VII kl.).

Jūratė
i 

Atsisveikiname kapelioną

S. m. lapkričio mėn. 21 d. kapelio
nas kun. K. Barauskas, paskutinę pa
moką aiškino mūsų klasėj, t. y. VII, 

paskutinį kartą jis mus aplankė. Bai
giantis pamokai kapelionas tarė atsi
sveikinimo žodį. Atsisveikindamas 
prašė nepamiršti jo, o jis prižadėjo 
niekuomet neužmiršti mūsų. Didžiau
sias jo noras ir troškimas buvo, kad 
mes, mokiniai, kur ir kuo bebūsim 
gyvenime, bet kad visuomet ir visur 
pasiliktumėm žmonėmis.

J. Dovydėnas visos klasės vardu pa
dėkojo kapelionui už religinį — tau
tinį auklėjimą ir skiepijimą moks
leiviuose humaniškumo ir dorovės.

Daina

Kaip šmeižiami pasvaliečiai mokslei
viai

„J. Liet.“ 6 nr. koresp. F. apjuodino 
praėjusių metų literatų valdybą ir ki
tus mokinius. Čia norime tiktai pa
rodyti, kaip korespondentas F. mėgi
no akis „dumti“. Jis randa, jog per
nai būrelio valdyba buvo „ponai“ ir 
mažai su kuomi skaitėsi. Tam įrodyti 
priduria, jog būrelio susirinkimų pro
tokolus ant savo „kurpalio“ tvarkė A. 
S. ir J. B. Iš tiesų gi koresponden
tas turėtų žinoti, jog protokolus taip 
kaip moka rašo kiekvienas sekreto
rius. Ir tik būrelio globėjo — moky
tojo peržiūrėti ir ištaisyti, ar valdy
bos pertikrinti jie įrašomi į knygas. 
Tai kur čia tas nepageidaujamasis 
„kurpalius?“ O jei protokolai buvo 
pas pirmininką ar sekretorių, tai iš 
kur F. randa „monopolį“. Juk viena 
aišku, kad protokolai turi būti valdy
bos žinioj. Reikėjo F. pasisiūlyti, gal 
būrelis ir būtų nutaręs protokolus lai
kyti pas F. (Nors, žinoma, tokia „as
menybe“, kuri moka sufalsifikuoti fak
tus, vargu btų buvę pasitikėta).

O jeigu korespondentui atrodo spa
lių 9 d. nuotaikos sudrumstimas, jei 
prieš minėjimą aštuntokai ir juos pa
sekusieji žemesniųjų klasių mokiniai 
dainavo patrijotines dainas, keliančias 
vilčių matyti sostinę laisvą ir mūsų 
rankose, tai ką gi jau darysi. Jei ko
respondentas mano, kad Vilnių reikia 
vaduoti pasyvumu, tylėjimu ir rankų 
nuleidimu, tai jis dar negali uždrausti 
kitiems į šį žygį veržtis su energija, 
jaunatve ir keliančia pasitikėjimą dva
sia. Jaunąjai lietuvių kartai nepake
liui su nihilizmu ir stagnacija. Ji ne
tiki, kad į aiškų tikslą ir aiškiais ke
liais vedini darbai ją „kompromituotų“ 
ir tokie „pilki šešėliai", kaip minima-
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sis pasyvus korespondentėlis turėtų 
-kokios nors teisės jai pamokslą pasa
kyti. Jei kurie jaučiatės sergą ir be 
energijos (nors gatvėje iki dvylikės 
praeivių užkabinėjimas ir atėjus į kla
sę pasididžiavimas tuomi kalbėtų ne 
už energijos nebuvimą, bet tik jos su
gadintą naudojimą!) nepykite ant 
sveikųjų!

Dičius
PRIENAI

Gimnazijos gyvumą atstovauja li
teratai, vadovaujami J. Zinkevičiaus 
(VIII kl.). Jie spėjo padaryti keletą 

.susirinkimų, kuriuose skaitė savo kū
rinių šie mokiniai: 31. Kašiubaitė (VII 
kl.), Vyt. Rimavičius (VIII kl.) ir J. 
Zinkevičius (VIII kl.). Ryškiausias iš 
jų gal Vyt. Rimavičius. Jo kūrinėliai 
yra daugiausia literatų mylimi. Tie
sa, paskutiniame susirinkime neblogai 
pasirodė ir J. Martusevičius. Daug 
literatams padeda mok. p. Eidukevi
čius.

— Spalių 27 d. VIII-ji klasė suren
gė tradicinį vakarą. Vakaras (kaip jie 
patys giriasi) visai pavyko. Gruodžio 
drama ,,Lietuviai pabuskite“ buvo su
vaidinta gana gerai. Po vaidinimo St. 
Judinskas, akompanuojant p. Stasiu- 
liui, padainavo porą gan gyvų, juo
kingų ir aktualių kupletų. J. Žukaus
kas gan vykusiai pasmuikavo keletą 
dainelių. Publika šiuos pirmuosius aš
tuntokų žingsnius labai šiltai sutiko.

VIII kl. didžiai dėkinga savo reži
sieriui p. mok. Barzdukui. Bravo aš
tuntokai! Nepadarėte gėdos savo pirm- 
takūnams. Kor.

RAMYGALA

Spaudos priešai

Kai kitose gimnazijose ir mokyklo
se rūpinamasi, kad moksleiviai turė
tų kuo geresnių sąlygų šviestis, nau
dotis literatūra, pas mus tenka iš
girsti ir tokių pamokslų prieš moks
leivių laikraščius: ... „Tokių žurna
liukų mokiniai neprivalo skaityti. Tie 
visi žurnaliukai, kuriuos mokiniai 
skaito, neduoda jiems jokios naudos. 
Tai šlamštas, mizierni žurnaliukai. 
Visi, kas juos leidžia, esą plepiai, buo- 
bos. Visus tokiuos žurnaliukus ir žur
nalistus reikia sumarinuoti, supakuoti 
ir išsiųsti į užsienį. Tai yra tautos 
šlamštas...“ Gi mokiniams, bebandan- 

‘tiems ginti spaudą, atkertama: *Ty- 

liek, plepis, tu nieko nežinai, sieskis!“ 
(Gerb. pedagogo stiliaus nei korespon
dentas nei redakcija netaiso).

Aš
Redakcijos prierašas: ste

bimės šiuo retu balsu spaudos amžiuj 
ir tikime gražia medžiaga kada nors 
būsiant lietuvių spaudos muziejuj.

RASEINIAI

XI. 7. išleidome savo mylimąjį lie
tuvių kalbos mokytoją p. Paleką. Gerb. 
mokytojas buvo literatų būrelio glo
bėjas. Ta proga sušauktas atsisvei
kinimo sus-mas. Jame literatų vardu 
kalbėjo Br. Urbutis ir jausmingą at
sisveikinimo žodį tarė gerb. globėjas.

Pažymėtina, kad p. Palekas ener
gingai ir sumaniai vairavo būreliui; 
buvo numatęs planą tolimesniems 
darbams. Dabar šį „kryžių“ literatai 
uždeda naujajai lietuvių kalbos mo
kytojai. p. Saladžiūtei.

XI. 9. VIII-ji klasė, vadovaujant 
mok. p. Piešinai, nutarė gimnazijos 
gyvenime viešai pasirodyti muzikos 
vakaru. Vyrų kvintetas padainavo 
dainelę „Kaipgi gražus, gražus“ ir 
gimnazijos aktualijų. EI. Ručinskai
tė, fortepijonui pritariant, solo išpildė 
dainelę „Vai pūtė, pūtė...“ Be to, seks
teto buvo atlikta lyg ir operetė „Dzie- 
dukai“.

Paskutiniu metu gyvumas ėmė 
reikštis ir gimnazijos matematikų tar
pe. Manoma įsteigti matematikos mė
gėjų būrelį (gal būt korespondencijai, 
„išvydus pasaulį“, steigiamasis būre
lio sus-mas bus įvykęs).

Šiais mokslo metais gimnazija ma
no suruošti porą vakarų. Vieną Tėvų 
Komiteto vardu, Kalėdų atostogų me
tu, antrą, tradicinį, vasario mėn. Pas
tarajam po truputį ruošiamasi.

Gytautas

ROKIŠKIS

— 22. X. kat. moksleiviai išklausė 
šv. Mišių, laikomų kapel. kun. Leo
nardo Gižinsko, priėmė šv. Komuniją 
ir pasimeldė už Globėją — Jubiliatą 
J. E. Panevėžio vyskupą Kazimierą 
Paltaroką.

— 7. XI. įvyko pats „aktualiausias“ 
gimnazijos pieno mėgėjų klubo atida
rymas. Vadinas, didžiųjų pertraukų 
metu gauname pieno. Neturtingesniuo- 
sius pedagogų taryba sušelpė ir jie
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gauna veltui, o visi kiti moka už 
sciklinę po 5 centus.

— Pirties reikalai tokie pat kaip ir 
seniau kad buvo. Kas dvi savaiti rei
kia eiti į pirtį ir pristatyti kortelę 
klasės auklėtojui. Tik visa bėda, kad 
geros pirties Rokišky nėra. Yra dvi; 
bet viena šalta, o antroje vanduo šal
tas, nors garo yra. Reikėtų pirčių 
reikalas sutvarkyti.

Romantikas

LAIŠKAS IŠ ROKIŠKIO

Daug įtakos rokiškėnams turėjo jų 
vizitas mūsų broliškos latvių tautos 
Daugpilio gimnazijoms. Grįžom iš sve
tur prisižiūrėję, kaip kitur tvarkoma
si, gražinamas!.

Tačiau daugiausia rokiškėnus veik- 
danti priežastis yra kita. Mat, pava
sarį čia turėsiančios įvykti apygar
dos Grant-Suttie dovanos sporto pir
menybės. Tuo pačiu laiku žada at
vykti mus rezivituoti ir broliai — lat
viai iš Daugpilio. Aišku tat, kad, su
laukęs tiek svečių iš kaimyninių gim
nazijų ir net iš užsienio, Rokiškis turi 
kuo nors pasirodyti. Gimnazija jauna. 
Mokslo priemonėmis, turtingu fizikos, 
gamtos kabinetu nepasigirsi! Užtat 
savo susitvarkymu, kūrybiniu suge
bėjimu, vaišingumu stengsimės suda
ryti svečiams jaukią, nuotaiką — šir
dimi išpirksime nedateklius!

Todėl šiuo kartu ir rašysiu, kas yra 
pozityvaus paskutiniuoju laiku gim
nazijoj įvykę, kas padaryta ar da
roma.

