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PADĖKA IR LINKĖJIMAI

„Ateities“ skaitytojų mielajai šeimynai pirmiausia dėkoju už visus 
man atsiųstus sveikinimus ir dovanėles mano gimtajai dienai 50=jį kartą 
pasikartojus.

Nuoširdžiausiai dėkui, dėkui, dėkui...
Naujus, 1937, metus pradėjusią tą pačią šeimyną sveikinu, sveikinu 

ir dar kartą sveikinu .. .
Ne tik sveikinu, bet noriu su jąja dar ir pasikalbėti,
O šv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuotaika dar begyvenantiems, kuria kita 

tema labiau pravers mums kalbėtis, kaip kalėdine?
Žinodami mane turint papročio savo pasikalbėjimuose dažnai imtis 

minčių iš liturgijos, nenustebsite, jei ir šį kartą aš čia su jumis dalinsiuos 
Kalėdų ir viso pokalėdinio laikotarpio Katalikų Bažnyčios liturginių maldų 
mintimis.

O šio laikotarpio Katalikų Bažnyčios liturginėse maldose ypač ryškiai 
ir vaizdingai atsispindi Kristaus kovojančios Bendruomenės džiaugsmai, 
skausmai, kentėjimai, maldavimai ir viltys.

Dėl to kiekvienam gyvam katalikui, kaip tos kovojančios Kristaus 
Bendruomenės gyvam nariui, labai pravers įsigilint į kalėdines mintis ir 
į jų reiškiamus kontrastus. Tat ir pamėginsime čia tatai padaryti*.

*
* *

Pirmosios Kalėdų dienos išvakarėse (mišparuose) Bažnyčia džiaugs? 
mingai sušunka: „Rytojaus dieną bus sutrinta žemės nedorybė ir mums 
viešpataus pasaulio Gelbėtojas“. Tas žmonijos Gelbėtojas — tai visos 
žmonijos lauktasis Jėzus Kristus.

Žmogaus kūną priėmusiojo Kristaus atėjimas į šį pasaulį, arba Jo 
gimimas, yra įvykęs naktį ir buvo nakties nušvitimu pažymėtas. Šita 
apystova davė akstino poezingiems vaizdams susikurti. Dėl to liturgijoj 
randame, pav., tokių gražių vaizdų:

* Visur nauduosiuos! kun. A. Sabaliausko vertimais (jo sudarytoj malda? 
knygėj „Šlovinkim Viešpatį“), tik netikusius žodžius „Išganytojas“, „išganymas“, 
„išganyti“ visur pakeičiu tinkamesniais: Gelbėtojas, išgelbėjimas, išgelbėti.
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„Kai rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis bėgdama buvo pada# 
riusi pusę kelio, iš dangaus nuo karališkojo sosto nužengė, Viešpatie, visa# 
galis tavo žodis .. .“ „Ta naktis tikros šviesos spindėjimu nušvito .. .“ 
„Šventa diena nušvito mums . . . šiandien didelė šviesa nužengė žemėn“.

Naktis su jos tamsa ir nakties nušvitimas Kristui gimus reikia su# 
prasti ne tik kaip fizinė tamsa ir šviesa, bet ir kaip dvasinė žmonijos 
naktis, kurios tamsą žmonijos Gelbėtojas pašalino atnešdamas jai dvasios 
šviesą.

„Štai tamsybė dengia žemę ir tamsumas tautas“ — dūsavo Izaijas. 
Kad Kristus, amžinasis Dievo Logos, „buvo žmonių šviesa“, kad Jis „buvo 
tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį“ — 
apie tai ypač ryškiai kalba Logo evangelistas, „tas mokytinis, kurį Jėzus 
mylėjo, kurs taip pat vakarienėje buvo pasilenkęs ant jo krūtinės“, t. y. 
šv. Jonas apaštalas; jo šventę Bažnyčia kaip tik dėl to ir paskyrė Kalėdų 
trečiąją dieną (XII. 27).

Kristaus gimimas buvo, yra ir bus žmonėms didis džiaugsmas. „Štai 
aš skelbiu jums didį džiaugsmą, koks bus visai tautai, kad šiandien jums... 
gimė Gelbėtojas: jis yra Kristus Viešpats“.

Bet ar visiems žmonėms Kristus yra, buvo ir bus didis džiaugs# 
mas? Visiems be išimties, tačiau tik geros valios žmonėms. Tik „teisie# 
siems širdimi teka šviesa tamsybėse“, o nedoriesiems Kristus buvo, yra 
ir bus „ženklas, kuriam prieštaraujama“.

Dėl to tat žmonija ir persiskiria, atsistodama po įvairiomis vėliavomis: 
Kristaus ir Antikristo, Dievo ir šėtono; prieš laisvuosius šviesos vaikus 
įtūžta tamsos vergai, kurie, kai tik sužino Kristų gimus, tuoj ir imasi 
priemonių jį nužudyti. Tokių atstovas, visiems amžiams prototipu likęs, 
yra buvęs to laiko žydų karalius Erodas.

Erodo žmogžudžio darbą ir jo nekaltas aukas Bažnyčia prisimena ir 
visiems primena Kalėdų ketvirtąją dieną, t. y. Gruodžio mėn. 28#ją, kurią 
Švenčiamas Erodo išžudytų nekaltų vaikelių atminimas.

Šios dienos Bažnyčios maldose prasiveržia didis, neišsakomas skaus# 
mas. Štai jo pavyzdžiai: „Išliejo šventųjų kraują lyg vandenį ... ir ne# 
buvo kam palaidoti. Atkeršyk, Viešpatie, už savo šventųjų kraują, kurs 
išlietas ant žemės“. ,, . . . Prieš Dievo sostą visi šventieji šaukia: Atkeršyk 
mūsų kraują, Dieve mūsų“.

Ir dar Trijų Karalių dienos mišparų himne Sedulijaus (IV šimtm.) 
lūpomis Bažnyčia klausia: „Ko, Erode, žiaurus bijai, Karaliui Dievui gimus 
žemėj?“ Ir atsako: „Negrobia žemės karalysčių, kas duoda dangiškas žmo# 
nėms“. Mat, kaip žinome, iš šv. Mato, Erodas, išgirdęs apie gimusį Kristų, 
„nusigando, o draug su juo ir visa Jeruzalė“, kad Kristus neatimtų iš jo 
sosto, t. y. valdžios.

Perdidelis jau buvo to nedorėlio apjakimasl Bet jo pasekėjų nie# 
kuomet nestigo ir paskiau; nestinga jų ir mūsų dienomis.

Tačiau gimusio vaikelio Kristaus gyvybei atimti Erodo pasiųstam 
kardui nebuvo Dievo Apvaizdos lemta. Šventoji šeimyna (jos šventė šven# 
čiama taip pat Kalėdų metu: sekmadienis po Trijų Karalių), laiku pasi# 
šalino iš pavojingos, jos gyvenamos vietos.
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Šitą žygį pagirdama, Bažnyčia Nekaltų bernelių šventėj pasidžiaugia 
šiokiais psalmės žodžiais: „Mūsų siela išsprūdo kaip žvirblis iš medžiotojų 
žabangų. Žabangai sutruko, ir mes esame išvaduoti. Mūsų pagalba vardan 
Viešpaties“.

*
• * ❖

Kalėdinio laiko liturgija išveda į sceną dar ir kitokio tipo Kristaus 
neprietelius, nei koks yra buvęs apjakęs ir tik savo valdžios tvirtumu, 
savo karjera susirūpinęs Erodas. Kalėdų 2?ją dieną mes pamatome Kris 
staus pirmojo kankinio šv, Stepono žudikus, kurie buvo iš anos gadynės 
mokytų žmonių, taigi iš vadinamųjų inteligentų.

Šios dienos šv. Mišių pradedamoji malda (Introitas) prasideda tos 
kiais skausmingais psalmės žodžiais: „Sėdėjo kunigaikščiai ir kalbėjo prieš 
mane, ir nedorėliai persekiojo mane; padėk man, Viešpatie mano Dieve, 
nes tavo tarnas mąsto apie tavo įstatus“.

Taigi, tie ano meto neva mokytieji, girdėdami Steponą skelbiant Kristų 
ir negalėdami atsistengt jo išminčiai, „nirto savo širdyse ir griežė prieš jį 
dantimis“. O kai Steponas dar stipriau pabrėžė Kristaus dievystę, tai „jie 
ėmė šaukti dideliu balsu, užsikimšo sau ausis ir visi padurmai puolė ant 
jo“ ir ištempę iš miesto užmušė jį akmenimis. O užmušamas kankinys 
Steponas „atsiklaupęs šaukė didžiu balsu, sakydamas: Viešpatie, nepa? 
skaityk jiems tos nuodėmės“.

Kristaus gimimo šventėj pirmąjį Kristaus kankinį Bažnyčia mini, kad 
įsąmonintų tikinčiuosius, jog tikras Kristaus apaštalas, nekalbant jau apie 
kitus menkesnius nemalonumus, neturi bijoti net savo gyvybę aukoti už 
Kristų ir jog tikrasis Kristaus kankinys savo kankintojus ne keikia, bet 
už juos meldžiasi. Dėl to Bažnyčia ir prašo Dievo padėti, „kad mokėtume 
ir neprietelius mylėti“.

Neprietelių meilė dar pabrėžiama ir vėliau (2?me ir 3?me sekmadie? 
niuose po Trijų Karalių) šv. Pauliaus žodžiais laiške romėnams (12): 
„Laiminkite tuos, kurie jus persekioja, laiminkite ir nekeikite“ . . . Nie? 
kam piktumu už piktą neatsimokėkite . . . nekeršykite ... Jei tavo neprie? 
telis alksta, papenėk jį; jei jis trokšta, duok jam atsigerti . . . Nesiduok 
apgalėti savęs piktumui, bet apgalėk pikta gerumu“.

Kas buvo, yra ir bus Kristus žmonijai, randame išreikšta apaštalų 
kunigaikščio šv. Petro žodžiais, kuriuos Bažnyčia įdėjo Jėzaus vardo šven? 
tės liturgijon (sekmadienis tarp Naujų Metų ir Trijų Karalių). To pa* 
reiškimo apystovos tokios: kai apaštalas Petras (su Jonu) Jėzaus vardu 
grąžino sveikatą apsigimusiam raišajam, sėdėjusiam prie Jeruzalės baž? 
nyčios durų ir prašinėjusiam išmaldos, o įnirtę žydų vyresnieji pirmiau 
juodu įmetė į kalėjimą, o paskui pradėjo tardyti, tai Petras atsakė, 
kad tas ligonis yra pagydytas Jėzaus Kristaus vardu ir pareiškė: „Jis (Jėzus 
Kristus) yra tas akmuo, kurį atmetėte jūs, statytojai, iš kurio pasidarė 
kampinis akmuo. Per nieką nėra išgelbėjimo. Nes neduota žmonėms kito 
vardo po dangumi, per kurį mes turėtume būt išgelbėti“ (Ap. D. 4, 11).

Dėl to, kas savo asmenybės, šeimos, valstybės ar tautos statybai kam? 
piniu (kertiniu) akmeniu padeda Kristų, t. y. jo skelbtąjį tikėjimo ir doros

\
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mokslą, tas nestato ant smėlio, bet ant pačios tvirčiausios uolos; ir dėl to 
tas kogeriausiai tarnauja pačiam sau, savo šeimai, savo valstybei ir savo 
tautai. O kas tą akmenį atmeta, kaip kad padarė anuomet žydai, tas 
yra savo valstybės ir tautos duobkasys.

Iki prieš pasirodant „Ateičiai“, ir Lietuvos beveik visa pasaulioniškoji 
šviesuomenė buvo maniusi savo tautos ateities rūmą galėsianti pastatys 
dinti be Kristaus, kaip kertinio akmens (apie tai plačiau aš pasakojau 
„Ateities“ 1935?.jų metų pabaigoj). Bet toki statytojai labai klydo ir mūsų 
tautai pražūtį rengė.

Tą klaidą atitaisė mūsų „Ateitis“, pasirodžiusi lygiai prieš 26 metus. 
Ji paragino to meto dar svetimose, nes rusiškose, mokyklose besimokantį 
Lietuvos jaunimą rengtis statyt savo tėvynės ateitį padėjus kertiniu akme# 
niu Kristų. „Ateitis“ savo vėliavon įrašė šv. Pauliaus žodžius (iš laiško 
efeziečiams I, 10) Instaurare omnia in Christo (visa atnaujinti Kristumi) 
ir tą vėliavą garbingai ir narsiai nešė per visą šimtmečio ketvirtį. Ji ją 
neša ir antrąjį šimtmečio ketvirtį pradėdama, tąja proga susilaukusi daug 
pritarimo iš Lietuvos vyskupų ir kitų mūsų tautai bei valstybei nusL 
pelniusių vyrų (žiūr. 1936 m. Djį N?rį).

« *
Kalėdų laikotarpio liturgijoj randame ir tokių minčių, kurios, rodėsi, 

tartum pritaikintos mums lietuviams, savo tautos nepriklausomybę atga? 
vusiems, savo valstybę įkūrusiems. Štai jos: „Visi žemės kraštai matė 
mūsų Dievo išgelbėjimą ... Viešpats davė pažinti savo išgelbėjimą, ap= 
reiškė savo teisybę tautų akivaizdoj“.

Lietuvos tautinio atgimimo tėvas Dr. J. Basanavičius „Aušros“ 
pirmajame puslapy stebėjosi mažutės lietuvių tautos išsilaikymu tarp gers 
manų ir slavių jūros ir prisiminė aukštesnę Apveizdą. Šitokia mintis apie 
Apveizdos pagelbą juo labiau skverbiasi, galvojant apie Lietuvos valstybės 
įsikūrimą.

Dėl to Lietuvos valstybės tikriausias išsilaikymo laidas bus jos gyve? 
nimo tvarkymas Dievo nurodytais dėsniais, „kad mūsų tauta vaikščiotų 
Dievo šviesoje“, kad mūsų tauta būtų Dievui „priimtina tauta, stropi 
geriems darbams“. O tokią ją galės padaryt tik Kristaus dvasioj išsiauk? 
Įėjusi ir gerą pavyzdį duodanti inteligentija. Šitokiam auklėjimuisi pageL 
bon ir eina „Ateitis“. Ji eina ir besimokančiam jaunimui mokslintis 
padėdama.