Gėlės klasėse ir...

Tuoj grįžus iš Daugpilio, p. Direk
torius iškėlė mintį reikiant papuošti 
koridorių, klasių sienas atitinkamais 
šūkiais, paveikslais, vaizdeliais. VIII-ji 
klasė pirmoji parodė, kas yra kultū
ringa klasė.

Aštuntokai, stengdamiesi eiti kartu 
su kultūra, kiekvieną teigiamą suma
nymą vertina. Entuziastingai sutiko 
ir p. Direktoriaus paraginimą. Jie su
pranta, kad kultūringa klasė nėra 
keturiasienė dėžė su keliom eilėm suo
lų, murzina lenta ir kreiduotom grin
dim, bet — salionas! Taip, tikras, gra
žus, gero stiliaus salionas! Languose 
pastatė po vieną vienodo aukščio 
oleandrą viduriniam — plačialapį fi
kusą. Prie durų gražaus įspūdžio daro 

simetringai iš šonų po vieną pastatyti, 
dekoratyviniai žolynai.

Aštuntokų pavyzdžiu pasekė ir kiti-

... koridoriuj

Prie laiptų iš abiejų šalių stovi dvi 
išdidžios, išsišakoję plačios oleandros. 
Be gėlių apatiniam koridoriuj taip pat 
atsirado gražių atmainų: pasieniais 
aplink lygia eile išlygiuoti geresnieji 
visų klasių mokinių piešiniai, tauti
nių juostų bei raštų pavyzdžiai ir brai
žiniai. Mokiniai džiaugiasi tarp eilės 
kitų užtikę ir savo prieš kelis motus- 
pieštą darbelį. Tegu ir ne toks gra
žus, bet mielas, kad savas, ne sveti
mas. Kolonos prieš išėjimą apatiniam- 
koridoriuj išdabintos iš Varno kryžių 
albumo tautiškais kryžiais.

(P. S. Viršutiniam koridoriuj pieši
niai iškabinėti buvo jau pernai).

__  ir skaityklai steigti Fondas

Rokiškėnai, mėgdami skaityti, gal- 
A^oja ir patys savą skaityklą įsitai
syti. Įsteigtas skaityklai steigti Fon
das, kuris reikiamas lėšas laikraš
čiams užsisakyti pasiryžęs surinkti iš 
klasių rengiamų pasilinksminimų. 
Tam tikslui X. 26. šeštoji klasė buvo 
suruošusi ir pasilinksminimą, į kurį' 
atėję mokėjo po 10 et. Fondui.

Tai tuo tarpu tiek iš Rokiškio!

SKUODAS

— Kiekvienais metais spalių mėn. 
pabaigoje Skuodo parapija pergyvena 
ypatingą dvasinio pakilimo šventę — 
Švenč. S'akramento 40 vai. adoraci
ją, kuri įvyksta Kristaus Karaliaus 
dieną ir jos išvakarėse. Parapijos 
šventėje visuomet aktyviai dalyvauja 
ir Skuodo gimnazija, kuri tomis die
nomis nedirba. Toji susikaupimo ir 
atsinaujinimo šventė visada palikda
vo moksleiviams gražių prisiminimų, 
sukeldavo kilnių norų; tačiau neper
dedant galima pasakyti, kad lig šiol 
dar niekada neteko patirti tok;ų įspū
džių ir niekad moksleiviai nėra taip 
gražiai pasirodę, kaip tai buvo šie
met. (Nereikia nė sakyti, kad Aitriau
sias to viso kaltininkas yra malonu
sis kapelionas kun. Petr. Patlaba).

Paprastai, esant išstatytam Šv. Sa
kramentui, prie jo klūpodavo visi „pi-
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liečiai“. Šiemet buvo jau kitaip: per 
visą. 40 valandų laikotarpį klūpojo vie
ni moksleiviai, nė pusvalandžiui ne
palikdami tos garbingos pareigos. Šia
me dalyke gal daugiausia pasidarba
vo šeštokas St. Bažmus, kurio didelio 
pasišventimo negalima pamiršti. Visi 
moksleiviai net po keletą kartų pasi
stiprino Angelų Duona (malonu pas
tebėti, kad tame dalyke geru pavyz
džiu jiems galėjo būti kai kurie mo
kytojai). Kiekvieną adoracijos dieną 
moksleiviams buvo laikomos atskiros 
mišios ir sakomi pamokslėliai, bet tuo 
nesitenkindami beveik visi jie lankė 
ir parapijos pamaldas.

— Nuo lapkričio mėn. pradžios baž
nyčioje Įvestos moksleivių vakarinės 
pamaldos. Jas noriai lanko ne tik visi 
rimtesnieji (bent aukštesniųjų klasių) 
moksleiviai, bet ir pašaliečiai. Visi 
džiaugiasi tokiu gražiu moksleivių pa
vyzdžiu ir už tai taip pat yra dėkin
gi jų kapelionui.

Catilina 
ŠAKIAI

X. 30. kooperatininkai sušaukė sa
vo sus-mą. Narių, žinoma, atėjo tik 
maža dalis, nors sąrašuose jų esama 
apie 64. Iš valdybos pranešimo — pre
kių kooperatyve yra už 999,99 lit., 
apyvarta esanti tūkstantinė. Naujon 
valdybon išrinkta: Baltrušaitis, Vyš
niauskaitė, Gudaitis, Kušlikis, Stan
kevičiūtė, Ringys, Striūpavičiūtė. Bu
vusiam pardavėjui Ant. Gudaičiui 
sus-mas nusprendė skirti premijos — 
algos 50 lit. Šiuo tarpu kooperatinin
kų gyvenimas kiek sustingęs, o galė
tų jis būti gyvesnis.

X. 16. literatai surengė Jakšto mi
nėjimą. Gražų įžanginį žodį taria lit. 
pirmininkas J. Pavalkis. Jubiliato kū
rybą skaito Puzdešris, Tėvelytė, Striū
pavičiūtė. Biografiją nupasakojo Bal
trušaitis. Apie Jakšto kūrybą, jo 
reikšmę plačiai ir įdomiai kalba Pr. 
Smulkevičius. Jo paskaita buvo tik
rai gera. Apskritai, minėjimas galėjo 
būti ir įdomesnis. Taip pat minėjime 
dalyvavusių skaičius galėjo būti daug 
didesnis. Charakteringa, kad pasi
linksminimų metu salė būva perpil
dyta, bet panašių minėjimų laiku — 
pustuštė.

S. O.

Atsakymas Petr. Arvydui

Tamsta, ponas Arvyde, parašei 10 
nr. ,,Moksleivy“ korespondenciją apie 
mūsų gimnaziją, kuri atsiduoda ne
draugiškumu ir priekabių ieškojimu. 
— Štai užkliūvi už literatų ir prikiši 
jiems kažkokios grupės kvapą. Juk į 
literatus gali stoti visi, kas nori ir 
turi gabumų. O jei Tau patinkantieji 
„grupiniai“ žmonės gabumų neturi ir 
į literatus nestoja, niekas nekaltas. 
Taip pat ,žiūrėdamas pro „grupiškai 
cnameleoniškus“ akinius, nori įžiū
rėti „vienos grupės kvapą“ laikraš
tėlyje, kuris dar neišėjo. Reikia pasa
kyti, kad Tavo uostymas nueis nie
kais, nes laikraštėlis bus literatūriš
kas ir nekvepės jokios, net Paties no
rimos įkalti grupės kvapu. Taigi pir
ma pažiūrėk, kaip viskas yra tikru
moje ir nerašyk išsigalvotų dalykų, 
norėdamas įsiteikti nebe dešimtam 
ponui.

O kad tavo „triukšmingasis“ „.Moks
leivis“ nesukėlė triukšmo nei susido
mėjimo, taip pat nerado nei pritari
mo, tai rodo faktas, jog „Moksleivio“ 
skaitytojams suskaityti nereikia nei 
vienos rankos pirštų.

Literatas 
ŠVKKŠNA

Atsiranda tokių, kurie stengiasi eu- 
charistininkų veikimą sutrukdyti. Sa
kysim, kai „dėl jai vienai težinomų 
priežasčių“ atsisakė vaidinti viena 
eucharistininkų ruošiamo vakaro ar
tistė ir dėl jos nebegalėjo iki advento 
įvykti eucharistininkų vakaras, kai 
kas iš mokinių jautėsi patenkinti, kaip 
pelė žirnių paragavusi. Ir kitokiais 
būdais eucharistininkams kliudo. Ko 
jie tuo siekia? Sunku suprasti.

XI. 9. „Ąžuolo“ susirinkime A. Vai
nius (VIII kl.) skaitė referatą „Koks 
turi būti moksleivis“, K. Surplys (V 
kl ) padeklamavo Putino „Rudeniop 
naktį“, O. Šleiniūtė (VII kl.) paskaitė 
apie Gondingos piliakalnių — krašto 
praeitį, J. Pričinauskas parecenzavo 
H. Radausko „Fontaną“, A. Pareigis 
paskaitė juokingą feljetoną iš Švėkš
nos moksleiviško gyvenimo. Susirin
kimas praėjo gyvai. Nariai ir prijau
čiantieji vos sutilpo kultūros kamba
ry. Tik prijaučiantieji nevisai tėra 
apsipratę su tvarka ir kartais per gar
siai dalijasi įspūdžiais.

Aitvaras
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Literatų būrelį organizuoja liet, 
kalb. mok. p. J. Daniusevičius.

— Lapkr. 24 d. įvyko gimnazijos 
vakaras—koncertas. Gana gražiai 
pasirodė gimnazijos choras, dirig. 
rauz mok. p. Leškevičiui. Puikiai 
dainavo solo Z. Lomsargytė, (IV kl.), 
duetą, J. Karmazinaitė, J. Žukaitė, Pr. 
Kunigytė ir M. Gečaitė. Duetui 
akompanavo T. Miliauskaitė (VI kl.), 
Visus žavėjo puiki mergaičių plasti
ka, kuria rūpinosi kūn. kult. mok. G. 
Tumėnaitė.

Fizikų būrelis pasirūpino reikalin
gom scenai šviesom, o ypač visus ste
bino degąs aukuras. Vakaro pelnas 
skiriamas neturtingiesiems mokiniams 
šelpti.

Žemaičių Laumė

TAURAGĖ

— Lapkričio 9 d. Aukšt. Komerci
jos mokyklos tėvų komitetas suruošė 
meno vakarą. Pelnas paskirtas ne
turtingiesiems moksleiviams šelpti.

Tėvų komiteto sumanymas

Mokinių tėvams pageidaujant, Tė
vų komitetas savo posėdy nutarė pa
didinti pusmetinį mokestį už mokslą 
2 litais. Pinigai bus sunaudoti moki
nių reikalams (pirtis, kava ir t. t.).

Plikių rezoliucijos

Tauragės septintokai baisiai blogai 
pasijautė nuo to laiko, kai buvo pas
kelbtas įstatymas plaukus nusiimti. 
Kai kas pasijautė lyg kaliniu tapęs, 
kitam meilėj pradėjo nebesisekti, kol 
galų gale buvo susirūpinta ieškoti 
pagalbos namie ir j)as svetimuosius. 
Bet kai pasirodė, kad ir kitur tokių 
vargšų nestinga, nutarta beviltiškai 
nurimti.

Narūnas 
UTENA

X. 9. buvo suruoštas tradicinis Ute
nos gimnazijos vakaras. Suvaidinta 
Petronio 4 veiksmų komedija „Nepa
sisekė debiutas“. Komedija pavyko. 
Po jo sekė baletas su dainomis ir šo
kiais „Pirmosios pavasario gėlės“. L. 
Lelėnaitė skambino pianinu; V. Alek
sienė padainavo porą St. Šimkaus ir 
Šuberto dalykė’ių. Gi žemesnių ir vy
resnių klasių chorai, muz. mok. V. 

Čiulados vedami, sudainavo gana gra
žių dainų bei dainelių. Sceniškoji va
karo dalis tuomi ir baigėsi.

XI. 14. literatų būrelis, padaręs 
steigiamąjį susirinkimą ir jausdamas 
artėjančią žiemą, kietai „įmigo“. Jei
gu ir pabus kada nors, tai kažin ar 
išeis kas nors iš tokio „mieguklio“ 
kaip jis.

Apskritai, šiemet Utenos gimnazijoj 
jaučiamas kažkoks sustingimas. Nors 
steigiamieji ratelių susirinkimai įvyks
ta, bet kad išeitų kas nors konkre
taus, tai ir neišeina. Na, gal dar atei
tis šį tą parodys. Sukruskime!

Žaibas 
VILKAVIŠKIS

Skautai Kristaus Karaliaus šventėj 
nedalyvavo. Ruošė kažkokią sueigą. 
Argi negalima būtų prisitaikinti bent 
tokiais svarbiais momentais. Kapelio
nas šiuo reikalu, rodos, darė žygių ir 
viskas buvo išspręsta teigiamai, bet 
kodėl nevykdoma?.

Literatūros vakaras

Pagaliau sulaukėm lapkričio šešio
liktosios. 16 vai. 28 min. turi atva
žiuoti iš Kauno literatūros vakaran 
šie rašytojai: Bern. Brazdžionis, Liud. 
Dovydėnas, Kaz. Zupka ir Nelė Ma- 
zalaitė. Į gelžkelio stotį, kuri yra apie 
5 km. nuo miesto, svečių pasitikti nu
keliauja literatų būrelio globėjas mo
kyt. S. Treigys, J. Švabaitė, K. Bra- 
dūnas ir B. Kriaučeliūnas — B. Pa
girys. Reikia pasakyti, kad į stotį at- 
siritom gana anksti. Užsakom auto
busą, kuriuo galėtume su gerbiamais 
rašytojais pasiekti Vilkaviškį ir lau
kiam traukinio. O jis taip ilgai ne
ateina. Pagaliau, pagaliau pasirodo. 
Išlipa Bern. Brazdžionis, K. Zupka, N. 
Mazalaitė. Tik Liud. Dovydėno nėra. 
Jis staiga susirgo. Bet dėl to susitin
kam su K. Jankausku. Vakarą pra
deda Bernardas Brazdžionis, taręs ke
lis žodžius, skaito pilnus gilios lyri
kos eilėraščius. Išeina K. Zupka su M. 
Linkevičiaus plačiu pranešimu apie 
dabartinę mūsų literatūrą. Po prane
šimo pasirodo su savo eilėraščiais 
vilkaviškiečių atstovas K. Bradūnas. 
(Dėl laiko stokos kiti mūsiškiai pasi
rodyti negalėjo). Vėliau N. Mazalaitė 
skaito nevelę. Novelė pilna naujojo 
romantizmo, padarė malonų įspūdį. 
Per programos pertrauką daugelis 
klausytojų ginčijosi literatūros klau-
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Pasijodinėjimas dvejetukuDaukantas

Simais. Net ir didžiausias poezijos 
priešas Stasys nagrinėja Brazdžionio 
kūrybą. Po pertraukos Bern. Brazdžio
nis vėl skaito savo eilėraščius. Baigęs 
skaityti, ovacijoms nesiliaujant, dar 
turi pridėti vieną „magaryčių“. Ova
cijos vėl nenurimsta. Girdėti šauks
mai: „Regėjimą“! Ir jisai vėl turi 
kartoti „Regėjimą“. Po poezijos vėl 
proza. K. Jankauskas kalba visai rea
listiškai. Jo novelė piešia žemę kokia 
ji tikrai yra. Tiek savo novele, tiek 
menišku skaitymu K. Jankauskas 
vilkaviškiečiams paliko neblogą įspū
dį. K. Zupka su savo socialinėm ir 
lengvom erotinėm mintim sukelia plo
jimų jūrą. Kelis eilėraščius turi kar
toti. Po programos šokiai, kuriuose 
dalyvauja ir svečiai iš Kauno. Reikia 
pasakyti, kad į šį literatūros vakarą 
(o toks šįmet jau antras) atsilankė 
nemažai inteligentijos.

Sekmadienį, XI. 17. įvyko ketvirta
sis literatų susirinkimas. Į jį atsilan

kė ir Kauno rašytojai. E. Danisevičiū- 
tė skaito novelę „Čiobreliai žydi“, B. 
Kriaučeliūnas, J. Švabaitė ir K. Bra
dūnas skaito eilėraščių. Labai malo
nu, kad svečiai mūsų kūrybos ban
dymus nuoširdžiai pakritikavo, nurodė 
blogąsias ir gerąsias puses. Tikimės, 
kad tas mums daug padės. Vėliau K. 
Bradūnas bando skaityti „Balso že
mei“ recenziją, bet negali baigti, 
susirinkimas nutraukiamas, svečiai 
išvyksta. Ligi stoties kauniškius pa
lydi mokyt. S. Treigys, mokyt. A. Grei
čius ir K. Bradūnas. Kelis kartus nu
sifotografuojama ir... traukinys nuve
ža malonius svečius.

K. Zupkos naujasis lyrikos rinki
nys • sukėlė nemažą susidomėjimą. 
Gimnazijoj „Balsą žemei“ jau turi 
apie dvidešimtis poezijos mėgėjų.
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MUSU MIRUSIEJI

A. A. VINCENTAS L.IEPUONIUS
Kaip nuostabus ir nesuprantami yra Aukščiausiojo planai. Vieną 

dieną Jis siunčia pasaulin žmogų, kitą dieną Jis jau vėl jį atsiima. Šitą 
dėsnį gražiai suformuluoja psalmės žodžiai, kad žmogaus dienos tarsi žolė, 
kuri, vėjui papūtus, pranyksta ir ta vieta, kur ji buvo, yra jau nebeži
noma.

Tokią tuštumą Marijonų gimnazijoje paliko ir Vinco Liepuonio 
mirtis.

Vincas gimė 1917 m. geguž. mėn. 22 dieną Griškabūdžio valse. Šukėtų 
kaime. Būdamas septynerių metų netenka savo mylimos motutės. Tais 
pačiais metais pradeda lankyti pradžios mokyklą, kurią galutinai baigia 
Naumiestyje. Baigęs pradžios mokyklą, Vincas, dėdės kan. Vizgirdos 
globojamas, įstoja į Marijampolės Marijonų gimnazijos I klasę. Čia bai
gia šešias klases, būdamas tarpe pirmaujančių moksleivių.

Vincas gimnazijos suole dirba labai daug. Toks įtemptas darbas 
ardo jo sveikatą. Išsenka jo paskutinės jėgos ir jis miršta. Tai buvo 
š ų metų rugpjūčio mėn. 28 d.

A. a. Vincas visą savo gyvenimą aukojo kilniems idealams. Jis ge
rai suprato, kad šiais laikais daug reikia pasiaukojimo, daug kantrybės, 
norint Visuomenei ką nors gera padaryti. Todėl visą laiką Vincas ruo
šėsi išugdyti stiprų nepalaužiamą charakterį, kuris galėtų jam vadovauti 
visą jo gyvenimą.

Vincas savo siekimus gerai suprato. Jis trokšte troško dar šiek 
tiek pagyventi šiame pasaulyje. Jis nustemba prieš savo mirtį ir nesu
pranta, kįodėl norima iš jo paveržti tokius kilnius idealus, kuriems jis 
buvo paaukojęs visą savo gyvenimą. Ir štai Vincas su džiaugsmu ir šyp
sena veide užmerkia akis ir keliauja pas Aukščiausiąjį, kurį visą gyve
nimą taip labai mylėjo ir sėmės sau jėgų.

Vincai, tu mirei, tačiau tie tavo kilnūs idealai nemirė. Jie duos 
gausių vaisių, tik tu melsk Aukščiausiąjį mums ištvermės.

J. K.
Marijampolė, 

1935.X.17.

ZARASAI

Kad zarasiškiai ligšiol tylėjo, ne
reiškia ,kad jų nėra! Yra, kur tau 
nebus, ir komerc. mokykla, K. Būgos 
vardo, nuo šių metų pertvarkyta į 
gimnaziją. Mokinių nedaug — apie 
170. Mokslo varytojai, daugumoj, 
„pažangūs“ bei „pavyzdingi — susi
pratę“. Tačiau jie neįneša mokyklon 
gaivališkesnio gyvenimo.

Iki šiol jokių sekcijų nebuvo. Tie
sa, „šachmatininkai“ ir „gamtos mė
gėjai“ paliko labai silpnus kontūrus 
pereitų metų mokyklos gyvenime. 
„Mat, komercijos mokykla, kam me
nas reikalingas“, tūlas pasako. Ta
čiau, šįmet mok. p. Šato pastango
mis buvo įsteigtas literatų būrelis, 
kuris po truputį ir juda: jau padary
ta 3 susirinkimai, išrinkta valdyba.

— XL 9 d. Zarasų ponios suruošė 
mokyklos salėje neturtingų mokinių
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naudai vakarą — balių. Programa 
buvo gana įdomi. Menišką dalį — 
šokiuš" atliko maži vaikučiai. Ypač 
gražiai pasirodė jauna baleto šokėja 
p. Šlepetytė.