Dėl to ir jos skaitytojų šeimynai mano reiškiami linkėjimai bus taip 
pat iš kalėdinės liturgijos:

Tegu išsipildo mūsų teisingi troškimai!
Kad šventu gyvenimu pasidarytume verti patekt į Kristaus draugystę!
Kad Dievas mus padarytų laisvus iš nuodėmių vergijos!
Kad Dievas kreiptų mūsų veiksmus, kaip jam patinka!
Kad mūsų vardai būtų užrašyti danguje po garbingo Jėzaus vardo su 

amžino išgelbėjimo teisėmis!
Kad kiekviena (s) augtumėte taip, kaip vaikelis Jėzus kad augo!
Kad augtumėt, eitumėt stipryn, būtumėt pilni išminties ir Dievo ma* 

lonė būtų jumyse!
Kad augtumėt išmintimi, metais ir malone pas Dievą ir pas žmones! 
Šiokiais linkėjimais, Dievo padedami, ir pradedame 1937*sius metus. 
1937.1.10. Pr. Dovydaitis
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NELĖ MAŽA LAITE

Fragmentas
1.

Ir vėl gegužis.
Rytmetį Emilė ateina įstaigon kaip kiekvieną dieną: pasveikina visus 

sutiktus, nusivalksto, sėdasi prie savo stalo ir šukuojasi. Visas veidas su* 
telpa mažame tarp dviejų pirštų laikomame veidrody ir visos mintys 
viename kambaryje — kaip kiekvieną dieną.

Yra šilta ir ji stojasi atidaryti langą. Klevo šaka žalia ir tampri su* 
duoda per ranką ir ji stovi išgąsdinta ir nerami. Paskui išlėto grįžta prie 
savo kėdės. — Rodos yra taip, kad ji nieko nežinojo apie pavasarį ir dabar 
atidarydama langą susidaužė kaktą kakton su gegužiu, kuris eina nežiū* 
rėdamas kelio ir jo pėdų vietoje lieka lapai ir kalasi žiedai.

Slenka minutės, praeina pusvalandžiai, braška mašinėlė, rūko vyrai, 
žiovauja sargas. Ir ateina pietūs. — Visi rengiasi skubiau ir gyvesni negu 
rytmetį, ir išsiskirsto kas sau.

Stojo gegužis — neužmiršta ji to nė gatvėje. Truputį staptelėjo ir 
žvalgos, ir eina galvodama vis tą patį, kaip nustebinusią naujieną. — Stojo 
gegužis. Tą mėnesį žydi vyšnios ir obelys; ūkininkai galvoja apie bū* 
simą sodnų vaisių ir jaunieji džiaugiasi tik žiedais, jų svajojimas neturi 
tokio ilgo amžiaus. Šitą mėnesį žydi alyvos — baltos, ir tokios, kurių 
spalvos negalima nusakyti. Kaip mažos žvaigždės kekėmis sutupia į me* 
džius, ir vakarais yra pilni to oro. Alyvos. — Miške, sausose vietose iš* 
lenda virpantys zuikio rugiai ir drėgmėje žydi konvalijos. Atsimena žmo* 
nės dangų ir vakarais gieda bažnyčioje, o kaimuose — prie koplyčių užkai* 
šytų ir papuoštų. — Ūkininkai turi skubių pavasario darbų ir šeimininkės 
kalba apie rasodą. Miestiečiai galvoja apie vasarą ir poilsį; jie jau dabar 
gyvena ta saule ir malonumais, kuriuos turės laisvą mėnesį, du, ar dau* 
giau. Gimnazistų neramios dienos yra šis mėnuo — ji atsimena ir šypsos.

Visiems yra kitoks gyvenimas, o čia jų miestelyje viskas stovi savo 
vietoje ir niekas nesikeičia jos pačios dienose. — Gegužis, — be balso 
sako. Neseniai tebebuvo kitas mėnuo. Jie mainosi beveizint, rodos, kaž* 
kokia ranka nuobodžiaujančiai, greitai varto atvirutes su žaliais, pilkais 
ir baltais vaizdais.

Vartus reiktų kitaip perdažyti, galvoja atidarydama, arba, iš viso nau* 
jos tvoros.

— Juzė rašo, — sutinka virtuvėje motina, — reikia ligi sugrįžtant 
užsimokėti už kambarį.

— Jokia naujiena, — murma Emilė, — kada jis rašo kitaip.?
Dabar yra tik nekantri ir nori pietų.
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KUN. J. MARCINKUS—T AURONIS, DRAMATURGAS 
IŠLEIDĘS „SENATORIAUS DUKTERĮ“

2.

Litanija linguojas! nuo vargonų ligi zakristijos. Keli balsai nelabai 
sutardami gieda; gal todėl giesmė yra liūdna, tokia liūdna, kad patį Dievą 
gali apimti melancholija jos beklausant.

Šventoriaus klevai meta keistus šešuoliečius, ir saulė pro lapus žiūri 
nelinksma, paniurusi kaip senmergė. — Klevai yra seni, dideli ir rimti 
medžiai, jie anksčiausia pražydi ir neturi jokių vaisių; jie yra paprasti, 
nuobodūs ir neapdainuojami, kaip šio miestelio gyvenimas. Atmetus galvą, 
Į paprastus debesis, Emilė pyksta ant medžių ir nežino ko nori.

— Kad žinotum, kokią suknią parsivežė ponia urėdienėl... — Tai kalba 
Birutė, tiktai Birutė, išslinkusi paskui ją iš bažnyčios išdidžia eisena, kaip 
kino artistė, bet Emilė žiūri į ją lyg į nematytą daiktą. Taip, tai Birutė, 
jos kartu sėdi urėdijoje, kartu pareina porą gatvių, vadinasi vardais ir 
skaitos draugėmis, kartu vaikšto į vakarėlius ir pakalba apie kavalierius 
— bet šiandieną ji to nenori. Kodėl dabar turi kalbėtis apie svetimą 
ponią, svetimą suknią, lyg nuo to gali pasikeisti saulės sistema?

— Ar tu jauti, kaip visur plečias kažikoks neramumas? Jis labai 
jaunas, kaip kelių dienų pumpuras, ir vis tik labai skaudus — Neramumas...

— Ką tu dar išsimislysi! Žinai, kur daktarienė važiuoja atostogų? — 
A, tai tamsta, ponas Antanai, sveikas! — Birutė šypso ir ištiesia ranką, 
kaip kino artistė.
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BR. BU1VYDAITĖ

KELIONĖJ

Vartaliojas rogės per pusnynus baltus, 
Gnaibo nosį vėjas.
Danguje mėnulis iš sidabro kaltas, 
Žvaigždės ridinėjas . . .

.Prigiedojo daug ko telegrafo vielos 
Šalčio prisigėrę . . .
Prišnekėjo tyliai širdin pušys mielos 
Apie jauną svėrę . . .

Akyse pražydo žalių pievų gėlės 
Spinduliais nušvito . . .
Tamsūs parkai ūžė •— baltos pilys kėlės 
IŠ auksinio ryto . . .

Vėjas atsiduso — bėrė smulkaus sniego 
Į akis, į veidą . ..
Ir ūmai svajonės žydinčios pabėgo . . .
Mėnuo nusileido.

aštuntokai jau posėdžiauja
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S. ČIURLIONIENĖS „AUŠROS SŪNŪS“ II V.

J. BENOIT KARO SIAUBE

MYK. LINKEVIČIUS

Žaizdos

Tu sugrįši, sugrįši,
Tu pareisi nakčia, 
Atsiklaupęs po kryžium, 
Tu pravirksi karčiai.

Prasivėrusios žaizdos 
Suspindės spinduliais — 
Ir šis nuostabus vaizdas 
Tau nuklysti neleis.

Duona
Gloria, gloria 
In excelsis Deo! 
Duona altoriuje 
Saule pražydėjo.

Pulkim ant kelių, 
Skurdžiai ir turtuoliai — 
Dievą rankos kelia, 
Žvaigždės žemėn puola.

S a n c t u s
Mėlyni skliautai po kojų.
Švyti sostas atidengtas.
Ir suklaupę ir sustoję
Gieda sanctus, sanctus, sanctus



KAZYS ZUPKA

KLAJONĖ NAKTY

Šiltai nukaista skliauto kraštas 

Šviesaus švitėjimo dažais, 

Dangun sueina tylios žvaigždės 

Šviesų egzotikoj pažaist.

O tu eini vėsiom palaukėm, 

Pailsęs saulėj ir dienoj.

Atliepia žemė mielą vardą ■— 

Tu vienas težinai kieno.

Tu jo klausais ežios vosilkoj, 

Plaštakės miegančios sapne.

Jį neša palkšvas pievų rūkas 

Banga žiedais — medum kvapnia.

Iš kaži kur dusliai atšaukia 

Kurklelio muzika skursni.

Tu, naujo ilgesio prikeltas, 

Laukų ežiom eini, eini.

IŠ PRAĖJUSIŲ DIENŲ

TANKELIŲ RIKIUOTĖ „KARYS“



Emilė žiūri kažikur pro bažnyčią; bokštas yra aukštas — vienintelis 
aukštas, išlakus dalykas šiame miestelyje. Ir debesys aukštesni už jį. — 
Ji užmiršta pasisveikinti, ir vyriškis pats paima jos ranką.

Tai ponas Antanas — ji nuleidžia žvilgsnį žemyn — tai mokytojas 
iš kaimo. Jis truputį geria, truputį rūko, truputį taupo iš savo algos ir 
truputį uždirba iš žemės, kurią nuomoja. Jis skaito laikraščius, kuriuos 
jam pataria ir priklauso tai organizacijai, kur liepia; jis moka skaityti pa? 
skaitąs ir kalbėti apie auklėjimą. Jis turi patefoną, maišytą dviejų kam? 
barių apstatymą, nedidelius troškimus, turi dūšią ir kūną. Ką galima pa? 
sakyti apie jį vieną, kaip išskyrimą iš kitų? — Nieko. Ir jis nori turėti 
ją savo žmona. — Šitai negali net prajuokinti.

— Labai neturiu laiko, — sako ir nueina viena. Eina ir galvoja 
neįprastus dalykus. Dabar ji nebepažįsta savo minčių — jos svetimos ir 
keistos, kaip nepažįstama dovana, jos nuodija gyvenimą, kaip dovana at? 
siųsta kerštui. Į viską — savo žingsnius ir svetimųjų veidus — žiūri stebė? 
dama, lyg ją pasamdė parašyti piktą recenziją. Viskas yra pilka, tarsi, jos 
akys nustojo galės matyti šviesiąsias spalvas.

Bet, kad yra gegužis — neužmiršta. Tuo žodžiu sklidina jos dvasia ir 
kalbėdama su žmonėmis piktai, viduje ji meldžias — pavasari, pabūk tu 
ilgiau gegužiu, pabūk visus mėnesius — vasara perkaršta, svetima ir ne? 
gaivinanti.

Gegužis. Šitą mėnesį kukuoja gegužė. Visi nori išgirsti ją su pini? 
gaiš kišeniuje ir norimu žmogum šalia. Ne, Emilė nelaiko atsargai kelių 
litų ir nesibaido, kad tas raibas paukštis apkukuos ją vieną — vistiek 
negali nešiotis kišeniuje savo svajonės, nei prisiglausti prie jos peties.

Miestas. Ji galvoja apie miestą. — Senas galvojimas, augintas dau? 
gelį metų; kaip dailininkas paveikslą, nepriimtą parodon, paveikslą — 
viltį garbės ir turtų, supykintas užmetė ir ėmėsi kito darbo. Ir dabar — 
nuvalo senus rėmus ir naujai tikisi. — Miestas, kuriame buvo kelis kar? 
tus ir nori gyventi visuomet, kurio atsimena kelias gatves, kuriame jos 
niekas nežino ir nelaukia. •— Ten dideli langai, kitokios bažnyčios ir 
kitas Dievas. Ten gyvenimas vaikšto pasipuošęs ir jaunas, vaikšto pro 
visas duris ir visus užkalbina, o čia snaudžia pats ir leidžia visiems snausti. 
Ten diena gyva ir naktis pilna paslapčių. Ten kitoki žmonės — jų dvasia 
didelė, ji liejas per knygas, ji nesutelpa nė teatre, nė radio bangose — 
ta didelė dvasia.

Ir dėl to savo galvojimo ji darosi akla ir nebylė — pavasaris yra čia 
pat, jis užmina jai ant kojos ir kiša į panosį jauną, gėdingai virpantį beržą, 
o ji nedėkoja už nieką. Žino, kad šitą mėnesį pievoje žolė minkšta ir 
drėgna, kukliai ir be rūpesčio žydi pempuokės, visi medžiai turi visiškai 
naujus išeiginius, o pušys, kadugiai ir eglės — prisisiuva nors šviesesnes 
viršūnes. Ir taipgi — eglės žydi raudonai. — Žino tai, ir žino, kad visko 
to jai neužtenka.

• 3.
Ir vėl birželis.
Tvora yra nauja ir balta, ji atsiduoda sakais ir gyvu mišku. Pro vartus 

įeina mergaitės, ir šuva tingiai kelia snukį, judina žiaunas; jis loja, loja 
nenoromis, tarytum, tai yra sunkus darbas užgintas sekmadienį.

— Užteks, Murzi, — Emilė stabdo, persisvėrusi per langą. Ir išeina 
į kiemą.
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— Ko tu neatėjai į gegužinę?
— Ką tu veiki namuose visą dieną? — Atėjusios kalba kartu ir nelaukia 

atsakymo. Jos atnešė naujieną — mato iš akių ir iš rankų — jos turi pa? 
sakyti kažiką, ko nežino ji, galbūt visas miestelis. Ir dėl to Birutė už? 
miršta vaikščioti išdidžiai, kaip kino artistė.

— Kokia dabar ponia nusipirko naują rūbą?
— Žinai ...
— ... pas mus atostogaus, — griebia Marytė, — dailininkas . ..
Birutė atima — ir artistas . . .
— ... palauk, aš pasakysiu! Operos artistas! Matai, dailininkas tėve?

lio krikšto sūnus, ir jie draugai, žinai, su artistu. Nuo pusės birželio, 
tikrai! Pamanyk! Jis dar niekad nebuvo čia. —- Ne, ko norėti, jis visas 
vasaras praleidžia užsienyje, bet dabar serga, ir mūsų oras jam sveikas. 
Žinai, bus visą vasarą. ,

— Tik tiek? — Emilė kalba šiurkščiai ir tuoj kitaip, — žinoma, tai di? 
delis dalykas. Ne, kodėl numažinti jų naujieną. — Kitokiu laiku ji pati 
būtų nustebinta, būtų džiaugusis, kad kažkas nauja ateina į jų pelėsius. 
Ir gal galvotų kaip šios apie du žmones, du vyrus, du nežinomus vyrus. 
Jos jau taipgi nebegrįžta į gegužinę, jos taria esant ten per blogą draugiją 
prieš tuos du — didelius žmones, su kuriais jos vaikščios, kalbėsis, gal? 
būt pasibučiuos tykų tamsų vakarą. Ji nesistebi, nei juokiasi — bet jai 
nerūpi. Ji pasidarė per sena ir perdaug išdidi, kad įdomautųsi tokiais nie? 
kais — šio pavasario oras yra užkerėtas ir pučia iš kokios negirdėtos že? 
mės, kur gyvena karalaitės pasmerktos vienišai senti. Tuo oru ji apsigėrę.