Per balių gerą pasisekimą turėjo 
loterija. Jei ir bufetui fantus aukojo 
visuomenė. Pelno gauta virš 1.300 lt.

— Kas šįmet dedasi su stalo tenisu 
— „pin-pong“, net sunku pasakyti! 
Jurgiukai, Petrukai, Antanukai sėdi 
klasėj įsitvėrę rakečių, kurias, tik pa
šaukus pamokos, tepaleidžia, o kai 
tik mokytojas iš klasės, tuoj jie gal- 
votrūkščiais prie stalo ir „susiintere- 
savę“ daužydami sviedinuką džiau
gias, kad pirmieji „užėmė“ stalą. 
Jiems taip pat įdomu, kad ir po piet 
lošia mokykloj, kai kurie net iš už 
kelių kilometrų atėję. Nesistebėkit, 
kad čia ir „dvoikių“ ir „ping-pong‘o“ 
meisteriai laimės „taures“.

Talens



Stasius Būdavas. MOKYTOJAS BA
NAITIS. Romanas. Sakalo b-vės leid. 
200 psl. 2,50 lit.

Vienas po kito pasirodę romanai 
jau atvertė daugelį puslapių įvairaus 
lietuviškojo gyvenimo. Turime šį tą 
apie kunigus, apie valdininkus, apie 
.gimnazijos moksleivius, tarp kurių 
maišosi ir tosios mokymo įstaigos pe
dagogų. Stasiaus Būdavo romanu 
pradedama nauja mūsų romanų isto
rijos dalis — vaizduojanti kaimo mo
kytoją. Tiesa, L. Dovydėnas „Ieškau 
gyvenimo draugo“ bandė įtraukti į 
fabulą kaimo mokytoją, tačiau visa 
tai buvo ne tam, kad pavaizduotų 
mokytojos siekimus, darbą, nepasise
kimus ir laimėjimus, bet kad sukurtų 
gyvenimą, kuriame dalyvautų tik to
kio tipo moteris. Ji galėjo būti ir ne- 
mokytoja, bet kad jau taip išėjo — 
ką padarysi. St. Būdavas pasinešęs 
jau drąsiai ir tiesiai atitraukti lite- 
ratūron tikrą mokytoją — iš kultūr- 
•technikų nesausintų balų, iš mažo 
miestuko, kurio žmonėms visai mažy
tės atminties pakanka suskaityti — 
iš Gėluvos.

Mokytojas Banaitis — tik semina
riją baigęs mokytojas. Jaunas ir 
idealistas. Jo pašaukimas — kultū
rinti. Koks nors nusivylimas ar ne
pasitikėjimas jam svetimas. Jis net 
nesitenkina paprastu pareigų ėjimu, 
bet dar ir plačiau užsimojęs: rašo 
kultūrinių straipsnių, sielojasi jaunų
jų auklėjimu. Ir štai šitas idealistas 
užsidegėlis, pasakysime, pakliūva į 
Gėluvos balas. Ir iš karto pajunta, 
jog tokioje vietoje labai nesmagus 
kelias — labai gaišinantis ir energiją 
ėdantis. Graužia mokytoją Banaitį 
jo viršininkas, mokyklos vedėjas Jer- 
monavičius, kurs negali pakęsti, kad 
kas labiau švitėtų negu jis — apsilei
dėlis, lito garbintojas, pataikūnas ir 
visokių kitokių blogybių kupinas ru
sų imperijalizmo palikuonis. Jis Ba
naitį sekioja, skleidžia apie jį per sa

vo žmoną ir visus kitus jam prietelin- 
gus klapčiukus gandus, šmeižtus. Net 
nekaltus mokytojo apsiėjimus su kai
myninio dvaro mokytoja jis paleidžia 
j apylinkę kaipo paleistuvystę, kaipo 
ištvirkavimą ir visokią kitokią negar
bę jam — idealistui ir geraširdžiam 
mokytojui. Ir kai šitas nieko nepa
deda, kai žmonės nepatiki, kad šis 
rinktinis žmogus galėtų būti toks dvi- 
pusiškas, ponas Jermonavičius siekia 
toliau: į inspektorių, Švietimo Minis
teriją. Inspektorius visa išaiškina 
mokytojo Banaičio apgynimui, nes jis 
žino, ko vertas jo pavaldinys. Tačiau 
Švietimo Ministerija mokyklos vedė
ju, buvusiu rusų komisaru patiki ir 
nenusileidžiamai bei neįtikinamai per 
savo referentą pasmerkia mokytoją į 
tolimiausią užukampį, į lenkų ap
sėstą kampą. Gaili Banaičio visa Gė
luvos parapija, vaikai — jį išvažiuo
jantį gėlėmis apiberia, džiaugiasi ir 
mokyklos vedėjas Jermonavičius, kad 
ir niekšiškai, kad ir juodžiausiu bū
du išėdęs didelį ir širdingą kultūrin- 
toją.

Matome, jog gyvenimas platus ir 
aprėpiantis visą lietuvišką parapiją. 
Mūsų čia neminėtos smulkmenos tą 
gyvenimą parodo tokį, koks jis iš tik
rųjų yra: koks jis gyvas, linksmas, 
alum putojantis ir kaimiškais pro
duktais sotus, kartu gi — nykus, nuo
bodus ir neturiningas. Visko jame.

Išgyvenimuose ir intrygoje justi 
tam tikro karštumo, autoriaus jaus
mų tiesioginiškumo, kas verstų mumis 
manyti, jog tarp mokytojo Banaičio 
ir kunigo Būdavo esama kažkokio 
paralelizmo, gyvenimo atitikimo, o 
gal net jo realumo. Iš kitos pusės: 
Jermonavičius ir kita nedora giminė 
atrodo ne tik mokytoją Banaitį ėdan
ti, bet kažkuom net kunigui Būda- 
vui prasižengusi, kraują pagadinusi. 
Literatūros istorikui gal kada nors 
bus įdomu net visas tąsias žymes 
subendrinti ir prieiti patikrintų išva
dų. Tai, be abejo, įdomu, bet re-
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cenzijoje, tuo labiau be kokios nors 
laiko perspektyvos, nepritinka.

Romano kompozicija pasineša nau
jumu, kūrybiškumu ir, apskritai, 
plunksnos laikymo iniciatyvos galia. 
Ypač šitai gerai matome romano 
fono — peisažo sustatyme. Tiesa, 
čia tikrovė gal ir perdaug suliteratū
rinta, atitraukta lyg ir per dideliu 
noru visai naujai atvaizduoti, saky
sim, kad ir saulėlaidą, kad ir naktį 
ar ką kitą. Betgi tas netikėtas nau
jumas iš kitos pusės skaitytoją’ nu
stebina, savo naujumu skaitytojui 
padaro siurprizą. O tai ir yra gražu.

Gilindamies į asmenų charakteristi
kas bei psichologiją, žinoma, išlupi- 
nėtume kai kurio nenuoseklumo, ne
pakankamo apibūdinimo, tačiau, pa
duodami bendrąjį vaizdą, tikimės, bū
sią davę tai, kas skaitytojų dėmesį 
turėtų atkreipti į šį pirmąjį speci
fiškai mokytojišką romaną, kurs 
reiškiama tiesos ir laimėjimo dvasia 
ir jos kova su visokiomis patamsėmis 
mūsų skaitytojams galės imponuoti.

K. Augąs

Stepas Zobarskas. ANAPUS ETIŠ
KO. Sp. Fondo leid. 124 p. Kaina 2 lt.

Tai jau trečia Stp. Zobarsko knyga, 
tačiau nebe vaikams skirta. Čia tel
pa devyni ilgesni ar trumpesni vaiz
deliai, paskirstyti į tris skyrelius 
„Mano nameliai“, „Rudens žiburiai“ 
ir „Auštanti diena“.

Pirmasis vaizdelis „Mano nameliai“ 
nors trumputis, bet gražus ir nuošir
dus. Tai autoriaus pasisakymas. Jis, 
sugrįžęs iš miesto į savo namelius, 
gėrisi tolumoj augančiu vasarojum 
bei rugiais, stebi kaimo gyvenimą, 
šį tą pasižymi į knygutę ir sako mo
tinai :

— Mes namelio niekuomet nepar- 
duosma. Gerai?

Jos akys nuolankiai prisimerkia, 
galva pakyla, o lūpose nušvinta šyp
sena:

— Kam gi dar klausi, sūneli?
Tokiu pasikalbėjimu baigiasi tas 

vaizdelis, iškalbingai bylojąs apie sū
naus ir motinos meilę savo namams 
ir kartu gražiai pavaizduojąs vieno 
ir kito galvoseną.

Graži kaimą supanti gamta, gražūs 
ir žmogaus išgyvenimai besantykiau- 
jant su ja (26 p. 32, 53 p. ir k.). At
rodytų, kad laimingas yra ir kaimie
čio gyvenimas. Deja, jis toks atrodo 
žiūrint iš tolo, iš anapus miško, eže

ro, upės, liūnų ar paprastų arimo rė
žių. Iš arčiau pasekęs žmonių gyve
nimą autorius pastebi, kad „anapus, 
ežero, toje medžių gausybėje, kuri 
kaip sparnai laiko apsiaubusi sodybę, 
yra gyvenimas, visiškai atitrūkęs nu& 
šito vandens ir švendrių gyvenimo“, 
v 47). Žmonės siekia laimingesnės, 
šviesesnės dienos: plėšia apleistą že
mę, laukia geresnių metų, dirba, bet 
namie nesantaika (Pabaigtuvių vai
nikas) dėl dalies, šiame vaizdely — 
dėl neaiškios dalies. Juk kokias tei
ses turi sesuo į Povilo Sabalio žemę, 
kurią jis pirko savo ir savo pirmo
sios žmonos pinigais (18 p.). Koks 
reikalas P. Sabaliui dėl keliamų vai
dų kentėti ir laukti, kada praturtės 
ir galės seseriai dalį atiduoti? Fa
bulos vystymąsi daug aiškiau nu
šviestų, jei būtų ta sesuo ne jo, o jo 
žmonos. Tokių teisiškų klausimų čia 
visai nekeltumėm, jei pats Sabalys 
būtų kiek ryžtingesnis, o ne toks 
baikša, bijąs žodžio pratarti, gailįs 
savo medžių kirsti naujai trobai (se
noji baigia griūti!). Jo toks senti
mentalumas neįtikina mūsų, nors jis 
ir širdies ligą turėtų. Daug geriau 
nesantaika pavaizduota „Dainoj apie 
brolius“. Gražiai pavaizduoti kupro
to jaunuolio išgyvenimai (Sniego 
paukštis).