Vieną momentą ji įsivaizdina du atostogų svečius —- dailininko ilgi 
plaukai, kaklaraištis parištas plačiu bantu — jis dėvi aksominiu švarku ir 
visuomet nešioja drobę ir teptukus. Artistas — yra kaip paveiksle, pri? 
laižytas ir puošnus; jis vaikščioja, lyg darydamas malonę kiekvienam ta# 
kui, jis pusiaumirka žiūrės į moteris, šypsosis, kaip nugrimuotas ir kalbės, 
tarsi, nuobodžiaujantis - dievaitis. — Ne, jau dabar ji jaučia panieką ir 
neapykantą tiems išlepėliams ir jų atostogoms.

Atostogos. Ateina jos pačios atostogos ir ji niekur neišvažiuos. Ji 
pasisiūdins sau porą šviesių suknelių, apmokės smulkias Juzės skolas — 
būtų stebuklas, jeigu jų nebūt, — likusius centus, kaip visuomet atiduos 
motinai. Toji amžinai taupo ūkiui ir sūnui — du devyngalviai smakai. — 
Taip, dažniau gulės miške prie malūno prūdo ir perskaitys visas naujas 
kunigo knygas. Ir padės dirbti laukuose. — Tai skaitos atostogos ir poilsis.

Prieš keletą metų — Viešpatie, Dieve Tu mano, — ar nepraėjo jau 
daugybė metų? Galima užmiršti kiek! Dešimt! Ne, tiktai septyni. — 
Tų metų birželis buvo neramus ir sklidinas darbo, bet kada atsivežė į 
namus atestatą — tėvas šypsojos ir padovanojo puikias atostogas. Tą 
vasarą Palangoje — maudės, vaikščiojo, žaidė tenisą, kalbėjo su jaunais 
vyrais ir šoko su jais. Jie žadėjo rašyti, o ji — atvažiuoti į miestą. Ji 
studijuos teisę. — Ne — ji studijuos kalbas — jos išties kelią į plačią 
žemę, į pasaulį — jos svajonės yra, kaip tūkstančiai besikryžiuojančių ke? 
lių. Iki rudens, draugai!

Rudenį, su dalgiais; guldančiais vasarojų, ateina ir giltinė. Giltinė 
pasiima tėvą —ir jos planus. Tėvas didžiavosi ja, mylėjo — ir dabar buvo 
galas. — Ji liko namuose. Vienas iš tų, su kuriais vaikščiojo ir šoko — 
rašė ir laukė atvažiuojant. Ji tylėjo. Ką gali pasakyti? Kad tėvas paliko
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daug skolų — šventų skolų, dėl jų gero, kad ūkis kabo ant vekselių, kad 
motina visas viltis deda į sūnų, kuris gimnazijoje sėdėjo, kol tik jį laikė, 
kuris ir paskutinio Teismo Dieną dar neturės gydytojo diplomo. Ar turi 
pasakyti, kad po visų gražių, tolimų galvojimų — reikia džiaugtis ga* 
vus urėdijoje tarnybą. Ir pinigus ne sau laiko. Septyni metai. Ir kiek* 
vienas metas yra senesnis.

Stojo birželis. — Šitą mėnesį žydi jazminai — apgaulus, klastingas 
medis, kurio spalva liūdna ir aromatas nuodėmingas. Tų gėlių, kurios 
gyvena prie namų aptvertuos daržuos — negalima suskaityti: jos mainos 
kaip dienos. Jos gimsta be sopulio, ir miršta be ašarų, ir dėl jų niekas 
nerauda. Mėnuo nebegali užlipti aukštai ir nebetoks šviesus, kaip žiemą, 
— jis yra apkvaišęs, neramus ir artinas į žemę — rodos, kartą ims ir atsisės 
šalia ant suolo. O šlaituose artėja žemuogių sirpimo laikas. — Birželis — 
gražiausias puslapis iš Dievo poemos.

4.

Kvepia beržai — stipriau negu pievoje, kada yra vėjas, rasa ir teka 
saulė. Kvepia stipriau, nes jie jauni, nupjauti, yra bažnyčioje ir gyvena 
paskutines valandas. — Yra jų šventė —■ beržų šventė. — Sekminės, ir 
bažnyčia panaši į jauną mišką prieblandoje.

Iš didelių senoviškų knygų Emilė skaito mišparų maldas — poetišką 
pasakojimą apie Naująją Jeruzalę, miestą statytą iš brangiųjų akmenų, 
miestą, kuriame vaikšto Išrinktieji. — Vargonai stengias iš paskutiniųjų, 
ir giesmininkai laužo liežuvius lotyniškomis psalmėmis. — Mistiškas su* 
sidūmojimas apima visus veidus — kaimiečius, kurie atkakliai ir ilgai mel* 
džias kiekvieną šventadienį, ponus, kurie netiki ir negalvoja, ir ateina 
bažnyčion šiaip sau — ir šventuosius, kurie niekuomet neapleidžia savo 
vietos.

Vienas balsas. Negirdėtas, nežinomas balsas — gieda vienas pats. 
„Salve Regina“ — neša jis, kaip sveikinimo vėliavą, ir duslūs vargonų vamz* 
džiai drebėdami tarnauja. Maldingi kaimiečiai smalsiai žiūri aukštyn; 
kunigas, rodos, taipgi noriai atsigręžtų.

Emilė skaito toliau mišparų maldas iš didelės senoviškos knygos. Ne, 
nereikia atsisukti. — Tai niekas iš šio miestelio savo balsu negali užgrobti 
visą bažnyčią ir žmones. Ir ją apima piktumas. — Svetys žaidžia iš nuo* 
bodumo — šiame giedojime nėra Madonnos šlovinimo, tam balsui tai 
tik graži melodija, arija — proga pasirodyti.

Ji skaito apie Naująją Jeruzalę, miestą Išrinktųjų, bet paklysta žo* 
džiuose, kaip nežinomose švitinčiose ano miesto gatvėse. — Ir klausos, 
kaip visi. — Daros šviesu. Galbūt, Dievas liepė angelams pravožti baž* 
nyčios lubas, kad geriau pasiklausytų. — Mirštančių beržų lapai dreba 
kaip nuo didelio vėjo. Ir gale altoriaus ilgai virpėjusi užgęsta viena žvakė.

Paskui yra tylu ir sutemsta. Tamsėja už langų, ateina suotemiai, 
ateina vakaras. — Birželis. O birželio vakarai vaikšto tyliai ir minkštai — 
jų apavas padarytas iš gėlių. Ir paskui jį plaukia ilgesys, kaip migla, kaip 
vakaro varpas, kaip varlės ar žiogo balsas — ilgesys gali priimti visokį 
pavidalą.
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ALF. SUŠINSKAS

MERGAITĖ

B E

KAUKĖS

J. MEDENIS, 
latvių poetas laureatas

Berniukams neskaityti!

1. MERGAITĖ KLAMPIAME KRYŽKELĖYJ . . .
— Pramuštgalve, vėjavaike! Tu ištvirkėle, tikras aitvaras! — visą 

gerklę laidydama, klykė besiraitydama buto šeimininkė, savo gyventoją 
gimnazistę bardama, gyvenimo mokydama, pati gyvenimo visai neišma# 
nydama.

Šeimininkė, tikra cypdavatkė, jaunose dienose vyro nesusigaudžiusi, 
dabar per nesusipratimą ar iš reikalo „šventą gyvenimą“ gyvent pradėjusi.

Gimnazistės, tos moksleivės, visa kaltė, visas baisumas čia: ji, gerutė 
šeštokė, gražiai, rūpestingai susitvarkiusi, vakarienės anksčiau paprašė, mo# 
kyklos robaksan eisianti pasisakė ... Ir kilo aliarmas, šeimininkės tingini 
bakstelėjęs . ..

Atminty išlenda ir šis kontrasto paveikslas.
Į mano rankas pakliuvo toks laiškas, ponios rašytas, nekokius pamo# 

kymus jaunai moksleivei duodąs.
Ponia, gerbiamoji ponia, labdarybės baliukų daug surengus, vieną men 

gytę gyvenimo mokyt, šviest pasišovė.
— Tu, Julyt, būk gudri, — rašo ji laiške. — Gyvenimu naudo# 

kis. Tavo tikslas — vyras. Suk galvą kam užgriebi. Ypač pata# 
riu mokytojus karštais žvilgsniais kepint. Pasigailės, praleis, iš# 
smuksi šiaip taip. Iš gimnazijos išlindus, nusispiausi, koja tryp# 
teisi — ir sudie!

Tada žvejyba vėl iš naujo, kol gerą lydį tinklan įvarysi... 
Tavo turtas — tavo išorė. Rūbus, veidą visi mato. Siela, būdas, 
mergaitės širdis yra giliai, neprieinami dalykai...

... Būk gyvenimo mergaitė. Supranti?
Brangioji, po mėnesėlio kito atrašyk, kaip sekas, kaip mano 

receptas veikia. Laukiu nekantraudama.
Tavo Nina P ... ienė

Po šitokių, po panašių vaizdų mūsų mergaitės, mūsų moksleivės kryž# 
kelyj atsiduria.
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Iš vienos pusės varžtai, barikados, įvairios užtvaros jų savižiūrai iški* 
šamos, užveliamos, užverčiamos. Labai dažnai mūsų mergaites čiučelom, 
mumijom, kažinkokiom karikatūriškom šventuolėlėm nenusimanėliai, ne# 
mokšos stengiasi, nori padaryt.

Siauro pedagoginio masto atstovai, atstovės užmiršta: išorės varžtais, 
beširdiška dresūra mergaitės neparengiamos kilniajam moteriškumui. Ši* 
tokie trumparegiai mergaičių „globėjai“ į mergaites čia šitaip žiūri: šoki — 
esi palaidūnė; jei linksmutė, krykštaujanti, siela ir kūnu tikras gamtos 
kūdikis rodaisi — esi nerimta, išdykusi, pliuškė; jei nenori apuoku atrodyt: 
kiek pasipuoši, neperdėdama išorinės kultūros sieki — esi dabita, 
vėjavaikė . ..

Šios juokingos kalbos, suvytusio protelio pažiūros iššaukia kitas, kraš* 
tutinęs pažiūras, kuriomis mergaitės vertė vien jos figūrom, vien pudra, 
tualetiniais dažais tevertinama, kainuojama.

Pas mus šios dviejų kraštutinių krypčių pažiūros mergaitėms kryžkelį 
sudaro, kuriame jos arba sustyra, arba nueina čia vienu, čia kitu kraštu* 
tiniu keliu.

2. PAPIROSO MERGAITĖ

Mūsų laikais mergaitė daugelio žaislu pasidarė. Ja žaidžiama kaip fut* 
holu. Įvairūs tipeliai, dideli, maži ponai bei ponuliai gyvenimo užnuody* 
tom, purvais užskretusiom akim nebeįmato mergaitėj kilnios, moteriškos 
sielos, jos vidaus grožio, jos širdies pavasario, kvapingųjų vidaus žiedų . .. 
Nenuostabu, kad daugelis silpnesniųjų mergaičių nebeatsispiria laiko dva* 
šiai ir strimgalviais paskliundrom smunka žemyn.

Jau ir mūsų mokyklose susidaro mergaitės’tipas, vien kūnu, vien po* 
mėgiais besirūpinąs, tik ne dvasia, ne savo būdu, ne moteriškojo charak* 
terio ugdymu. Jau atsiranda mergaičių, kuriom bet koks heroizmas sve* 
timas, o idealizmo dvasiai jos visai sustingusios. Niekas jom neberūpi — 
tik gyvenimo saldumas, tuščias paviršutiniškumas besuka jų galvą. Už 
kelerių, keliolikos metų, deja, susilauksim pirmos rūšies gatvės damų, 
nieko švento, nieko kilnaus nepripažįstančių, kurių Dievas tebus šilko 
gabalas, blizgąs litas, vyno stiklas, kūno aistra . . . Šitokios moterys yra 
pabaisa . . .

Viena kita iliustracija, kokių nudvasėjusių mergaičių ir mūsų gyve* 
nime pasitaiko.

Mano akys susidūrė su besielėm akim, ausys klaikius balsus išgirdo, 
kada įsmukau traukinio vagonan. Ekskursijos bangon pataikiau, mišrion 
kompanijon, moksleivių susimetiman.

Kompanija nieko nesivaržė. Elgesiu mergaitės nuo paprasčiausios va* 
karuškos pakampių mergų nesiskyrė. Keiktis keikėsi jos nemažiau už 
grioviakasį burlioką. Rusiškom matuškom, lietuviškais velniais puošė savo 
burną. Posakiai hlevizgų srutom nudažyti. Visas elgesys žema erotika 
persunktas .. .

Neneigiam: reikia linksmybės — paniurėlių ir taip daug! Gana jų! 
Mamytės glostymu veikia kelionėje šposai. Kelionės turi būt nuotaikingos, 
įdomios. Tik žemasis gaivalas ir chuliganizmas čia joks papuošalas!

Arba, va, jums vėl nauja fotografija.
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Nebe trečioj ir ne ketvirtoj ji klasėj — aukštesnėj .. .
Kada mokytojas aiškina, po suolu būtinai romanus ji ryja. Kada ją 

klausia, pjaunamo avinėlio akim šaukiasi pagalbos klasėj, iš draugių, iš špar* 
galkų. Pagalba dažnai šykšti būna — neateina . . . Trimestro gale ji parodo 
visą savo talentą. Tada jos talentas .. . alpti. Ji alpsta, kada trimestrinio 
tenka atsakinėt...

— Fui, smirda, chamas! — taria ji draugei gatvėj pro ūkininką praėjus, 
pro vyžotą, naginėtą gaspadorių, visai užmiršus: šiandie tas ūkininkas iš 
tvarto bekoną jai atvežė . . . kiaulę, kuri rytoj stale tikrai jai kvepės . ..

Berazumis, idiotas, kvailys, driskius, skarmalius — jos išminties pers 
liukai . . .

Pinigas, karjera ir kūnas — jos dievukai. Ji save pardavinėja . .., ir par? 
davinėja lengviau kaip silkininkas silkes . ..

Štai jums vėl nauja figūra. Figūra su iškvėpintu kūnu, nutašytais 
veideliais . . .

— Kokio būdo, kokios širdies? Jos mergaitiškoji, moteriškoji siela? — 
neklauskit to, neieškokit joj kilnios širdies: visa jos siela, visas rūpestis, 
ankstybasis žvaigždės mirktelėjimas ir vėlybosios lakštutės suoktelėjimas 
yra kavalierius, kavalierius, be jokio skirtumo. Kavalieriais ji maino, kaip 
čigonas kumelėm . . .

— Žiūrėk žiūrėk! Ūsiukai! Kokie dieviški ūsiukai!
Ji įsimyli ūsiukus. Nesvarbu, kad po tais ūsiukais visas pelkių klanas 

talkšnotų.
— Va, o Jackau! Kokios akys!
Ji įsimyli akis, nors tos akys ir be vidaus grožio, su išduodamu cha* 

rakterio silpnumu.
Nuo akių ji pereina prie nosies, prie plaukų ir Dievas žino prie ko . .. 

Ir vis įsimyli. Šią „meilę“ nuolat lydi papirosai, dūmų kamuoliai iš jos 
nusimylėjusios burnelės ...

Jau kyla papiroso mergaičių banga. Ši banga iškreipia mergaitę, mo* 
teriškumą iš jos išplėšia.

Reikia gelbėt mergaitę.

3. MERGAITĖ ANGELAS

Vištgaidžio vardas žinomas mūsų kalboj. Vištgaidis ta mergaitė, iš 
kurios nei vyras nei moteris . . . Pažiūrėt ji mergaitė, tik jos būdas, elgsena, 
visi judesiai nemergaitiški, nemoteriški, vyriški . . . Šitokios mergaitės ne* 
mėgstamos. Iš tokio vištgaidžio nedvelkia mergaitės švelnumas, iš akių ne* 
trykšta mergaitės širdis . . .

Nesusiklaidinkim: čia nieko nekenkia mergaitės gyvumas, judrumas, 
iš temperamento einąs. Ji gali būti gyvuoju sidabru, paukšteliu čiulbuo* 
nėliu, ir vis dėlto ji bus mergaitiška.

Klaidinga pažiūra, esą, į visuomenės darbą tetinkančios vyriškos mo* 
terys. Mergaitė, moteris niekur neturi iš savo natūros, iš savo kailio iš* 
sinert. Visose gyvenimo srityse ji turi moteriškumo šviesoj veikt, pasi* 
reikšt. Iš moteriškumo ribų išsiveržusi, moteris karikatūra lieka.

Mergaitę sudaro jos siela ir kūnas, vidaus ir išorės pasaulis.
Dangoraižių puikybė, elektros vaivorykščių šviesa, visa tualetika, visas 

išorinis pasaulis neatsargiom, neišmintingom mergaitėm šiandien gali jų 
vidų iš jų pačių paglemžt, iš moters moterišką iškamšą padaryt.
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Reikia stipriai pabrėžt: mergaitės be jokio luomų, net be tikybų skir* 
tumo turi atkreipt gyvą, aštrų žvilgsnį į savo vidų, į vidaus, sielos, pasaulį.

Visa nelaimė: iki ausų mergaitė prikišama įvairiausių mokslų, teorijų, 
teoremų; dažnai ji daug ir visko po truputį girdi, moka. Tik savo motes 
riškai sielai žinių retai ji išgirsta, išmintingas moteriškumo žodis retai pas 
siekia jautriąją jos širdies stygą. Šį trūkumą mergaitė pati turi pašalint, 
papildyt.

Maloni turi būt mergaitė, ne akiplėša; religingumas sąmoningas, ne 
paviršutiniškas; jautri, užjaučianti ji: kito vargas, skurdas jos širdy jautriai 
atsiliepia; mandagi, paslanki; bet ji ne kelmas, ant kurio visos ožkos, visi 
ožiai laipioti galėtų; darbšti; tvarkinga; taupi; nepaniūrus; linksmutė; siels 
vartą, vidaus skausmą tikra mergaitė didvyriškai sugeba iškęsti; ir mergais 
tiška savigarbą turi ji turėt, sveiką ambiciją, kuri jai elgimosi nuovoką 
diktuotų ...

Šie žodžiai, posakiai, mergaitės vidų tik iš dalies bando praskleist 
šviesiąja spalva.

Labai jautrus dalykas mergaitei jos paviršius, išorinis pasireiškimas.
Niekas neturi teisės mergaitei draust savo kūnu, išore rūpintis. Drįs* 

tu taip sakyt: jokia asketika, joks tikras šventumas mergaitei nekliudo 
žmoniškai atrodyt, savo paviršių kultivuot.

Tik čia mergaitė neturi užmiršti vidaus. Su sielos kultūra, puošė* 
Įėjimu gali ir turi lygiagrečiai eit išorės priežiūra, rūpinimasis savo pa* 
viršium. Visas blogumas tas: kartais mergaitė težiūri vien savo pavir* 
šiauš, savąjį vidų, savąją moteriškąją sielą, dvasią, širdį visai užmiršdama. 
Tada būna gražių veidelių, linksmučių figūrėlių, o po šiom linijėlėm žal* 
tys viduj įsirangęs; po gražiu paviršium vidaus tuštumas kyšo. 
Šito kontrasto išvengia ta mergaitė, kuri tiek paviršium, tiek savo vidum 
rūpinas nė kiek nemažiau. Mergaitės rūpinimąsi savo išore tik siaurų pa* 
žiūrų žmogus gali peikt, tuščiu laikyt. Jei čia kas mergaitę tikybiniais 
motyvais niekina, tas pats pirmasis tikros, nuoširdžios, išmaningos, kata* 
likiškos dvasios, orientacijos neturi. Savo paviršiaus kultūrai mergaitė turi 
lygiai tokią teisę, kokią pareigą ji turi savo dvasios, sielos kultūrai.

Mergaitė — žemės angelas. Šis angelas žemės veidui kilnint skirtas. 
Tik kai kada ši mergaitė angelas kaukėn įlenda: paviršutiniškumu, dva* 
siniu sumenkėjimu, perdėtu blizgučių gainiojimusi ji kaukę užsideda. Ši 
kaukė šviesų mergaitės asmenį iškreipia, subiauroja. Nuimt ta kaukė 
reikia!

Sielos kultūra, kūno, išorės priežiūra yra kelias, į tikrą moteriškumą 
vedąs.

ATEITIES 2 nr.

raštus siųsti iki sausio 26 d. Tame nr., be eilinės medžiagos, spausdinsime spe* 
cialų straipsnį apie dabartinės moksleivės ir moksleivio rūpesčių sunormavimą, 
originalų pasikalbėjimą ir k.
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LEON. NARBUTAS

SNAIGĖS MIRŠTA
Drugeliu numiršta snaigės, 
Nukrenta palangėj . . .
Mums, sesute, baltos dienos — 
Kaip palūžę bangos.

Čia ir ašaros ir juokas —
Čia jausmu gyvenam:
Skausmas liūdesiu atklysta — 
Laime nusrovena . . .

Žalio žodžio tujen lauki — 
Žaluma jau baigės . ..
Drugeliu palangėj miršta 
Sidabrinės snaigės.

KAZYS BRADUNAS

TU NEVERK
Ošia pušys ant kalno, vysta žiedas pašlaitėj, 
Kyla ūkana slėnio dugne.
Tik neverk, neraudoki — tu neliksi našlaitė, 
Tu neliksi viena be manęs.

Tave vesiuos į kaimą, tave vesiuos į miestą, 
Plauksim upėmis Nemuno link.
Naktį pateka žvaigždės mūsų kelio nušviesti 
Ir palydi laivelį tolyn.

Kągi skrendantys paukščiai, kągi gieda, ką čiulba?
Ar suprasi jų giesmę kažin?
O matei krito, puolė ten pašautoji gulbė
Iš melsvųjų padangių žemyn.

Tau sparnų nepašaus nieks, nesukruvins krūtinės — 
O vis tiek nepaliksi mane.
Paupių lankose ten vainikus nusipynę 
Paskandinsim giliam Nemune.

Ir matau tavo veidą, ir girdžiu tavo žingsnį,
Ir kvėpavimą tavo jaučiu. —
Tegu skuba mūs dienos, kad net vieškeliai trinksi, 
Skamba aidas giružėj plačioj.

♦

Tegu ūžauja pušys, vysta žiedas pašlaitėj, 
Slėny gesta pavargus diena.
Tik neverk, neraudoki — tu neliksi našlaitė, 
Tu neliksi, jaunyste* viena.
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eug. matuzevičius

PASAKŲ ŽVAIGŽDĖS
Kas sapnuotų baltą žvaigždę, 
Žvaigždę pasakų sapne — 
(... Šviesios rankos saulę neša, 
Neša saulę ir mane ...)

Per sniegus, per baltą lauką
Eina džiaugsmas toks šviesus! — 
Ach, kad taip į žemės kraštą 
Nusineštų mus visus!...

Gal ir tujen nebeverktum, 
Neminėtum skausmo to — 
Tau sapnuotus saulės raštas, 
Upių žydintis vanduo ...

Sniege žydi baltos žvaigždės, 
Žvaigždės pasakų sapne — 
(... Šviesios rankos saulę neša, 
Neša saulę ir mane . . .)

PRANAS KOZULIS

TRYS KARALIAI
Dar niekada nebūčiau patikėjęs, 
Kad bus toks džiaugsmas pušynuos, 
Kai šviesią naktį Trys Karaliai ėjo 
Laukais ir pievom Lietuvos.

Karaliai brenda ir stebuklo ieško, 
O laukuose tylu, tylu — 
Nutildė sausis vieversius ir griežlę 
Ir grėbėjėlę dobilų.

Kalbėjo jie apie pilis ruimingas,
Kaip alpo sielvarte tauta,
Kaip visos girios džiaugias šiandien sningant, 
Eglaitė lenkias apsnigta.

Karaliai žvalgė mūsų žemės veidą, 
O jis — toks tyras ir blaivus ...
Gintarais jūra gelsvą krantą svaido,

• Lyg paukštes pasupa laivus.

Tikėk dabar, kad nori, netikėjęs, 
Bet džiaugsmas liko pusnynuos, — 
Karaliai, laimę nešdami, praėjo 
Laukais ir pievom Lietuvos.

18



K. AUGAS

PA SIK A L B Ė JIM AS

SU GIMNAZIJOS

AVANTIŪRISTU

MISIJOS ESKIMUOSE (Aliaskoj)

Nors mokyklą apylinkė gimnazija vadina, tačiau lygia teise ji ir 
viduriniąja mokykla gali šauktis, nes jos kilmingieji šeštokais ir šešto# 
kėmis garsinasi.

Ir, netikėsite Tamstos, kas daugelio ausis aptrenkė iš tosios liliputų 
viešpatijos. Kai mes galvojome, jog visi šio miestelio — kaimo rudake# 
puriai nieko rekordiškesnio nepasiekia, kaip jkopimo į aukštesnį medį 
savo gamtinę kolekciją vienu kitu dar niekeno neturimu reto paukščio 
kiaušiniu padidinti ar į giliausiąją pelkę įsiklampoti pusantro metro šak# 
nim ir penkių centimetrų nuskurusiais lapeliais augalo išsiglemžti, pro 
pat mūsų akis policininkai pravedė būrelį mažutėlaičių gimnazistų. Jie 
rankose nešėsi kelionės reikmenų ir, atrodė, policijos padedami, darys 
reikšmingą ekspediciją. Kaip ir visi jauni žmonės, mes domėjomės vis# 
kuom kas naujesnio pasitaiko pilkame ir nuobodokame provincijos gyve# 
nime. Su žydukais stumdėmės ties policijos nuovada, buvome prie da# 
boklės. Dar tą patį vakarą buvo aišku ir žinoma, kad trečiaklasiai rengėsi 
bėgti. Kur? — klausiate. Ir mes patys klausėme, tačiau niekas neatsakė. 
Tik viena buvo aišku, kad ne į Abisiniją, kaip anie kauniečiai, nes Abisi# 
nijos jau nebebuvo. Ispanijos nacionalistams pagalbos taip pat dar nerei# 
kėjo. O visgi knitėjo sužinoti. Kadangi vedamuosiuose mačiau porą vei# 
dūkų, su kuriais pavasarį susitikdavom prieš orasvydžio tinklą, — taip sau, 
popiečiu atsigaivinti, — tai tikėjausi netrukus iš jų pačių išgirsti šitos 
nelauktos ir netikėtos kelionės paslaptis.

Rytą, atsiradus tėvams, jie buvo paleisti. Savo pažįstamuosius radau 
pas jų šeimininkę. Jie manęs nesutiko, kaip visada, iškeldami po dešinę, 
bet buvo rimti ir nubarti.

— Tai ir jūs jau žinote? — kiek gėdos ir nusiminimo slegiamu balsu 
mane priėmė.

— Taip. Bet jūsų tai, tikiu, neturi nugandinti. Juk jūs visada mano 
patarimais naudadavotės.

— Šį kartą nesinaudojom. Ir tik vakar supratom, kad buvome ir 
esame kvaili.

— Bet užtat niekada nebebūsite, — drąsinau.
Paskui aš priėjau ir prie jų „ekspedicijos“.
— Ir mes nežinojom, kur bėgame. Mums buvo svarbu Klaipėdą 

pasiekti, o jau paskui būtume galvoję. Mes, mat, dar niekada didesnio 
miesto nematėm.

— O kaip jūs sugalvojot — imti ir bėgti?
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— A, ir mes pirma negalėjom suprasti, kaip sugalvojom, — aiškino 
tas pats drąsesniojo balsas. — Mes gaudavome daug visokių nuotykių ro? 
manų. Mes juos skaitydavom vienas paskui kitą ir namie ir pamokų 
metu. Taip visas šešetas. Mes skaitydavom iš laikraščių susirankiotas 
visokių bėglių istorijas. Ir kažin katram suėjime taip netikėtai atsirado 
pasiūlymas imti ir eiti į svietą. Sumanymu džiaugdavomės ir, gal, kaip 
ir aš, visi iš karto nė užmigti negalėdavom. Po to mes ėmėm daryti posė? 
džius. Planuodavom, tardavomės. Savaitė po savaitės mes jau turėjom 
tris brauningus, šovinių, teisybė, mažai.

— Tai kad šaudyti gal nemokėdavot? — juokdamasis mano ,.didvyrio“ 
paskutiniaisiais žodžiais įsiterpiau.

— A, mokydavomės. Eidavom miškan.
Brauningus, pasirodo, buvo nusikniaukę iš tėvų spintų. Puodus vai? 

giui virti ir kitą smulkiąją virtuvės reikmeniją buvo numatę šeimininkių 
virtuvėse.

Taip praėjo trys mėnesiai. Draugai paskutinįjį šeštadienį aplankė 
tėvus. Gavo kas litą (kaip paprastai), kas du, o tik vienas, vienatūris 
močios sūnelis, kiek daugiau.