Zobarskas pasakoja lengvu, ’ gražiu 
stilium. Kai kurios vaizdelių vietos 
prilygsta latvių J. Akuraterio „Sam- 
oinio berno vasaros“ vaizdams (Že
mės trauka ir k.). Kalba taisyklinga, 
paįvairinta kartais tik autoriaus 
šnektoj pažįstamais žodžiais (paant- 
valnis ir k.). Truputį kietokai skam
ba tokios lytys, kaip turėsma, ap- 
kalsma (10).

Juoz. Mas.

Įdomios knygos jaunuomenei

Buvo dar neseni laikai, kada mū
suose laikydavo menku daiktu jau
niesiems parašyti. Tat ir nenuostabu, 
kad originalioji tos srities literatūra 
būdavo suskurdusi. Jei rasdavome sau 
ko nors padoraus, net imponuojančio, 
tai būdavo vertimai, svetimųjų pastan
gos. Taip, svetimaisiais ramsčiais be- 
siramstydami, paaugome, taip, sveti
muoju turtu belobdami, užaugo ir sa
vi rašytojai vaikams. O jų išėjo jau 
visa eilė — poetų ir beletristų. Šiais 
rašytojais susidomėjo dabartinė jau
nųjų skaitytojų karta. Dėmesį į juos
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atkreipė ir tie, kuriems bent kiek rū
pi mūsų jaunųjų kultūra. Jau pernai 
Raudonasis kryžius premijavo vieną, 
beletristikos knygą. Ir tasai pirmasis 
reiškinys, turime pripažinti, buvo itin 
reikšmingas ir naudingas. Svarbus ir 
atlyginantis rašytojams, paakinantis 
— skaitytojams. Todėl ir šįmet dar 
su didesniu turtu ir pažanga jaunųjų 
rašytojai artinasi prie antrosios Rau
dono Kryžiaus premijos.

Čia norime peržvelgti porą tos sri
ties apysakų, kurios, mūsų manymu, 
yra gana reikšmingos šių metų mūsų 
jaunuomenės literatūrai. Galvoje tu
rime

Vyto Tamulaičio 
Zuikelio užrašus 

ir
Skruzdėlytės nuotykius

Visi tie nuotykiai, kuriuos žmogiš
kai iš jaučia gyvūnija, visas tas gyve
nimas, kurį jie gyvena yra tiek gyvas 
ir tikras, kad net skaitytojas pradeda 
jausti kartu su zuikeliu, su lape, su 
skruzdėlyte. Todėl nė nenuostabu, kad 
toksai jau senas elementorių gamin
tojas J. Murka, perskaitęs vieną tų 
knygų net pamanė į gyvulių dangų 
pakliuvęs ir net nusigando, kad gy
vuliams leista dangų turėti. Šitą bai
mę jis reiškė net per 3 „Vairo“ pus
lapius. Tai tokia tikra ir literatūriš
kai pamatuota yra Vyt. Tamulaičio 
vaizduotė.

Stilius lengvas, paprastas. Jis, žino
ma, dar daugiau grožėtų, jei auto
rius dėtų rūpesčio jį tobulinti. To, ti
kimės, jaunasis autorius sieks.

K. Augąs
SAKALO B-VĖS NAUJIENOS

Balys Sruoga. BAISIOJI NAKTIS. 
Drama 224 psl. 3,50 lt.

Stasys Anglickis. 7 DIDŽIOSIOS 
NUODĖMĖS. 64 psl. 2 lt.

J. Kossu-AIeksandravičius. DIEVAI 
IR SMŪTKELIAL Literatūriniai ir 
poleminiai straipsniai. 288 psl. 3,50 lt.

Pearl S. Buck. GEROJI ŽEMĖ. I t. 
Vertė Kazys Boruta. Viršelį da
rė A. Gudaitis. 224 psl. 2,50 lt.

Pearl S. Buck. GEROJI ŽEMĖ. 
II t. Vertė Kazys Boruta. Viršelį 
darė A. Gudaitis. 208 psl. 2,50 lt.

Įdomus ir literatūriškas kiniečių 
gyvenimo romanas. Daug meilės že
mei ir žmogui. Gražus vertimas.

J. Mackevičius-Nord. SAMOJEDŲ 
BERNIUKO NUOTYKIAI. Piešiniai 
graf. E. N. Totlebenaitės. Švie

timo M-jos pripažinta tinkama visų, 
mokyklų knygynams. 126 psl. 2 lt.

J. Mackevičius-Nord. VELNIO LA
ŠELIAI. Pasaka. Piešiniai graf. E. 
N. Totlebenaitės. Šietimo M-ja 
pripažįsta tinkama visų mokyklų 
knygynams. 126 psl. 2 lt.

Simas Sužiedėlis. VYTAUTAS DI
DYSIS IR JO ŽYGIAI. Švietimo 
M-ja pripažįsta tinkama visų mo
kyklų knygynams. 176 psl. 3,50 lt.

Agota Bulyginienė ABISINIJA. 160 
psl. 1,80 lt.

V. Daugirdaitė-Sruogienė. LIETU
VOS ISTORIJA. Švietimo M-ja lei
džia vartoti vadovėliu gimnazijose.. 
Su žemėlapiais. 208 psl. 3,50 lit.

SPAUDOS FONDO LEIDINIAI:

Victor Hugo. ŽMOGUS, KURIS 
JUOKIASI. Romanas. I d. Išvertė L. 
Daukša. 272 psl. 2,50 lit.

Šia knyga pradedama serija vertin
gų vertimų, kurie sudarys Litera
tūros Panteono bibliotekėlę.

KIŠENINIS KALENDORĖLIS 1936 
m. Gražiai išleistas ir patogus.

ŠEŠERIŲ METŲ PRADŽIOS MO
KYKLOS PROGRAMŲ PROJEKTAS. 
32 psl. 1 lt.

P. Šinkūnas. LIETUVOS ISTORI
JA. Vadovėlis IV pradž. mokyklos- 
skyriui ir I gimnazijos klasei. VI lei
dimas. Švietimo M-jos pripažintas 
tinkamu mokykloms. 112 psl. 2 lt.

P. Šinkūnas. LIETUVA. Geografi
jos vadovėlis V skyr. ir prireng. gim
nazijos klasei. Su žemėlapiu. 128 psl.

ABISINIJA IR JOS KAIMYNAI. 
Priedas prie Abisinijos žemėlapio, 
spalvoto ir išleisto tos pačios b-vės.

KAUNO MIESTO PLANAS. Su 
paaiškinimais ir nurodymais.

M. Šalčius. SVEČIUOSE PAS 40 
TAUTŲ. V tomas. Džiunglių kraš
tuose (Burma - Siamas - Indokinija - 
Malajų pusiasalio valstybės — Java — 
Borneo - Hongkongas - Makao ir Pie
tų Kinija). 272 psl. 3 lt. ,

KITI LEIDINIAI:

N. Šapira. VILNIUS NAUJOJOJ 
ŽYDŲ POEZIJOJ. Vilniui Vaduoti 
S-gos leidinys nr. 77. 56 psl.

LAISVOJI LIETUVA. Vinco Užda
vinio redaguotas albumas. Vilniui 
Vaduoti S-gos leidinys nr. 80.

Turtingas, įdomus ir su skoniu iš
leistas.
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Tarzano istorija

Joks autorius savo literatiškųjų darbų taip plačiai dar nebuvo pa
leidęs apyvarton kaip Edgar Rice Burroughs Tarzanu. Ir kasdien ta apy
varta gerėja. Tarzano knygos išverstos į 22 kalbas. Jos skaitomos arabiš
kai ir dideliam nustebimui randamos net indostaniškojcj kalboj, Anglijoj, 
Švedijoj, Australijoj ir Italijoj. Tarzanas ilgą laiką buvo daugiausia išper
kamųjų knygų skaičiuje. Amerikoj dar ir dabar jis šią konkurenciją iš
laiko. Kas antri metai išleidžiama vis nauja laida.

Tačiau Tarzanas nepasitenkina viena literatūra. Jis iš čia persi-- 
kraustė į radio ir filmą — imponuojančiu ir populiariu vardu.

Kaip Tarzano taip ir paties Burroughs persikraustymas į rašytojo 
karjerą buvo nekasdieniškas. Iki 33 metų mėgiamasis rašytojas nesitikėjo 
plunksna išgarsėsiąs. Jis buvo kavaleristas, kovbojus, gelžkelio policinin
kas, aukso kasyklų žiurkė, o kurį laiką net nuo girtuokliavimo vaistus 
pardavinėjo.

Bet štai, keista aplinkybė jo gyvenimą suktelėjo kiek kita kryptimi. 
Buvo 1910 m. Vienas bičiulis jam papasakojo kažkur suuostęs, jog ma
gazinų rašytojai uždirbą pasakiškas sumas. Burroughs šia karjera ir biz
niu tiesiog susižavėjo. Jis pats nutarė tokiu rašytoju pasidaryti ir netru
kus parašė romaną „Marso princesė“. 400 dolerių honoraras, kurį jam su
mokėjo viena tokių sensacingų knygų leidykla, buvo tolimesnis paskati
nimas dirbti. Jis knaisiojosi po visokias angliškas pasakas, studijavo tereo- 
dorų gyvenimą ir, žiūrėkite, 1912 m. vienai leidyklai jisai galėjo parduoti 
rankraštį „Tarzanas pas beždžiones“. Tačiau čia buvo viso pasakojimo 
tiktai dalis. Leidėjai, susižavėję pasakojimu, tiesiog nekantraudami laukė 
tolimesniųjų rankraščių. Autoriui reikėjo studijuoti Afrikos gamtą ir geo
grafiją, kad galėtų toliau vystyti užsibrėžtąjį tikslą. Bet kadangi tos s u- 
dijos negalėjo duotis taip greitai, tada jis nutarė duoti valią savo vaiz
duotei. Ką jam, kurs Marso gyvenimą įsivaizdavo, neįsivaizduoti šiek tiek 

.gi numanomos Afrikos. Ką jo skaitytojai galvos, jam nerūpėjo.
1913 m. jau visos trys dalys buvo parduotos laikraščiams. Tada jis 

nutarė visa tai išleisti atskira knyga. Tada ir pradėjo eiti laida po lai
dos, vertimas po vertimo. O jų autorius jautėsi patenkintas ir turtingas. 
Nusipirko dvarą netoli Los Anželos ir pradėjo ramų rašymo darbą, vis 
giliau įsiskverbdamas į džunglių gyvenimą.