— Ir tada? — aš nebekantravau.
— Tada mes jau žinojom, kad nakčia turime pasiekti Nevėžį. Ten 

vienas mūsų žinojo daug luotų esant. Imsime ir plauksime Nemuno pusėn. 
Gegužės vakaras buvo gražus. Aš parašiau šeimininkei kortelę, kad už 
kokio pusantro mėnesio grįšim. Visi šeši ištraukėm vieškeliu Nevėžio 
pusėn. Apie 17 kilometrų praėjom dar prieš dieną. Nevėžio krante, 
prieš miestelį, radom gražų pušyną. Čia mes, vienam pakaitom budint, 
ilsėjomės, čia valgių gaminomės ir posėdžiavom. Dieną apžiūrėjom lai? 
vėlius. Vienas, mėlynai dažytas, buvo gana didelis ir net su irklais.

— O kur vėliau jūs tikėjotės maisto gauti?
— Ligi kokio Jurbarko mums ir taip būtų užtekę. Paskum būtum 

pametę laivą ir ėję į krantus — taip iki Klaipėdos. Būtum vogę. Taip 
nutarta.

Po pastarųjų žodžių abu berniukai nuraudo ir jų veiduose matėsi 
didelė gėda ir gailestis.

— Bet visgi jums nebeteko vogti?
— A, ne. Kai vakare traukėm į savo „kreiserį“, prie pat upės poli? 

cininkai mus surinko po du, ir nusivedė nuovadon. Jie, mat, sužinojo . . . 
Mes viską turėjom papasakoti. Naktį praleidom daboklėj, kol, ot, esam 
vėl čia.

— Ir kaip jums dabar atrodo?
— Mums dabar labai aišku: mus pražudė romanai ir tik vienas drau? 

gas. Jis mums tų knygų parūpindavo, jis daug visko žinodavo. O per? 
spėti niekas neperspėjo. Šeimininkės draugystės neišardydavo, auklė? 
tojas neateidavo pažiūrėti, kaip gyvenam, o mums patiems nesinorėdavo 
nagrinėti klausimo: kas bus toliau. Kad taip gali baigtis, nė į galvą ne? 
ateidavo. Teisybė, kapelionas visai klasei primindavo, kad viską, ką da? 
rysime, paprašykime Dievo pagelbos. Jei mes būtume kreipęsi prieš ke? 
lionę į Dievą, aišku, nebebūtume jon išsirengę, bet per romanus ir Dievas, 
bent man, toks nebeaiškus buvo pasidaręs.

— Ir ką galvojate toliau daryti?
— Ką gi mes padarysime. Mus pašalins iš mokyklos . ..
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VARGDIENIA
BILIŪNO 
RAŠTUOSE

Lit. nagrinėjimų konkurso I*j i premija

Vargdieniai! Jūs liktumėte nežinomi, kaip didžiausios gamtos paslap* 
tys, kaip pirmosios kūdikystės dienos. Jumis nesidomėtų taip, kaip ru* 
denį krintančiais geltonais lapais. Paliktų nežinomos jūsų širdžių gelmės, 
jūsų sielų paslaptys. Jei ne literatūra, dar ir dabar niekas neįžvelgtų į 
jūsų sielas ir laikytų jas bjauriomis, kaip ir jūsų apdarą. Bet literatūra 
atneša mums jūsų, vargdieniai, gyvenimo vargus, jūsų sielų paslaptis. Pa* 
sirodo, kad daugelio jūsų sielos yra daug kilnesnės, daug vertingesnės, 
negu įprasta manyti. Biliūnas pirmutinis į mūsų literatūrą jus atnešė. 
Taigi, ir einame jūsų, vargdieniai, gyvenimo, jūsų vargų jo raštuose 
nagrinėti.

Štai šaltą rudens dieną, kada vėjas urzgia, kaip pikčiausias šuo, ir 
lietus plaka žemės krūtinę, klampoja terbomis apsikabinėjęs, vos kojas 
bepavilkdamas, senas žmogus. Kas jis? Kur jis eina? Jį matė ne vienas. 
Bet ar nors vieno širdis pradėjo nerimti jį išvydus? Ar panoro nors vie* 
nas užjausti šitą vargdienį? Biliūnas atskleidžia mums tokių vargdienių 
gyvenimą, vargų priežastis ne bet kaip, o meniškai. Biliūno „Ubago“ 
Petras Sabaliūnas eina iš kaimo į kaimą elgetaudamas, pasakodamas savo 
liūdną likimą. „Šitas senelis kalbėjo“, — rašo Biliūnas, — „visai taip, kaip 
kalba žmogus nelaimingas, tyliai, drebančiom lūpom: vietomis jis visai 
nebegalėjo kalbėti, tartum jam kas kvapą gniaužė: mačiau tik, kaip jo lūpos 
dar labiau drebėjo virpėjo; jo balse kelis kartus visai, rodėsi, netikėtai taip 
skaudžiai suskambėjo apmaudo ir baisios nelaimės styga, kad mane visą 
šiurpu paėmė“. Elgeta pasakojo, kad jį sūnus išvarė. Per nelaimingojo 
veidą bėgo gailios ašaros. Jam sunku palikti numylėtą savo tėviškę, o ypač 
bičių avilius, kurių jis tiek daug turėjo. Seniau visi bėgdavo pas Saba* 
liūną ragauti medaus, ypač vaikai. Ir visiems buvo jis dosnus. Dabar ir 
bitelės pradeda nykti, mat, „kur namuose vaidai, ten bitėms ne vieta“. 
Ir dabar Sabaliūnas senatvėje gavo elgetos lazdą pasiimti.

Važiuodamas rudeniopi kaimo vieškeliu pamatysi basą, sudžiūvusį, ne* 
didelį piemenėlį, ganantį žąsis. Jo akelės kiekvieną žąsioką akylai saugoja. 
Biliūno „Joniukas“ vaizduoja kaip tik tokį pat piemenėlį. Kada vėjas 
draskosi laukuose, purtydamas medžius, plėšydarrfas žoles, Jonukas vaikš*

Berniukai vėl susigraudino. Jiems gal kartais ir gražiai išsvajota ateitis 
vienu mostu apsidengė nepraregimu rūku. Jie galvojo gal gražios ateities 
pasiekti, o čia, tėvus supykinę ir nelaime prispaudę, atsidurs vėl su kai* 
mene, vėl vargs piemenų dienas ir gal tik vienam antram pasiseks vėl 
toliau iš naujo ir naujoj mokykloj kastis į gyvenimą. Kastis, supratus 
blogų knygų ir blogų draugų epidemiją. O pas tėvus palikusieji gal nė 
nesupras, kad jų klaidos ir bausmė bus pamoka daugeliui Lietuvos gimna* 
zistų, nebojančių blogų draugų, ryte ryjančių nuotykingus blogų romanų 
nuodus. Tačiau jie bus buvę nelaimingais mokytojais.
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tinėja paskui žąsiokus ir stebi, kad nė vienas neprapultų. Atskubėję iš 
vakarų debesys atsineša lietų. Jonukas dar labiau kenčia. Jo galvelėje 
sukasi mintys apie namelius, apie mamytę, apie nežinia kur išėjusį tėvelį. 
Jam taip gera, taip malonu būtų sėdėti šiltoje trobelėje drauge su mamyte 
ir su tėveliu. Tada jis jaustųsi laimingas. Palikęs žąsiokus, bėga į mies? 
telį pas motutę. Jo širdelė vis greičiau ir greičiau tvaksi, artėjant prie 
mažos trobelės. Štai ir ji! Jonukas labai linksmas įeina į trobelę. Bet 
motutė, išvydusi savo sūnelį, ir „nebesižinodama pati, ką daranti, prilekia 
int krosnį, nutveria šluotą ir veja Jonuką pro duris. Išsigandęs, tik gyvas, 
sprunka Jonukas iš trobos ir, kiek tik galėdamas, bėga atgal. Da ilgai 
girdi ažupakaly motutės balsą ir bijo atsigręžti“. Jonukas nusivylęs bėga 
atgal prie savo paukščių. Bėga vėl savo pradėto vargo vargti. Grį? 
žęs dar iš šeimininkų visko susilaukia. Taip „pirmą kartą gyvenimas 
parodė savo nagus, pirmą kartą jo maža širdelė atjautė žmonių neteisybę 
ir sunkią nelaimę“.

Galbūt, ne vieną klaikų rudens vakarą, kada mes sėdime šiltame kam? 
bary, svajodami apie niekniekius, gatvėse slankioja nežinąs kur dėtis be? 
darbis. Jis ruošiasi baigti savo gyvenimą, kaip Biliūno „Be darbo“ Lau? 
rynas Dūda. Jis sako: „Aš išgyvenau pakankamai, nors ir nieko kita ne? 
dirbau, kaip tik kroviau turtus savo fabrikantui, buvau jo tarnas. Už tai 
jis mane pavertė dabar elgeta“. Fabrikas surijo Dūdos sveikatą, sukrovė 
fabrikantui Dūda turtus, o pats, nieko neturėdamas be savo skarmalų, pa? 
sikaria. Arba „Pirmutinio streiko“ vaizdely berankis senis lygiai tą pat 
pasako: „Aš namų neturiu. 30 metų kroviau kasmet savo išnaudotojui 
darbdaviui, o kada jo mašinos sulaužė man štai šitą ranką, jis mane iš? 
metė, kaip šunį. Turėjau pačią, mažų vaikų: pati štai šitam kapsulių fab? 
rike gavo džiovą ir mirė; vaikai dar kūdikiai visi mirė nuo šalčio ir blogo 
laikymo, nepamatę nė vieno laimės spindulėlio“. O kaip vargsta sielinin? 
kai, kurie plukdo sielius Nemunu? Jie dienas, naktis išbūva be poilsio. 
„Štai prieš mus“, — rašo Biliūnas, — „ateina sieliai: garlaivis greitai su 
jais susilygina. Eina jie taip palengva, kad tik tik galima pastebėti. Jų 
viduryje stovi padirbdintos iš šiaudų palapinės, netoli jų liepsnoja mažos 
sukurtos ugnelės ...“ Čia darbininkų poilsis, čia darbas, čia ir jų namai. 
„Ir taip ištisas dienas, nakvodami šaltyje ir lietuje, šildydamies tik prie savo 
mažų ugnelių ir katilėlių“, vargsta. Pamatysite jūs seną žmogų, išdžiūvusį 
nuo darbo. Jo akys žiba gailesčio liepsnomis, veidas klojasi tamsiais še? 
Sėliais, o įdubę skruostai vargu dangstosi. Visa to vargdienio fizinė 
jėga išsisėmė. Seniau dirbo, prakaitavo, o dabar nieko neįstengia padaryti. 
Biliūnas alegoriškame „Brisiaus galo“ kūrinėly kelia aikštėn tokio varg? 
dienio sielos būklę. Kuo baigiasi seno Brisiaus, pirmiau taip ištikimai tar? 
navusio savo ponui, gyvenimas? Nušovimu. O kuo baigiasi gyvenimas 
vargdienio, pirmiau dirbusio, kaip jaučio? Išvarymu iš darbo, nes jis 
daugiau nikam nereikalingas, kaip senasis Brisius.

Daug žmonių vilko sunkią baudžiavos naštą. Iš daugelio lūpų gir? 
dėtis baisūs žodžiai apie tą didelį jungą. Baudžiauninkas buvo visaip kan? 
kinamas. Žmonės kentėjo, nežinodami už ką, ir laukė, dantis sukandę, 
geresnės ateities. Biliūno „Žvaigždės“ kūrinėlyje maždaug iškyla baudžia? 
vos baisumai. To kūrinėlio veikėjas Simanas štai ką pasakoja: „Ė lupdavo, 
o lupdavo! Už menkiausią daiktelį kraujas plaukte plaukė. Ir neduok, 
Dieve, jeigu kas nors kartą pakliūdavo: tas visą gyvenimą minėdavo. Da?
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bar tai bepigu su šituo. Jūs šitai mokslus einat, žmonėmis pasidarot — 
ir tai skundžiatės. O jūsų tėvai kiekvieną valandą už savo kailį arba net 
ir gyvybę drebėdavo“.

Biliūno apysaka „Liūdna pasaka“ yra iš visų kitų vaizdelių liūdniausia. 
Čia giedamas himnas vargdieniams sukilėliams, kovojusiems dėl geresnės 
ateities. Visi sukilėliai manė, kad „vergai žmonės būsią lygūs ponams, 
jiems nebevergausią, o žemė, kurią dirba, liksianti jų nuosavybe nebe po* 
nų; kad tie žmonės, kurie neturi, arba turi labai mažai, gausią iš naujos 
valdžios tiek kiek reikia“. Vienas sukilėlių buvo Petras Banys. Jis pono 
lauke dirbdavo nuo ryto ligi vakaro alkanas ir pavargęs. „Žinojo, kad 
šioj ašarų pakalnėj yra žmonių turtingų ir gražių, laisvų ir laimingų, tik 
nežinojo, kad ir vergas gali su anais būti lygus, gali lygių teisių reikalauti. 
Bet mažiausias vėjelis galėjo jautrioj Petro širdy tokią viltį uždegti“. Su* 
kilėlių tikslai ir kurte užkūrė. Jis prisidėjo prie sukilėlių. Bet ko* 
votojai buvo nugalėti. „Atėjo ruduo, liūdnas, nelaimingas. Vyto žali 
medžių lapai, vyto kartu su jais ir gražios vargdienių svajonės. Papūtė 
žiaurus žiemys vėjas ir kartu su lapais išnešiojo karščiausias žmonių viltis, 
išnešiojo ir laisvės priešininkų kojomis purvynėn sumynė“. Visas pasi* 
ryžėlių darbas buvo sunaikintas. Ne vienas, o tūkstančiai paguldė savo 
galvas ant laisvės aukuro. Viso krašto kalėjimai buvo perpildyti suimtai* 
siais. Daug jų sušaudė ar pakorė. Pasiryžėlių kraujas papuošė numylėtą 
tėvynės žemę. Žuvo taip pat ir Banys. Sužinojusi Juozapota apie savo 
vyro mirtį pamišo. „Iš*ažu namų kertės“, — rašo Biliūnas, — „išlindo 
sena, augšta moteriškė. Ėjo jinai tiesiai int mane, lazdele pasiramsčiuo* 
dama ir dejuodama“. Tai buvo Juozapota. Jos akys buvo klaikios be 
gyvybės ir dvelkė skausmu, o „ilgi ilgi gyvenimo metai rašė ant veido 
sopulius ir ašaras ir vargų klaikumą, — rašė rūpestingai be pasigailėjimo“. 
Juozapotai gyvenimas buvo baisus, tikra kančia. „Kada rusų valdžia pa* 
tyrė, kas jinai tokia yra, kalėjiman ją inmetė — neprieštaravo ir neverkė. 
Tik vaitojo ir inkštė, kaip kankinamas gyvulys, kada ją mušė ir plakė ir 
visokiais būdais jos kūną dergė“. Paskui Juozapotą valdžia paleido ir 
nuvarė atgal į gimtąjį sodžių. Bet čia, jos vietoje, jau rusas sėdėjo. Juo* 
zapota tapo ubagėle. „Kas savaitė, kokios nors mergytės vedama, ėjo jinai 
iš kiemo kieman per savo sodžių ir rinko krepšeliu savaitinį maistą“. Geri 
žmonės ją maitino. Pagaliau ir geradariai apleido.