Nuo 1916 iki 1922 m. nekuriuos savo veikalus jisai leido filmuoti, 
gaudamas milijonus dolerių. Ir taip nuotykius džunglėse pasaulis išvydo 
gyvus kino ekranuose šiais vardais: „Tarzano romansai“, „Tarzano sugrį
žimas“, „Tarzanas pas beždžiones“, „Berniukas ir liūtai“.

Nuo 1923 m. turtingasis autorius nutarė visai išsivaduoti iš leidėjų val
džios ir įsteigė savo vardo korporaciją. Nuo to laiko apyvarta .ėjo jau tie
siogine jo inicijatyva. Pasirodo dar šios filmos: „Tarzanas ir auksiniai 
liūtai“, „Galingasis Tarzanas“ ir .„Tarzanas — tigras“.

Netrukus atsirado tonfilma. Tarzanas vėl buvo be galo dėkinga me
džiaga. Ir štai, 1932 m. kino mėgėjams naujas siurprizas — „Tarzanas 
beždžionžmogis“. Svarbiąsias roles vaidina Johnny Weissmuller ir Maureen 
O‘Sullivan. Filmą sulaukė milžiniško pasisekimo ir buvo perfilmuota su 
kai kuriais pakeitimais į: „Tarzanas bebaimis“ ir — „Tarzanas ir jo drau
gė“ (Prisiminkite, ką iš tų filmų esate matę savo miestų kinoteatruose).

Šalia to „Tarzano*1' autorius nuotykingojo herojo vardą pardavė ir 
radio apyvartai, kuri taip pat buvo gana pelninga. O prieš porą metų 

-jam atėjo į galvą nauja mintis: susitarti su korespondencijų biuru. Ir nuo 
to laiko Tarzanai iš knygų ir filmų įžengė į naują — iliustracinį pasaulį.
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P. Vaitonis

ČIUOŽIMAS

Žiemos oras teigiamai veikia mūsų 
plaučius, šaltis — visą organizmą. Tie 
veiksniai pagelbsti atitaisyti nenor
malaus gyvenimo padarytą mūsų or
ganizmui žalą. Didžiausio pasisekimo 
iš įvairių žiemos sporto rūšių turi 
čiuožimas. Čiuožimas visose valsty
bėse virto masių mėgstama pramo
ga.

Kad šia pramoga butų galima sėk
mingai naudotis, pravartu keletas 
nors ir labai bendro pobūdžio nurody
mų.

Pačiūžos. Pačiūžų yra daug rūšių, 

žiūrint kuriam tikslui jos yra varto
jamos: figūriniam čiuožimui, bėgi
mams, ledo rituliui ir k. Jų peilis 
turi eiti per bato vidurį, vadinasi, pei
lis kulną turi dalyti pusiau ir iš pry- 
šakio stovėti vidury tarp nykščio ir 
antro piršto. Figūriniam čiuožimui 
pačiūžų peiliai turi būti kiek išlenkti 
ir su aštriomis briaunomis.

Parėjus iš čiuožyklos pačiūžas rei
kia tuojau minkšta skepetėle nuvaly
ti ir išdžiovinti. Vasarą, pašalinus 
lūdis, ištepti riebalais ir sausoje vie
toje padėti.

Batai. Čiuožimui batai geriausia 
tinka su auleliais, kurkos turi būti

Dail. Pex Masono gaminamus Tarzano nuotykius spausdino ir dabar dar 
spausdina daugybė dienraščių, savaitraščių ir žurnlų.

Matydami didelį Tarzano garsingumą, negalėjo nepasinaudoti juomi 
net praktiškiausieji žmonės — pirkliai ir įvairūs verteivos. Jie nusipirko 
iš autoriaus Tarzano vardą ir savo firmoms. Atsirado: Tarzano duona, 
Tarzano kortos, Tarzano kava ir t. t. Ir įsivaizduokite jūs kaip reklamiš- 
kai šaukia tokios maisto produktų parduotuvių afišos: Tarzano jėgą, 
miklumą ir drąsą pajusite Tamstos savo kūne, valgydami Tarzano duoną 
ir gerdami Tarzano kavą ir t. t.

Pats Tarzano kūrėjas tebėra dar visai stiprus. Bekurdamas drąsų 
ir nuotylingą žmogų, jis ir patsai kažkaip įgavo Tarzano ypatybių. Nors 
turi jau apie 60 metų, bet atrodo kaip 45-metis. Mėgsta sportą (ypač te
nisą ir jodinėjimą), o kartais paskraido ir nuosavu orlaiviu, kuris jo ran
kose gana laisvai nardosi.

Dabar jis galvoja naują filmų seriją. Pirmoji filmą turėtų vadintis 
„Tarzanas Guetamalijoj“. Lauksime.

Ilgiausios gelžkelių linijos, kuriomis ištisai važinėja traukiniai, yra: 
Europoje — Paryžiaus — Istanbul (Simplon — Orient — Express), 3103 
klm., pervažiuojami per 58 vai. 7 min. (53 klm. greičiu į valandą); Ame^ 
riko j — Montreal — Vancouver (Canadian — Pacific — Bahn), 4714 klm., 
pervažiuojami per 87 val. 10 min. (54,1 klm. greičiu į valandą); Azijoj — 
Vladivostokas — Maskva (Sibirien — Express), 9337 klm., pervažiuojami 
per 221 vai. 18 min. (42,4 klm. greičiu į valandą.

Įdomiausias medis

Meksikoj, Santa Maria del Tule apylinkėj (Oaxaco valstybėlėj) yra 
kypro medis, kurio amžius skaičiuojamas nuo 5.000 iki 10.000 metų. Jo 
liemens apimtis siekia net 73 metrų. /
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žemos. Ypatingai gerai bate turi gu
lėti užkulnis; pirštai turi jaustis lais
vai. Perdideli tačiau batai čiuožimui 
visai netinka, nes pirmu nelaimingu 
pakrypimu galima išsinarinti koją. Iš 
kitos pusės vartojimas užveržimui 
dirželis nėra geras: perdaug kietas 
dirželio užveržimas stabdo kraujo te
kėjimą ir koją greitai pastyra. Ge
riausia būtų vartoti pačiūžas pritvir
tintas prie batų.

Drabužiai. Paltas, ilgos ir plačios 
kelnės, moterų ilga panaši į balinę 
suknią suknelė sudaro nepatogumų 
čiuožimui. Gero čiuožėjo taip apsi
rengusio nepamatysi. Paprastai vy
rai nešioja vilnonį megstinuką, trum
pas kelines ir ilgas kojines. Kepurė 
megstinė, bet neperšilta. Moterims 
patartina nešioti neperilgą sijonėlį 
ir mėgstą kepurę.

Drabužiai neturi būti per šilti. Pri
sirinkusi šilima verčia prakaituoti, o 
kaip tik tada greičiausia ir peršąla
ma. Ypatingai nėra reikalo šiltai 
vilkėti, kada nėra vėjo. Atsargumas 
vis dėlto yra reikalingas — peršalti 
labai lengva nuo smarkių judesių su 
pertrūkiais.

Pirmieji žingsniai ant ledo. Čiuo
žimas yra slystąs judesys. Einant 
koja dedama už kojos, o čiuožiant 
pėda šalia pėdos. Ir greičiausi čiuo
žėjai, padarą 100 m. per 8 sek., čia 
nesudaro išimties. Pradedančiam 
čiuožti patartina pirma išmokti, užsi
dėjus pačiūžas, pastovėti ant grindų, 
sniego, žingsniuoti priekin ir atgal ir 
tik tada eiti ant ledo. Ant ledo čiuo
žėjas pirmiausia privalo paprastai 
„vaikščioti“. Pradėjus čiuožti, kūnas 
dažnai nustoja pusiausvyros, čiuožė
jas sugriūva ir gali susižeisti. Pra
dedąs čiuožti kūno svorį laiko ant už
pakalinės pačiūžos dalies ir kiek nors 
pačiūžoms pasidavus priekin, jis 
krinta. Kad dažnai nepultum, o puo
lant nesusimuštum, reikia truputį pa
linkti priekin ir kojas per kelius lai
kyti kiek sulenktas.

Toliau reikia išmokti atsispirti iš
vidiniu pačiūžos šonu, pakreipus ją 
truputį kampu. Atsispyrus koja pa
kyla kiek į orą, kita koja slenka le
du į priekį. Pristačius koją šalia 
ledu slenkančios kojos, spirtis kita 
koja. Taip spiriamas! dešine, kaire, 
kaire — visai taip kaip einant. 
Vengti spirtis tik viena koja — pri
pratus sunku atprasti. Pradedan
tiems taip pat galima patarti laikytis 

į pakankamai aukštą rogučių atioš- 
tumą. Kitas geras mokymosi čiuožti 
būdas yra padedant dviem geriem 
čiuožėjam, paėmusiems besimokantį 
į vidurį. Jų pagalba naudojamasi iki 
pačiūžos duodasi suvaldomos. Išmo
kęs gerai laikytis ant ledo ir taisyk
lingai judėti priekin, čiuožėjas važi
nėja kurį laiką ratu, iš pradžių da
rydamas didelį ratą, vėliau jį vis ma
žindamas. Čiuožiant ratu, reikia 
čiuožti į vieną pusę ir į kitą, kad abi 
kojos lygiai išlavėtų. Čiuožiant ratu, 
čiuožti viena ar antra koja kiek il
gesnį laiką. Taip čiuoždamas išmoksi 
čiuožti lanku.

SPORTO KRONIKA
Futbolas. Ginklų fondui taurės tur

nyrą laimėjo MSK. Labai vėlai (lap
kričio mėn. 17 ir 24 d. d.) suruošta
sis ginklų fondui taurės turnyras tu
rėjo maža žiūrovų ir vargu ar davė 
ką nors pelno ginklų fondui. Šalto
kas oras ir persisotinimas futbolo 
rungtynių vaizdais, žmones atbaidė 
nuo apsilankymo į rungtynes. Tur
nyrą laimėjo Maisto sporto klubas 
finale nugalėjęs Š. Š. Kovą 3:1 ir 
pirmąjį kėlinį laimėjęs 2:1. MSK pa
rodė geresnį žaidimą ir rungtynes 
laimėjo užtarnautai. Apskritai, tenka 
pasakyti, kad ir per visas Lietuvos 
pirmenybių rungtynes MSK žaidė 
geriau už š. m. meisterį Kovą. Ko
vas laimėjo titulą tik daugiau palai
komas publikos, savo kietesnių, tei
singiau pasakius, brutalesniu žaidimu 
ir dalinai dėl finalinėse rungtynėse 
nevykusio teisėjo sprendimo.

Lietuvos futbolininkai pakviesti į 
Prancūziją

Vieno prancūzų futbolo rungtynių 
menadžerio pakviesta Lietuvos futbo
lo rinktinė kelioms rungtynėms į 
Prancūziją. Prancūzijoje neseniai 
viešėjo latvių futbolininkai, kurie 
šiuo metu iš Prancūzijos jau yra grį
žę. Jie ten žaidė trejas rungtynes, iš 
kurių dvejas pralaimėjo ir vienas su
žaidė lygiomis. Lietuvos futbolo rink
tinė į Prancūziją bus siunčiama.

Ateities 1936 m. 1 nr.

išeis sausio gale. Raštus siųsti iki 
1936.1.15. Visi, kurie turės reikalų su 
Redakcija atostogų metu (iki 1936.1. 
10) rašo: K. Zupka, Zatusiškis, Va
dokliai.
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1935 m. ;;ATEITIES!i TURINYS*)
RELIGIJA

Arvydas, Petras. — Religinis moksleivijos renesansas, 10, 408.
Dovydaitis, Pr. — Tik po gavėnios ateina Velykos, 3—4, 129. Žiedų mėnesis 

primena Gražiausiąją. Gėlę, 5, 201.
Narutis, V., kun. — Aurora, 10, 422. Kristus ir mes, 12, 546.
Toth, Tihamėr, dr. — Religija ir mūsų laikai, 6—7, 284.

PASAULIŽIŪRA

Arvydas, Petras. — Jaunuomenės idealizmas, 2, 107.
Daubaras, Aug. — Du pasauliai, 1, 22.
Dovydaitis, Pr. — Laiškai skaitytojams Naujųjų Metų (1, 1), naujųjų 

mokslo metų (8—9, 333) proga.
Fiedler, Emil. — Keliai ir tikslai, 10, 429.

EILĖRAŠČIAI

Andriuškevičiūtė, A. — Čia ir pas mamą, 6—7, 288.
Balaišis, Bronius. — Žodžiai rudeniniai, 11, 477.
Bradūnas, Kazys. — Išplauksime, 3—4, 149. Mūsų žemėj, 6—7, 283. Didžioji 

malda, 8—9, 342. Vakarų pavandeniui, 11, 469.
Brazdžionis, Bern. — Malda girioj, 1, 2.
Buivydaitė, Br. — Svajonės, 2, 66. Atsisveikinant, 2, 67. Rudenį pajūry, 

11, 469. Tėvynei, 12, 537.
Būdavas, Stasius. — Saulėlydis po mano langą, 3—4, 145.
Dulkė, Klemensas. — Rūpintojėlio akyvaizdoje, 1,5.
Gailiūnas, Petras. — Parduota tėviškė, 89, 341.
Gražulis, Juozas. — Vasariška, 8—9, 341.
Grigaitytė, K. — Negaliu pamiršti, 1, 4. Gegužės popuri, 6—7, 273. Be tė

viškėlės 10, 407.
Heine, Heinrich. — Išplaukimas. (Vertė E u g. M a t u z e v i č i u s), 1, 21.
Kozulis, Pr. — Parugėje, 8—9, 342. Išbliškus vasara, 11, 477.
Lingis, Juozas. — Ant alyvų kalno, 3—4, 146. Jau tavęs nebėr, 12, 545.
Linkevičius, Myk. — Regėjimas, 1, 4. Praplauks dienų laivai, 2,69. Gra

žiausiajai Mergelei, 5, 203. Ku-ku, 10, 407. Rudenio rundo, 12, 
537.

Matuzevičius, Eug. — Pasisakymas, 3—4, 149. Motina, 6—7, 288. Arimų 
skausmas, 8—9, 353. Iliuzija, 11, 476.

Miliūnas, Vikt. — Užmirškimee, 3—4, 149. * * * 12, 545.
Miškinis, Antanas. — Lietuva, 2, 68. Žodžiai iš lauko, 2, 68.
Narbutas, Leon. — Žodžiai Žitkevičiaus paklydėlio, 3—4, 178.
Raugas, Balys. — * * * 6—7, 293.
Rimantas, St. — Kryžkely, 10, 415.
Ruzgytė, Aldona. — Mano mįslė, 3—4, 147.

*) Turinio surašyme pirmosios skaitlinės reiškia žurnalo numerį, 
antrosios — puslapius.



Serevičius, Balys. — Maža beliko, 2, 69. Nežinojimas, 5, 208. Pjovėjui, 
10, 415.

Sinkevičiūtė, Meri. — Sugrįš sakalai, 1, 5. Mėlynoj naktyj, 3—4, 148.
Zablackas, Petras. — Regėjimas, 6—7, 293.
Zupka, Kazys. — Mergaitė ir poetas, 1, 3. Mažo vieversėlio laimė, 3—4, 

146. Kaimo mergaitei, 6—7, 272.
Žirgulis, K. — Nujautimas, 6—7, 283. Confiteor, 11, 470. * * *, 11, 470.
Žitkevičius Leonardas. — Žodžiai sūnaus paklydėlio, 3—4, 148. Pasibučia

vimas, 10, 414.

BELETRISTIKA

Būdavas, Stasius. — Mokytojas Banaitis, 11, 471.
Bujokaitė, Eiina. — Laimėjimas, 5, 229.
Daunys, Pr. — Ją rado sušalusią, 1, 39.
Gailiūnas, Pranas. — Dulkių dienos, 10, 416.
Jakubaitytė, Aid. — Teatras, 8—9, 346. Vienas ekskursantas negrįžo, 12, 

553.
Kulys, Br. — Kaip rokiškėnai literatūra džiaugėsi, 3—4, 179. Aleksandros 

lėlės, 6—7, 289.
Mazalaitė, Nelė. — Trys dienos pas karalių, 1,6. Žmogus tarp keturių upių, 

5, 209.
Povilonis, Juozas. — Naktis dvaro rūmuose, 6—7, 274.
Rimša, Pranas — Žmogus gyveno, 5, 214.
Sinkevičiūtė, Meri. — Jūrininkas, 2, 70.
Tagorė, Rabindranath. — Pergalė, 3—4, 152.
Žadeika, Aleksas. — Mergaitė prašo neužmiršti, 2,104.

LITERATŪROS ISTORIJA IR KRITIKA

Arvydas, Petras. — Alessndro Manzoni, Sužieduotiniai, 1, 57. Ado
mas Ląstą s, Ties kruvinom spurgom, 8—9, 392.

Augąs, K. — Antanas Miškinis, Varnos prie plento, 2, 120. J. Kė
li u o t i s, Visuomeninis idealas, 6—7, 327. Klemensas D u 1- 
k ė, Upokšniai šnera, 6—7. Bronė B u i v y d a i t ė, Lapė — 
Gudragalvė, 8—9, 391. B. M o m m e Nissen. Kultur der Seele, 
8—9, 391. L. Žitkevičius, Čyru vyru pavasaris, 10,454. 
Ign. Šlapelis, K. Bažnyčios meno istorija, 10, 454, Stasius 
Būdavas, Mokytojas Banaitis, 12, 579. Įdomios knygos jau
nuomenei (Vyt. T am u lai t i s), 12,

A., T. — L u i g i Pirandello, Pirmoji naktis, 1, 57.
D., T. — I g n a s Šeinius, Siegfried Immerselbe atsijaunina, 1, 55. L i u- 

das Dovydėnas, Ieškau gyvenimo draugo, 2, 121.
Juozaitis, P. — Marga T h o n ee, Neregima karalystė, 1, 56. J. G i n 

tautas, Tiesiu keliu, 2, 123; 5, 262; 6—7, 327. J. Serre'as, 
Juo plačiau, juo prie tiesos arčiau. 2, 123. Vytautas Siri
jos Gira, Mergaitės ir asonansai, 5, 262.

Kuprys, Pr. — Fausto tragizmas, 8—9, 372.
Laukaitis, Balys. — Gėtė — visuomenininkas, 11, 485. Kazys 

Zupka, Balsas žemei, 11, 519.
Linkevičius, Myk. — Naujausioji mūsų literatūra, 2, 84.
Masilionis, J. — K u n. J. Lindė-Dobilas, 1, 30. Step. Z o b a r s - 

kas, Anapus miško, 12, 580.
Račinskas, Ant. — Šis tas apie Baranausko kūrybą, 5,233. 
Žirgulis, K. — Baironas ir jo kūrybos koloritas, 11, 497. 
Žukauskas, J. — Meilė Dostojevskio romane, „Pasmerktieji ir 

nuskriaustieji“, 3—4, 173.

Kaip moksleiviai klaidinami, 10 (viršelio III psl.).



MOKSLAS IK KULTŪRA

A. Kazys. — Amerikos lietuvių Marianapolio kolegija, 10, 436.
Kemėšis, F., prof. — Kooperacijos kilmė ir eiga, 11, 488.
Lingis, Juozas. — Senoj, laisvoj, kalnuotoj šiaurėj (Švedija), 11, 493 
Margevičius, A. s.s. — Žodis iš Japonijos, 8—9, 371; 10, 406.
Pilipauskas, J. — Keletas bendrųjų amerikiečio charakterio bruožų, 8—9,. 

360.
Skorupskis, pulk. — Kariuomenės parengimas taikos metu, 5, 222.
Valeška, A., dail. — Mūsų menas, 5, 240.
Zupka, K. — 45 minutės V. Teatre, 6—7, 304.
Urbas, D. — Iš latvių tautotyros, 12, 539.

VISUOMENINIS GYVENIMAS

Augąs, K. — Ateitininkų 25 metų jubiliejininis kongresas Telšiuose, 6—7, , 
315. Ryžtingųjų darbai (ateitininkų kongresas), 8—9, 354. 
Prie Vilniaus bromų, 10, 412. Kariuomenei, 12, 558.

Gobis, J. — Laimė ir gyvenimas, 2, 79.
Jakštas, A. — Atsakymas Pr. Dovydaičiui, 10, 397.
Valentinas, V. — 17 metų Estija, 3—4, 150. Pirmasis pasaulio lietusių 

kongresas, 8—9, 381.

Belgijos žesistų kongresas Briuselyje, 8—9, 369.

AUKLĖJIMAS

Augąs, K. — Būkime lietuviški, 5, 212. Kaip ekskursuosime, 6—7, 281.. 
Gailestinga širdis, 10, 426.