Biliūnas buvo tikras vargdienių užtarėjas. Jo raštuose supranti gyve* 
nimo klaikumą. Žmonės sukūrė gyvenimą ir dabar daugelis to gyvenimo 
auka tampa. Ir tik todėl, kad jie nesukūrė dar tobulos visuomeninės san* 
tvarkos. Jos netobulumą galima įžiūrėti kiekviename Biliūno kūrinėlyje. 
Antroji priežastis yra kapitalizmo jungas, kuris gula kiekvieną vargdienį. 
Pinigas pasidarė svarbiausias dalykas žmonių gyvenime. Juk ne dėl kitokių 
priežasčių „Ubago“ kūrinėlyje sūnus išvarė tėvą iš ūkio, kaip dėl pini* 
ginių sunkumų. Biliūnas nesprendžia, kokiu būdu šias negeroves gyve* 
nime pataisyti, bet vaizduoja tų negerovių padarinius.

Rašinį baigiu paties Biliūno žodžiais: „Kaip tie geltoni medžių 
lapai, krinta mirties pakirsti vargdienių broliai ir seserys, nuo vargo iš* 
džiūvę, nuo darbo pajuodavę, krinta su gailesčiu ir graudžiu dejavimu, 
ankstyvų ligų ir prispaudimo nugalėti. Ė jų kapą, kaip tas rudenio lietus, 
mirko kasdien karčios likusiųjų ašaros, ašaros tų, kurių toks pat likimas 
laukia“. Petras Šimaitis
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R. M. RILKE

SENOJE PILYJE

Kaba herbai virš vartų 
senoje pilyje;
kaip maldaujančios rankos, 
kyla medžiai prieš ją.

Pro mūre langą liūdintį 
pažiūrėt lenkias spindinti 
mėlynutė gėlė.

Niekas jums nepamos — 
tik gėlė supažindinti 
stiebias iš vienumos.

A. RUBIKAS

ŽMOGUS

Kaip pelkėse liepsnelė gūdžią naktį 
Drebėdama klajos neges ligi aušros, — 
Žmogus, atėjęs žemėn šventą pasaką pasekti, 
Akis dangun įsmeigęs prarymos.

Keliai kaip mįslės neįspėtos nuneria į tolį,
Ir tolimų varpų skambėjime kankinasi širdis. — 
Žmogus palieka seserį, palieka brolį 
Ir didelėn kelionėn praveria duris.

O ten gyvenimo saulėlydžiai pasrūva.
Ir šaukia žmogų jie. Ir skuba jis 
Per lietų, audrą, dieną niūrią, 
Per ilgesio naktis.

Su paskutiniais lapais miršta džiaugsmas patikėtas. 
Kas tavo ilgesį, kas tavo skausmą apsakys?

Maža gėlė, dangus, toks melsvas, neregėtas, 
Paguos saulėlydžiu pasruvusias akis. —

A. Tyruolis
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B. KRIVICKAS

Feljetonas
Keletas draugų jį palydėjo dar už miesto ir labai nuoširdžiai palinkėjo 

laimingos kelionės. Tačiau jis buvo ir, be to, laimingas. Džiaugėsi, kad 
štai dabar pradeda vykdyti savo sumanytąją kelionę, apie kurią visus me? 
tus svajojo. Jis apkeliaus visą Lietuvą! Apžiūrės žymiuosius miestus, 
apvažiuos gražiąsias vietas, matys ir patirs tai, kas tik keliautojui tepri? 
einama! O savimi ir savo nauju dviračiu jis pilnai pasitiki.

Iš profesijos jis — gimnazistas, tačiau kiekvienas, kuris jo arčiau nepa? 
žįsta, bent šiuo tarpu, būtų jį palaikęs jau seniai atsiskaičiusiu su pedago? 
gaiš. Buvo apsivilkęs pilkais drabužiais, kurie nė kiek nepriminė gimna? 
zistiškos uniformos. O iš stuomens ir veido, kaimiečių žodžiais tariant, jis 
atrodė lyg būtų jau po „prizavo“.

Vakare švelniai pritemo, o vėliau pakilo mėnuo ir pradėjo barstyti 
žvilgėjimą žemėn. Jis spaudė pedalus, norėdamas pasiekti didesnį miestelį 
ir ten pernakvoti. Tačiau pasirodė, kad mėnesienoj važinėti nėra jau taip 
malonu. Kartą, važiuodamas pagrioviu, atsitrenkė į akmenį ir su visu dvi* 
račių nusifotografavo griovio purvyne. Kitą kartą kaimo šunes jį nuvertė 
nuo dviračio ir bandė kibti į kelnes. Be to, pradėjo jausti nuovargį ir nu? 
tarė pasiieškoti nakvynės arčiau. Ūkininkai, žinoma, jau miega — pas 
juos neįsilauši. Tačiau tai visai nesvarbu. Atras nakvynę miške, lauke.

Bet netrukus pasitaikė geresnė vieta, negu iš karto buvo manęs. Ge? 
rokai toli už kaimo, šalia kelio, privažiavo daržinę. Daržinė tik pernai 
statyta, ir ne visos sienos dar lentomis užkaltos. Matyti, laukus išdalinus, 
ūkininkas ruošėsi keltis į vienkiemį. Dviratį jis įkėlė pro neužkaltą sieną 
į vidų. Pats išsitiesė pernykščiame šiene ir netrukus užmigo, visai nema? 
nydamas, kad kas nors galėtų jam pavydėti šios kuklios nakvynės.

Anksti rytą, vos tik saulei patekėjus, apysenė ūkininkė grįžo iš lauko, 
nuvedusi karvę. Eidama pro daržinę, jau iš tolo pastebėjo žibant dviratį, 
ir su kažkokiu keistu nujautimu nedrąsiai sėlino artyn. Išvydusi šalia 
dviračio gulint žmogų, stabtelėjo, net aukštyn pašoko. Norėjo šūktelti — 
išgąstis užgniaužė gerklę. Širdis trumpą valandėlę sustojo. Jos vaizduotėj 
staiga pasirodė žalsvas skelbimas, kurį pirmadienį buvo skaičiusi prie po? 
licijos durų. Žaibu švystelėjo mintis, kad čia bus tas pats, apie kurį ten 
rašo, už kurio sugavimą net 1000 litų siūloma.

Trumpai stabtelėjusi, pasileido bėgti, lyg ne vieno, o kelių plėšikų 
būtų vejama. Geroką galą nubėgusi, krito dusdama žemėn ir ėmė akimis 
ieškoti „plėšiko“. Nežinojo, ar jis išdūmė, ar dar miega daržinėj. Todėl 
dabar labai gailėjosi, kad bėgdama pamiršo pasižiūrėti atgal. Pagaliau 
nusprendė, kad „plėšikas“ bus tikrai jos nepastebėjęs, ir pamatė, kad bėg?



dama be reikalo vaizdavosi, jog jis jau, jau siekia ją rankomis. Greitai 
pakilo ir vėl ristele pasileido į kaimą.

Žinia, kaip žaibas, aplėkė visą sodžių. Visi ginklavosi nuoširdžiai 
įsitikinę turį reikalo su tikru plėšiku, nes buvo pasklidę kalbos, kad šis 
žmogžudys dar vakar buvo pastebėtas netolimam kaime. Čiupo kas kirvį, 
kas vėzdą, o kiti iš skubotumo šluotą ar kačergą bespėjo nučiupti. Senius 
nas suorganizavo įvairiais įnagiais ginkluotą būrį, kuris sustojo gale kaimo 
pakeliui į daržinę. Vieną drąsesnį vyrą, visoj parapijoj žinomą mušeiką, 
pasiuntė įsitikinti, ar tikrai tebėra ieškomasis. Bijodamas, kad plėšikas jo 
neįtartų, įrankio nepasiėmė jokio. Muštynėse, tiesa, jis pasižymėjo dideliu 
drąsumu, tačiau dabar kinkos gerokai drebėjo. Siena iš kaimo pusės buvo 
neužkalta, todėl prieiti nebuvo sunku. Netrukus seklys, su didžiausiu 
atsargumu prisėlinęs prie plyšio, pažvelgė į vidų ir sustabdė savo žvilgsnį 
ant miegančiojo.

— Miega, — pamąstė, ir iš karto ramiau pasidarė krūtinėj.
— 'Miegok ramus, paukšteli, paimsim mes tave, — nusišypsojo, jau 

visai drąsą atgavęs.
— Ot, kad taip šautuvas, taip ir būtų 1000 lt. rankoj, — svajojo.
Staiga jam kilo mintis, kad tokį žygį galima atlikti ir be šautuvo. 

Kirstum mietu ir nusvaigintum. Tada jis griebė paranky gulintį mietą ir 
slinko prie neužkaltos sienos. Širdis prieš tokį pavojingą žygį pradėjo vėl 
nerimti ir pagreitino dūžius. Atslinkęs prie neužkaltos sienos, iš anksto 
užsimojo. Paskui pora šuolių! Smūgis! Tačiau iš susijaudinimo blogai 
nutaikytas. Keliautojas, gavęs į blauzdikaulius, pašoko, kaip nuplikytas 
verdančiu vandeniu, ir parodė aiškų norą bėgti. Bet gavo dar priedo į 
strėnas ir visai apstulbo. Išplėtęs akis, drebėdamas jis žiūrėjo į susijau* 
dinusį, klumpėtą ūkininką, kurs, iškėlęs mietą, garsiai sukomandavo:

— Rankas aukštyn!
Matydamas aukštai iškeltą vėzdą, kuriuo buvo taikoma tiesiai į tarpu* 

ragį, staigiai pakėlė abi rankas. Jis nebesusigaudė, kas su juo dedasi, ir 
buvo linkęs tai palaikyti nepavojingu sapnu, bet geliąs skausmas strėnose 
galutinai įtikino, kad čia nebe juokai.

— Ko jūs iš manęs norite? Kas čia yra? — paklausė jis beviltiškai, 
kai gavo įsakymą nejudinti rankų ir žygiuoti į kaimą.

— Nejudink rankų! — vėl riktelėjo ūkininkas, iš susijaudinimo nenu* 
girdęs klausimo, — kad skelsiu į pakaušį, tai nebereiks terliotis čia! Gy* 
vas ar negyvas — vis tie patys pinigai! Sakau, kad marš greičiau!

Keliautojas bailiai žengė, jausdamas netoli viršugalvio mietą. Jo visas 
kūnas, o ypač iškeltos rankos, smarkiai drebėjo. Padrikos mintys švaistėsi 
galvoj. Norėjo šaukti, koliotis, bėgti, bet tas mietas ties viršugalviu bau* 
gino. Pagaliau, truputį nurimęs, paklausė:

— Kokią teisę jūs turite mane mušti ir varinėti?
— Ot, kad ne vietoj atsigulei. Nemokėjai saugot savo kailio ■—■ gausi 

dar ne tiek. Rankų tik nejudink! — atrėžė ūkininkas, budriai dabodamas 
suimtojo rankas.

— Jeigu ten buvo jūsų daržinė, aš galiu užmokėti už nakvynę, — bai* 
liai atsiliepė suimtasis.

— Nereikia! Užmokės man ir taip, — plačiai nusišypsojo ūkininkas, 
ir jo vaizduotėj sumirgėjo 1000*čio skaitlinė.

Tuo tarpu seniūno būrys, pastebėjęs kažką nepaprasto, pasileido į
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daržinę. Jaunesnieji vyrai, bėgdami prieky šūkavo ir mojavo įvairiais įna? 
giais. Suimtajam baimė kelis kartus padidėjo. Jis nebežinojo, kaip apie 
šį nuotykį begalvoti. Iš karto lyg ir kilo mintis, kad čia bus kas nors pa? 
našaus į Amerikos gangsterius, kurie vagia žmones.

— Uždarys dabar į kokį gurbą ir pareikalaus iš tėvo atpirkti, — mąsto 
susigraudinęs.

Tačiau, kai minia prisiartino, jis vos nešyptelėjo iš tokio palyginimo. 
Šitie petingi, raudonskruosčiai vyrai savo ginklais labiau priminė kažko? 
kius priešistorinius medžiotojus, o ne moderniškus Amerikos plėšikus. Jo 
ausis nuolat pasiekdavo žodžiai: „tūkstantis litų“, „razbainikas“, bet už vis 
garsiau aidėjo: „Bravo Taučius!“ (Taip vadinosi drąsus suėmėjas).

Pagaliau, kai ties jo iškeltomis rankomis, kurios iš nuovargio beveik 
nutirpo, iškilo gerokas skaičius įvairių įnagių, išėjo prieš jį orios išvaizdos 
seniūnas ir pareikalavo dokumentų.

— Neturiu! Aš gimnazistas! Ko jums iš manęs reikia? Gal iš proto 
kraustotės? — nepakęsdamas šitos kvailos komedijos, drebėdamas ėmė 
šaukti.

Seniūnas, tokio smarkumo nesitikėjęs, iškarto išblyško, išsigandęs ir 
įsižeidęs dėl tokio akiplėšiško tono.

— Suriškit vyrai tą „galvariezą“! — davė įsakymą. Paskui dar pri? 
dėjo: — Aiškiai matos, kad tas pats. Toks jau bet kam galvą suktų nuo 
sprando.

Keliautojas, matydamas, kad kiekvienas pasipriešinimas bus apmokėtas 
basliais ir kumščiais, pasidavė geruoju. Netrukus jis, surištomis ranko? 
mis, išsidraikiusiais plaukais, išblyškęs ir mirtinai persigandęs, pulko kai? 
miečių apsuptas, žygiavo arimais kaimo link. Virvutės veržė rankas. Su? 
džiūvę grumstai dūrė basas kojas. Mat, jis iš vakaro buvo nusiavęs ir, 
taip staigiai užkluptas, žinoma, nebespėjo apsiauti. Galvoje kaupėsi liūd? 
nos mintys. Dabartis jam buvo neaiški, o ateinančios valandos dar klai? 
kiau atrodė. Žmonės šūkavo, grasino. Iš jų kalbos sunku buvo ką nors 
suprasti. Tik netoli kaimo jis gavo aiškiai išgirsti, kaip seniūnas, eidamas 
šalia jo, garsiai tarėsi su Taučium. Iš pašnekesio jam paaiškėjo, kad netru? 
kus teks stoti policijos akivaizdoj. Nuo to jo mintys žymiai giedresnės 
pasidarė. Turėjo prisipažinti, kad iš karto laukė perdaug liūdno likimo, 
manydamas, jog šie kaimiečiai suruoš jam baslių pirtį ir išdulkins „dūšią“ 
iš kūno. Dabar jis nebeabejojo, kad gyvas vis tik išliks ir, galbūt, netru? 
kus galės grįžti į namus.