Dambrauskas, A. — V. D. Univeresitetas, 2, 92.
Gobis, J. — Dvasinis grožis, 5, 224.
Kuprys, Pr. — Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla Kėdainiuose, 3—4, 162.
Luža, J., stud. agr. — Studijuokime Dotnuvoj (Ž. Ū. Akademija), 6—7, 303..
Martynaitis, J. — Koks turėtų būti moksleivis, 8—9, 343.
Povilaitis, Ign. — Studijuokime Prekybos Institute, 3—4, 159.
Vengrys, Ant. — Pažinkime Vilniaus kraštą, 6—7, 294.

Teologijos - Filosofijos fakultetas, 6—7, 270. Idealaus lietuvio 
moksleivio tipas (anketa mokytojams), 2, 103; 5, 219.

BIJOGRAFIJA

Dovydaitis, Pr. — Aleksandrui Dambrauskui atviras laiškas, . 
8—9, 376.

Gobis, J. — Tomas Morus — modernus šventasis, 8—9, 376.
Gustaitis, A., dijak. — A. a. subd. J. Navickas, 6—7, 316.
Jonaitytė, P. — M. K. Čiurlionis, 11, 478.
Jurgutis, Br. — A. a. Povilas Tarvydas, 6—7, 317. „

Vyskupas Kazimieras Paltarokas, 3—4, 135.
Kašeelionis, Juozas. — 50 metų kun. K. Krupavičiui, 12, 555.



ISTORIJA

Dovydaitis, Pr. — 25-sius metus pradėdami, 2, 65. Lietuvos moksleivių 
tikrieji keliai ir šunkeliai, 5, 204; 6—7, 265. 8—9, 334; Anti
kristo karalystės veikėjai Lietuvoj prieš 25—30 metų, 10, 398. 
Antikristo tarnai universitetų katedrose, 11, 461. „Aušra“ 
ir aušrininkai, „A teitis ir ateitininkai, 12, 528.

Graževičius, A. — Lietuvos mokykla po caro letena, 3—4, 164.
Jurgutis, Br. — Iš pranciškonų gimnazijos, 10, 410.

KI NO KULTŪRA

(Veda P. Vaitonis)

Kūno kultūros programa 1935 metams, 1, 60. Gimnastika — kūno 
kultūros pagrindas, 2, 125. Krepšiasvydis, 3—4, 198. Kumščiasvydis, 5, 
264. Orasvydis, 6—7, 330. S'portas ir rekordai, 8—9, 323. SELL olimpijada 
Rygoje, 10, 457. Čiuožimas, 12, 583.

ŠACHMATAI

(Veda P. Vaitonis)

Mokinius moko šachmatų, 1, 61. Hastingso turnyras, 1, 61. Šachma
tai gimnazijose, 11 (viršelio III psl.).

ĮDOMUSIS PASAULIS

Poetas, kurį baigė persekioja; kaip kas miršta; kodėl žydai atvirkš
čiai rašo; paukščiai trikampiu skrenda; paštas rakietoje, 1, 62.

KREIVOS ŠYPSENOS

(Veda Eždžion-Tekš)

Gimnazistiška enciklopedija, 1, 64. Vienos špargalkos istorija, 2, 128. 
Mokykloj ir gyvenime, 3—4, 200. Eždžion-Tekšo linųėjimai, 6—7, 332. Po 
šaunių atostogų, 8—9, 395. Rokiškėnų šaržai, 8—9, 395. Atradimai Ma
žeikiuos, 8—9, 396. „Gamtos Draugo“ ekskursijos nuotrupos, 10, 459. Pro 
rakto skylutę į Skuodo gimnazijų, 11, 524.

Dvejetukininkams ir besirengiantiems pranešama, jog petc 
,,Ateities“ Redakciją galima gauti sumanių ir prityrusių kore
petitorių. Kreipiantis nurodyti sąlygas. Kreiptis geriausia raštu.

Redakcijos pastabos. Belederio ir 
Prienų korespondencijos buvo gautos 
per vėlai. Jei medžiaga nepasens pa
sinaudosime.

„Kalėdų laiško“ autoriui. Gavome 
pavėluotai. Gal kitai Redakcijai ati- 
-duosim.

Avantiūrai. Tą patį Biržai pa

rašė. Gaila, kad nebegalėjom pasi
naudoti.

K. Lapui. Dėsime jubiliejiniam 
nr. Bus gražiau.

A u d. C. Tiek daug turime kores
pondencijų, kad rašyti apie fabrikus, 
būtų, gal, skriauda mūsų puslapiams.

Vyr., atsak. red. ir leid. — PR. DOVYDAITIS



Naujausi „Sakalo“ leidiniai
IŠĖJO IŠ SPAUDOS VĖL NAUJI „SAKALO“ LEIDINIAI:

1. Pearl Buck, GEROJI ŽEMĖ II d. Apie šį romaną dabar rašo visa 
pasaulio spauda. Tai tikrai labai aukštos vertės literatūros kūrinys. Siu
žetas imtas iš kiniečių gyvenimo. Tai himnas darbui ir žemei — maitin
tojai. Kaina kiekvieno tomo tik po 2,50 lt.

2. St. Būdavo, MOKYTOJAS BANAITIS. Romanas iš mokytojų ir 
provincijos inteligentų gyvenimo. Kaina Lt. 2,50.

3. J. Kossu-AIeksandravičiaus, DIEVAI IR SMUTKELIAI. Visuo
meniniai, literatūriniai straipsniai įvairiomis temomis. Kaina Lt. 3,50.

4. P. Tarasenkos, PRAEITIES VARTAI. Apysaka iš mūsų praeities 
prieš 2000 metų. Iliustruota archeologiniais paveikslais. Lt. 2,—. Tinka 
jaunimui ir vaikams.

6. Kaz. Zupka, BALSAS ŽEMEI. Naujas lyrikos rinkinys. Kaina Lt. 2.
7. Pr. Genys, ATNAŠAVIMAI. Lyrika. Iliustruota dail. Augustinavi- 

čiaus medžio raižiniais. Lt. 2,—.
8. P. Cvirka, ŽEMĖ MAITINTOJA. Romanas iš savanorių nauja

kurių gyvenimo.
„Sakalo“ b-vė išleido dvi tikrai Įdomias ir vertingas knygas apie 

ABISINIJĄ.
1. A. Bulyginienė, ABISINIJA. Knyga labai gausiai iliustruota, įdėta 

apie 50 iliustracijų ir Abisinijos žemėlapis. Joje aprašyta: šalies apžvalga, 
Abisinijos istorinis likimas, valstybės santvarka — religija, ir bažnyčia, 
europiečių plitimas Abisinijoje, santykiai su didžiosiomis valstybėmis, šių 
dienų Abisinija, Abisinijos karo pajėgos, ekonominis būvis, Abisinijos kul
tūra — dainos, pasakėčios, legendos, abisinų tapyba, Imperatorius Haile- 
Selasie ir jo aplinkiniai, ką lemia Abisinijos karas ir paskutiniai įvykiai 
Abisinijoje. Kaina Lt. 1,80.

2. M. G. KARALIŲ KARALIAUS ŠALIS ABISINIJA. Istoriniai, 
geografiniai ir etnografiniai bruožai. Kaina tik Lt. 1.50.

Joje daugiau nagrinėjama Abisinijos istorija, geografija, etnografinė 
ir politinė būklė. Be to, dar aprašyta ir šių dienų paskutiniai įvykiai abi
sinų ir italų fronte. Kaina Lt. 1,50.

Abiem knygom visuomenė labai susidomėjo, nes pirmoji jau beveik bai
giama išparduoti.

JAUNIMUI TIK

PAVASARIS
„PAVASARIS“ yra vienintelis laikraštis, kuris labiausiai rūpinasi jaunimo 

grynai kultūriniais reikalais.
„PAV ASARY JE“ daug vietos skiriama šeimininkėms, jauniems ūkininkams, 

amatininkams, jauniesiems ir kit.
„PAVASARYJE“ geriausi straipsniai, rašiniai, iš visokhi jaunimui tinka

miausių sričių.
„PAVASARIS“ informuoja jaunimą apie vidaus ir užsienio visuomenės gy

venimo reiškinius.
„PAVASARYJE“ yra platus protinių pramogų skyrius, kuris skaitytojų 

labai mėgiamas.
„PAVASARIS“ yra papuoštas puikiomis Lieteuvos ir kitų kraštų iliustra

cijomis.
Be to, „PAVASARIS“ kiekvienam savo skaitytojui 1936 met. duos didelę

3 lit. vertės
DOVANĄ

kan. P. Dogelio knygą — „Mano gyvenimas ir prisiminimai“. Visi, įmokėję 
iki 1936 m. kovo mėn. 1 d. 4 litus, gaus „Pavasarį“ ir knygą viso 7 lt. vertės. 
„PAVASARIO“ adresas: Kaunas, pašt. dėž. 88, arba Laisvės Alėja 31b.



1B3B m. „ATEITIS^ alpiąinla
visiems jos skaitytojams, kurie jau yra atsilyginę už šiuos me
tus, arba siųsdami pr-tos pinigus už 1936 m. kartu atsiųs ir šių 

metų pr-tos skolą.

TIEMS „ATEITIES“ SKAITYTOJAMS 1936 M. PR-TOS 
KAINA BUS TOKIA: Moksleiviams, studentams ir kaimo jau
nimui: met. 5 lt., pusnį. 3 lt. Kitiems: metams 10 It., pusm. 5 It. 
Užsienyje: met. 16 litų, pusm. 8 lt.; moksleiviams — perpus 
pigiau.

Pastaba. Moksleiviams užsisakantiems „Ateitį“ 1936 m. per 
savo mokyklos platintoją (jei platintojas surinks ne
mažiau kaip 5 pr-rius) pr-tos kaina metams bus tik 
Lt. 4,—, pusm. Lt. 2,—.

1936 m. „ATEITIS“ dar skiria dovana 
pirmiem 300 anksčiausia už visus 1936 m. apsimokėjusių pre
numeratorių kas trečiam asmeniui po gražų Han
del Mazetti romaną BROLIUKAS IR SESUTĖ, kurio kaina 3 lt.

PLATINTOJAI, kurie surinks nemažiau kaip 10 metinių 
„Ateities“ prenumeratorių, gaus po įdomią knygutę — „Nala 
ir Damayanti“.

SKUBĖKITE SIŲSTI UŽSAKYMUS IR PINIGUS 1936 metams.

Adr. „ATEITIS“, Kaunas. Laisvės ai. 3b.

Šio n-rio kaina Lt. 1,75.
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