Kaime neteko ilgai užtrukti. Ūkininkai, surišę jam kojas ir grubiai 
apkumščiavę pašones, įkėlė į ratus ir išvežė į miestelį atiduoti policijai. Jo 
dviratis, portfelis ir paltas, seniūno žodžiais tariant, kaltinamoji medžiaga, 
taip pat buvo pristatyti policijai.

Nors policija nebuvo linkusi jo laikyti dideliu plėšiku, tačiau nerado, 
kad jis būtų nors kiek panašus į gimnazistą. Todėl nutarė išaiškinti jo 
asmenybę. Tokiu būdu keliautojui teko trejetą dienų išsėdėti rūsyje 
(geresnio kalėjimo ten nebuvo) ir valgyti valdišką duoną. Kai pagaliau 
paaiškėjo jo asmenybė, rūsio durys atsidarė, ir jis pasijuto laisvas. Atgavo 
visus daiktus, išskyrus batus ir pinigus, kurių kaimiečiai, turbūt, nepalaikė 
kaltinamąja medžiaga ir todėl nematė reikalo pristatyti policijai. Pasiskun? 
dęs gavo pažadą, kad dalykas bus ne po ilgo išaiškintas. Tačiau jam buvo 
aišku, kad iš viso toks dalykas labai sunku išaiškinti. Todėl, nieko ne? 
laukdamas, užsėdo dviratį ir dūmė į namų pusę.
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PAMOKA PRIE PATRANKOS „KARYS“

RIMVYDAS

TARP KŪJO IR PRIEKALO
Nuo tų laikų, kai žmogus metė laukinio gyvenimą, girios prieglobstį ir 

pašlaičių urvus, — pasauly gimė modernioji technika. Ji gyventoją pririšo 
prie vietovės, sėsliu padarė ir jam rankon įbruko nekultyvuotą medinį 
arklą, vėliau — plieninę žagrę ir dabar — motoro vairą. Žemyno rutulį 
sukaustė plieniniais keliais, kuriuose uždusdami pūkšnoja metaliniai ark? 
liai: pradedant Stefensono „velnio kiaule“ ir baigiant dabartiniu ekspresu 
— „baltąja plaštake“. Okeanus nutupdė negirdėtais banginiais, milžiniš? 
kais, kurių širdies vietoje plaka motoras. Pradedant mūsų „Kęstučiu“ ir 
baigiant „mėlynojo kaspino“ savininku „Queen Mery“. Į erdves išskrido 
bejausmis padaras — aeroplanas. Jis be įpėdininkystės, o veislumo ne? 
paprasto. Kiaušinius ėmė dėti svetimoj gūžtoj: nuodingus ir sprogstamus. 
Jo perai praeitaisiais metais krauju tėškė Adis?Abebą, dabar — Madridą. 
Ir suprask oro techniką, kai erdvėn pakyla toks „Anbo“ su vinmedžio 
šakele snape ir „Maksim Gorky“ ar orą plėšiantis cepelinas „Hin? 
denburg“.

Technika mūsų barzdotų pirmeivių šakotą ir stamantų kuoką, skal? 
dantį lokių kaktas, atbaidantį vilkų plėšrumą ir didinantį maisto atsargą, 
iškeitė į paraku ir dinamitu užtaisytą vamzdį: šautuvą, patranką, mortyrą 
ar gaubicą ir atsuko galų gale šį pragarišką vamzdį į tą patį technikos 
gimdytoją — žmogų. Technika liko pateisinta — „kas kardu kovoja, tas 
nuo jo ir žūsta . . .“ Štai jos; kulminacija ir išsigimimas iš vienos pusės, o 
nuoširdus jai žmonijos pasiaukojimas — iš kitos ir tos, kuri duoda civi? 
lizacijai ir kultūrai dekoratyvinį atspalvį, griaučius ir leidžia pasiekti ne? 
mirštamuosius Dievybės pradus.

Technikos ekspansijoj, kalbant aplamai, tiek gamta, tiek ir žmogus liko 
nuskriausti. Mašinistinės gamybos perprodukcija išstūmė darbininką į be? 
darbių platformą ir atėmė šeimoms kruvinu prakaitu permerktą kasdie? 
ninę plutą. Didelę dalį gyvosios darbo masės pastatė tarp būties ir nebū?
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BAIGĖSI LITERATŪRINIŲ-------------------------------------------------------
----------------------------------------------- NAGRINĖJIMŲ KONKURSAS

1937 m. sausio 10 d. Šiauliuose posėdžiavo „Ateities“ jury komisija, kurią 
sudarė mergaičių gimnazijos mokyt, kun. J. Marcinkus=Tauronis, Myk. Linkevičius 
ir K. Zupka. Susipažinusi su atsiųstaisiais rašiniais, komisija geriausiais pripažino 
P. Arimo, Aukštaičio, Šiluvio, Pseudosoprano, Šelmės ir Vilijos darbus. At* 
plėšus vokelius, paiškėjo ir tikrieji konkurso laimėtojai: P. Arimas — Petras 
Šimaitis, Tauragės gimnazijos VIII kl. mokinys („Vargdieniai Biliūno raštuose“ 
— spausdiname šiame „Ateities“ nr.); Aukštaitis — Petras Gailiūnas, Šakių „Ži* 
būrio“ gimnazijos VIII kl. m. („Lyginamoji Šatrijos Raganos ir Žemaitės charak* 
teristika“); Šiluvis — Ant. Šidlauskas, Linkuvos gimnazijos VII kl. m. („Pran* 
cūzų klasicizmo atstovai Kornelis ir Rasinas“); Pseudosopranas — Ignas Šilgalis, 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos VII kl. m. („Žvilgsnis i Maironio liriką“); Šelmė — 
Julija Švabaitė, Vilkaviškio gimnazijos VI kl. m. („Duonelaičio ir Poškos baus 
džiauninkai“). Nors tebuvo skirtos penkios premijos, tačiau jury komisija nu* 
tarė premijuoti dar ir Vilijos — Vitalijos Prapuolenytės, Kybartų gimnazijos VIII 
kl. m., darbą „Lietuvių kovos dėl spaudos Vaižganto Pragiedruliuose“, kaipo 
visais žvilgsniais pažangų ir pavyzdingą. Tokiu būdu premijos atiteko:

I premija — foto aparatas — P. Šimaičiui.
II premija — amžinoji plunksna 15 met. garant. — P. Gailiūnui.
III premija — foto aparatas Baby — Ant. Šidlauskui.
IV premija — A. Vaičiulaičio „Valentina“, St. Būdavo „Loreta“ ir Myk. Lin*

kevičiaus „Ateina Dievas“ — Ign. Šilgaliui.
V premija — M. Talvio „Varpas“ — J. Švabaitei.
VI premija — kuri nors Br. Buivydaitės knyga — V. Prapuolenytei.
Jury komisija ir kartu „Ateitis“ džiaugiasi, kad mūsų moksleivija šiuo kon* 

kursu gyvai domėjosi ir, kiek jos jėgos leido, stengėsi šviežiai ir gyvai nagrinėti 
lietuvių ir pasaulinės literatūros autorius. Laiko bėgyje premijuotuosius rašinius 
bandysime spausdinti.

ties. Kiti išnyko: nėrė kilpas ant kaklo, vandenin lindo ar uždariuose, 
didmiesčių pakampiuose badu nualpo. Anatomikumai pilnėjo lavonais, dar 
ir tų, kurie gatvėn įsiveržė po šūkiu: „Duokit mums duonos!“ Ir šios 
situacijos gerinimo reikalą pavadino socialiniu klausimu. Trynė kaktas 
inteligentija, daug daug rašalo išpylė ir toninius kiekius švino surinko Ii* 
notipistai, — o klausimas vis mazge gulėjo, neatrišo. Tūli šaukė: pakarti 
techniką, sušaudyti ją ir akis išbadyti, ji — kaltininkė!? Barsis dar ilgai 
anie, kaip ir mortyrų taikos baubimas — klausimas stovės ir stovės. Net 
giliau paslinks. Ir darbo užvaizdą pakyla ore: būsi geras ponui—darbo masei 
ne, gi šiai — ponui ne. Jie — tarp kūjo ir priekalo. Todėl technikos darbe 
reikia ne žodžių, bet asmenybių, sugebančių vairuoti jų rankon įduotų 
gyvybės ir mirties vairu. Ir tau, busimasis technike ar inžinieriaus vardo 
mėgėjau, tektų pagalvoti, kaip kūju pasiekti priekalą, nesutraiškius tarpe 
jų laviruojančių gyvių ir su sielom gležnučių padarėlių. Dar ir todėl, kai 
anas pasakė, technika šuoliais žengs pirmyn, o žmonija darysis vis pasiu* 
tesnė ... (Po šių įžanginių įvadų į techniką, sekantį kartą duosime dabar* 
ties technikos apžvalgą ir jos ateities perspektyvas. Red.).
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SPAUDOS PAREIGA YRA VISOMIS IŠGALĖMIS 
PRISIDĖTI PRIE VALSTYBĖS KURIAMO DARBO

Iš visų mūsų valstybinio ir visuomeninio gyvenimo sričių spauda 
bene ilgiausiai bus pasilikusi atgyvenusių liberalizmo idėjų įtakoje. Mūsų 
spaudoje dar ir šiandien galima rasti straipsnių, pasigendančių spaudai 
neribotų laisvių, reikalaujančių jai apsisprendimo teisės, lyg spauda būtų 
kažkoks iš valstybės ribų išeinąs reiškinys, kuriam valstybės tikslai ga? 
lėtų būti svetimi, ir kurio negalėtų tvarkyti valstybės įstatymai. Toks pri? 
sirišimas prie atgyvenusių doktrinų gali būti išaiškintas nebent tuo, kad 
kai kurie mūsų laikraštininkai nemato ar nenori matyti tos naujos vagos, 
kuria dabar eina valstybės gyvenimas, o drauge su tuo nepastebi ir to 
naujo vaidmens, kuris tenka spaudai valstybėje. Dėl to pravers bent 
trumpais bruožais čia tą vaidmenį apibūdinti.

1. Spauda mūsų laikais turi būti valstybės tarnyboje

Kad valstybės gyvenimas dabar eina nauja vaga, dėl to, rodosi, dviejų 
nuomonių būti negali. Senasis liberalizmas su jo neribotomis laisvėmis, 
kaip pagrindas valstybės vidujinio susitvarkymo įvairiose srityse, vis la? 
biau pamirštamas ir jo vietoje vis dažniau yra statomas valstybės autorių 
tetas. Šis autoritetas aprėžia senąsias laisves, nustato joms valstybės ir 
visuomenės interesais pagrįstas ribas, o kas svarbiausia — iškelia greta 
laisvės, pareigos šūkį. Valstybė mūsų laikais vis daugiau pareigų nu* 
stato tiek pačios valstybės, tiek tautos, tiek visuomenės, tiek atskirų indi? 
vidų atžvilgiu, ir tai ne vienoje kurioje gyvenimo šakoje, bet visose.

Toks persiorientavimas į pareigą nėra atsitiktinis, nėra sukeltas tam 
tikrų rėžimų, kaip kad kai kas mėgsta tvirtinti, o yra mūsų laikų valsty? 
binio gyvenimo būtinybė. Tokį persiorientavimą mes matome šiandien 
ne tik vadinamose autoritetinėse šalyse, bet ir demokratinėse. Naujai iš? 
leisti ir leidžiami įstatymai Prancūzijoje, Anglijoje ir Šveicarijoje čia gali 
būti įtikinąs pavyzdys. Didžiojo karo sukeltomis sąlygomis, valstybių 
bendravimas šiandien įgyja tokių formų, kurios iš kiekvieno krašto rei? 
kalauja didelio jėgų įtempimo. Politinis nepastovumas, saugumo garan? 
tijų stoka visas valstybes verčia susirūpinti savo rytojumi. Sutrikdymai 
ekonominėje srityje yra pastūmėję valstybes prie autarkijos ūkiškame gy? 
venime, kas apsunkina tarptautinį ekonominį bendravimą. Ir kultūros 
srityje atsiranda naujų idėjų, naujų veiksmų, kurie nesudaro kuriamosios 
pajėgos ligi šiol suprantama prasme.

Tokiomis aplinkybėmis valstybė, kovodama už savo egzistenciją, yra 
priversta imtis kontrolės ne tik politiniame, bet ir ekonominiame bei kul? 
tūriniame gyvenime. Suprantama, kad ir spauda šiuo atžvilgiu negali 
sudaryti išimties.

Spauda yra viena svarbiausių priemonių viešajai nuomonei nustatyti. 
O viešoji nuomonė yra svarbus valstybinio ir visuomeninio gyvenimo veiks? 
nys. Ši nuomonė gali būti kuriamojo darbo variklis, o gali būti ir tam 
darbui stabdis, žiūrint to, kokia įtaka viešoje nuomonėje yra įsigalėjusi. 
Iš kasdieninio gyvenimo mes žinome nemaža pavyzdžių, rodančių, kaip 
svarbu yra valstybei turėti viešąją nuomonę savo pusėje. Bet kad vals? 
tybė galėtų palenkti viešąją nuomonę savo pusėn, ji turi rūpintis daryti 
šiai nuomonei įtakos ir kovoti su valstybei priešingomis įtakomis. Iš to 
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matyti, kad valstybė, negalėdama būti abejinga viešosios nuomonės at= 
žvilgiu, turi šią nuomonę sekti ir, reikalui esant, įspėti negeistinus šios 
nuomonės nukrypimus. Tokį savo uždavinį valstybė gali atlikti tik kon= 
troliuodama tuos kelius, kuriais viešoji nuomonė susidaro. Kadangi span* 
da yra, kaip aukščiau minėta, vienas iš svarbiausių kelių viešajai nuo? 
monei pasireikšti ir susidaryti, tai valstybė mūsų laikais priversta yra 
nustatyti spaudai naujas veikimo sąlygas. Vietoje tų neribotų laisvių, 
kurias skelbė ir skelbia liberalizmo šalininkai, valstybė turi pastatyti šiam 
dien tai laisvei ribas, pareinančias iš sveiko valstybės ir tautos interesų 
supratimo. Drauge valstybė ir spaudai turi nustatyti aiškias pareigas. 
O tos spaudos pareigos yra: prisidėti visomis išgalėmis prie valstybės 
kuriamojo darbo. Tatai liečia tiek valstybės vidaus ir išorinio saugumo 
klausimus, tiek jos tvarkos, rimties, vidujinio susidrausminimo reikalus, 
tiek įvairias ūkiškas ir kultūrines problemas.

Kai kas mano, kad spaudos egzinstencijai pateisinti pakanka jos pasy? 
vaus lojalumo valstybės ir valdžios atžvilgiu. Iš to, kas yra aukščiau pa? 
sakyta, reikia daryti išvada, kad tokios lojalios, bet pasyvios laikysenos 
laikraščių leidimui pateisinti yra per maža. Šiandien tautų rungtynėse yra 
įtemptos visos turimos jėgos. Laimi ta tauta, kuri yra geriau organizuota, 
kuri sugeba geriau išvystyti ir sunaudoti savo pajėgas. Einant tokiai 
kovai, laikytis pasyviai būtų tas pats, kas bėgti iš kovos lauko ir tuo 
mažinti galimumą laimėti. Valstybė negali leisti tokiu būdu mažinti 
savo pajėgas. Visos tos pajėgos turi būti suburtos vieningoje vadovybėje 
vieningam žygiui. Visa, be išimties, spauda turi tokio subūrimo siekti. 
Visuomenė turi semtis spaudoje naujos iniciatyvos, naujų jėgų ir naujo 
entuziazmo kuriamajam darbui.

2. Ir mūsų spaudos reikalų sutvarkymas pareina iš mūsų gyvenimo sąlygų 
ir reikalavimų

Prisitaikant mūsų valstybei prie naujų gyvenamo laikotarpio sąlygų 
ir reikalavimų, ir mūsų krašte buvo atkreiptas dėmesys į tinkamą spaudos 
reikalų sutvarkymą. Svarbu buvo pirmoje eilėje pašalinti toji žala, kurią 
partinė spauda galėjo sudaryti tautos vienybės ugdymui. Vienas svar
biausių tautiškosios vyriausybės uždavinių yra suburti visą lietuvių tautą 
į vieningą kuriamąją pajėgą. Tokios vienybės šūkiais yra pagrįsti visi 
tautiškosios vyriausybės žygiai politiniame, ekonominiame ir kultūriniame 
mūsų krašto gyvenime. Po partinės santvarkos laikotarpio, kada mūsų 
tauta buvo suskaldyta kovojančiomis tarp savęs politinėmis grupėmis, tau? 
tinės vienybės šūkiai gali būti įsąmoninti visuomenei planingu ir nuosekliu 
jos perauklėjimu. Greta kitų priemonių ir kelių, kuriais tas perauklėjimas 
gali vykti, spauda, be abejojimų, turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. 
Aišku, kad šūkis — vieninga tauta — turi būti susijęs su šūkiu — vie
ninga spauda. Ir, tikrai, tuščias būtų dalykas skelbti tautos vienybę, 
jeigu kiekvieną dieną laikraščiai varytų tautos skaldymo darbą ir kiršintų 
vieną visuomenės dalį prieš kitą. Dėl to pereinant prie spaudos reikalų 
tvarkymo mūsų krašte, pirmiausia buvo užkirstas kelias skelbti toliau par? 
tinį susiskaldymą bei luominę ar klasinę neapykantą.

Tačiau, kaįp jau aukščiau buvo minėta, vien nekenkti vyriausybės 
vedamajai politikos linijai yra permaža. Reikia ir aktingai dėtis prie vals? 
tybės kuriamojo darbo. Dėl to reikėjo pagalvoti apie priemones, kurios
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leistų įtraukti visą spaudą į tautiškosios vyriausybės pozityvinės program 
mos vykdymą, nekeičiant iš esmės to rėžimo, kuris buvo įvestas spaudai. 
Tuo būdu atsirado spaudos įstatymas, paskelbtas 1935 m. lapkričio mėn. 
16 d. Bene svarbiausia šio įstatymo reikšmė yra ta, kad jis leidžia pasiekti 
valdžios pranešimams bei paaiškinimams ir skaitytojus tų laikraščių, kurie 
anksčiau apie valdžios darbus arba visai nieko nerašė, arba informavo savo 
skaitytojus tendencingai, dažnai iškraipydami pačius faktus. Tuo būdu 
naujasis įstatymas įtraukia visą spaudą į kuriamąjį darbą, uždedamas ir 
laikraščių leidėjams ir jų redaktoriams aiškias preigas, pareinančias iš 
mūsų gyvenimo sąlygų.

Suprantama, kad toji spaudos dalis, kuriai šis darbas atrodo sunki 
pareiga, sunki naujojo įstatymo uždėta našta, visokiais būdais naująjį spau? 
dos įstatymą koneveikia. Kurį laiką buvo daromi priekaištai, kad tas įsta
tymas esąs net priešingas konstitucijai, nes nusavinąs be atlyginimo vai? 
džios pranešimams vietą laikraščiuose. Dabar naujam įstatymui prikai? 
šiojama, kad dėl šio įstatymo įvestos tvarkos laikraščių tiražai sumažėję, 
kad Lietuvą užplūdusi svetima spauda ir pan. Ko verti tokie priekaištai, 
galima įsitikinti iš atitinkamų statistikos duomenų. Bendras periodinės 
spaudos tiražas, pradėjus veikti spaudos įstatymui, per kelis mėnesius ne 
tik nesumažėjo, bet žymiai padidėjo. Kai kurių laikraščių tas padidėjimas 
siekia 25%. Jeigu kurie laikraščiai ir turi pagrindo nusiskųsti tiražo su? 
mažėjimu, tai to sumažėjimo priežasties reikia ieškot ne spaudos įstatyme, 
o netinkamoje laikraščių kryptyje, jų atsilikime nuo gyvenimo. Tautiškoji 
spauda tiražo sumažėjimu nusiskųsti neturi pagrindo.

Taip pat nepagrįstas priekaištas dėl svetimos spaudos antplūdžio Lie= 
tuvoje. Visos periodinės spaudos tiražas Lietuvoje siekia per 650.000 eg? 
zempliorių, tuo tarpu svetimos spaudos ateina į Lietuvą tik apie 28.000 eg? 
zempliorių, taigi maždaug 4 % periodinės spaudos tiražo Lietuvoje. Aišku, 
kad toks procentas jokiu būdu nereiškia svetimos spaudos antplūdžio.

Taigi patys faktai kalba prieš tuos priekaištus, kurie yra iškeliami 
spaudos įstatymui iš pusės tų laikraščių, kuriems šio įstatymo uždėtos 
pareigos atrodo spaudos suvaržymas. Iš tikrųjų, kaip jau buvo pažymėta, 
naujas spaudos įstatymas jokių ypatingų suvaržymų spaudai neįveda, o tik 
nustato šiai spaudai tautos ir valstybės atžvilgiu tas pareigas, kurias mūsų 
gyvenimo sąlygomis spauda privalo atlikti.

Mes turime tautinių ir teritorinių problemų, kurių neturi daugelis kitų 
kraštų ir kurių sprendimas reikalauja ypatingai didelio visos tautos jėgų 
įtempimo. Sprendžiant šias problemas, negali būti jokio mūsų pajėgų 
skaldymo, o turi reikštis vieninga tautos valia. Tatai yra galima pasiekti 
per vieningą vadovybę ir vieningą spaudą. Tuo tarpu mūsų priešai ne? 
snaudžia. Jie veikia kaip tik priešinga kryptimi, skaldydami mus visokiais 
prieinamais būdais. Aišku, kad tik turėdama galimumą atremti ir įspėti 
žalingą įtaką, valstybė gali čia savo tikslą pasiekti. O tam reikia, kad 
spauda šiuo reikalu būtų valstybės tarnyboje.

Taip pat mūsų geopolitinė padėtis stato mūsų kraštą į labai nepalankias 
sąlygas saugumo atžvilgiu.

Kiek to saugumo patikrinimas pareina nuo mūsų tautos vidujinio at? 
sparumo, kitaip sakant, nuo jos materialinių ir moralinių pajėgų, spaudai 
vėl tenka labai svarbus uždavinys didinti šias pajėgas, keliant tautinį ir 
valstybinį sąmoningumą, vidujinį susidrausminimą, ryžtumą ginti visomis
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išgalėmis savo kraštą ir skelbiant tvarkos, rimties, nenuilstamo darbo ir 
švietimosi šūkius. Ir čia valstybei turi būti pripažinta teisė duoti spaudai 
reikiamų nurodymų.

Paprastai yra sakoma, kad užsienių politikoje tauta yra vieninga. Ta* 
čiau nėra paslaptis, kad tas vieningumas užsienių politikoje paprastai yra 
pasiekiamas tuo būdu, kad valstybė derina šioje srityje viešąją nuomonę 
per spaudą ir kitais jai prieinamais keliais. Mūsų gyvenimo sąlygomis 
spaudai čia tenka ypatingai sunkus uždavinys, kurio sprendimas turi būti 
suderintas su valstybės pasistatytais tikslais.

Deja, ir šioje srityje mūsų spaudoje nėra parodytas pakankamas rei* 
kalų supratimas. Paskutiniu laiku, ryšiumi su nusiginklavimo klausimais, 
gana dažnai kalbama ir apie moralinį nusiginklavimą. Kaip formalus to* 
kio nusiginklavimo pasireiškimas, gali būti nurodyti vadinami spaudos ne= 
puolimo paktai. Atrodytų, kad maža valstybė santykiuose su didelėmis 
čia turėtų būti labiau suinteresuota tokių paktų sudarymu, nes didelė 
valstybė turi nepalyginti didesnes ir galingesnes propagandos priemones, 
prieš kurias mažai valstybei sunkiau yra atsispirti. Tuo tarpu mūsų spau* 
doje yra pasirodę balsų, kad, girdi, tokie spaudos nepuolimo paktai esą 
naudingi tik didelei valstybei, nes jie duoda šiai valstybei pagrindo, pa* 
siremiant savo politiniu svoriu, statyti mažos valstybės spaudai nepagrįstų 
reikalavimų. Tačiau tokį argumentą galima taikinti visoms mažos valsty* 
bės sutartims su didelėmis valstybėmis. Visur didelė valstybė gali savo 
politinį svorį išnaudoti. Tačiau, ar dėl šios priežasties maža valstybė turi 
visai atsisakyti nuo sutarčių su didelėmis valstybėmis? Bet, kiek tokių 
sutarčių vykdymas priklauso valstybei, valstybė turi turėti teisės duoti 
spaudai reikiamų nurodymų.

Taip pat mūsų ūkiškojo gyvenimo tvarkymas dabartinėmis sąlygomis 
negali apsieiti be spaudos paramos. Tarptautiniai mainai šiandien tvar* 
komi naujais pagrindais. Dažniausiai jie yra vykdomi centralizuotų ūkiš* 
kų organizacijų, valstybei kontroliuojant. Taigi, patsai tų mainų organi* 
žavimas, jau reikalauja spaudos dalyvavimo, kad įvairios ūkiškos pastangos 
Tūtų suderintos vieningam veikimui. O mes turime ūkio srityje dar daug 
neišnaudotų galimumų, kur spauda turi kelti reikiamus šūkius ir skatinti 
iniciatyvą. Aišku, kad ir čia valstybė turi derinti spaudos įtaką viešajai 
nuomonei ir kreipti ją valstybės interesų rodomu keliu.

Tą patį reikia pasakyti apie kultūros sritį. Būdami kelyje tarp Va* 
karų ir Rytų Europos, mes susiduriame su įvairių kultūrų įtaką. Greta 
gero, tose įtakose dažnai pasitaiko ir blogo, nuo kurio mums savo tau* 
tinę kultūrą reikia apsaugoti. Ir čia valstybė negali būti abejinga ir kiek 
tatai pareina nuo visuomenės įspėjimo per spaudą, valstybė turi turėti 
galimumą atatinkamus nurodymus spaudai duoti.

Taigi, Lietuvoje atsiranda daugiau, negu kituose kraštuose, priežasčių, 
kurios verčia valstybę turėti spaudą savo priežiūroje ir uždėti jai atitinka
mas pareigas įvairiose valstybinio gyvenimo šakose. Šitos teisės valstybei 
šiandien neneigia ir pačios demokratiškiausios šalys. Patsai gyvenimas 
visur verčia atsisakyti nuo atgyvenusio savo laiką liberalizmo ir pereiti prie 
naujų spaudos reikalų tvarkymo formų. Tautiškoji vyriausybė šiuo at* 
žvilgiu nėra aklai nuėjusi kitų kraštų pavyzdžiu. Mūsų spaudos reikalų 
sutvarkymas pareina iš mūsų krašto gyvenimo sąlygų ir to gyvenimo sta= 
.tomų reikalavimų.

\
\
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TARPTAUTINĖJ KATALIKŲ
SPAUDOS PARODOJ 

įvykstančioj Vatikane, paaiškėjo, kad 
Paryžiaus katalikų dienraščiai ir savaiti
niai turi pusšešto milijono pastovių pre
numeratorių. Dienraštis „La Croix“ turi 
280.000 prenumeratorių ir dar daug par 
duoda atskirais numeriais. Visos Pran
cūzijos, kurioj apie 6 mil. praktikuojan
čių katalikų, dienraščiai ir savaitiniai turi 
9 milijonus pr-torių. Olandijoj, kurioj 
tik 3 mil. katalikų, leidžiama 34 dienraš
čiai, apie 300 savaitinių, 75 žurnalai mi
sijoms. Olandų kat. dienraštis „De Ma- 
asdobe“ parodoj turėjo atskirą savo 
kambarį, kuris dukart didesnis už Lie
tuvos skyrių. Tai milžiniškas laikraštis, 
kurio metinis komplektas net ir stipriam 
vyrui nepanešamas. Olandams lygūs bel
gai, šveicarai, kanadiečiai, anglai, airiai 
ir čekai. U. S. A. skyrius labai didelis, 
tačiau visi jų laikraščiai priklauso tauti
nėms mažumoms. Pažymėtina, kad ame
rikiečių moksleivijos kat. spauda turi 250. 
000 skaitytojų. Ispanų skyrius užima dvi 
sales, labiausiai imponuoja jų dienraštis 
„EI. Debate“, kaip didumu, taip ir gera 
technika. Cekoslovakai turi 320 laikraš
čių: 8 dienraščius, apie 50 savaitinių ir 
kitokių. Su jais lyginasi lenkai, bet gy
ventojų skaičiaus santykiu juos pralenkia 
lietuviai. Japonija turi 13 kat. laikraš
čių su 70.000 sk., Korėja 8 laikr., Kini
ja 122, pastarosios kat. dienraštis ,,!■ 
Shih-Iao“ (,.Visuomeninė gerovė“) turi 
30.000 skait. Indijoj 176 kat. laikraščiai, 
OI. Indijoj (salose) 34 ir Filipinuose 24. 
Australijos katalikai leidžia 86 laikr., N. 
Zelandijos 9, mažutėse Okeanijos salose 
20 kat. laikraščių. Anglų kat. skyrius tu
ri apie 300 laikraščių. Lietuva peršoksta 
Vengriją, Jugoslaviją ir visą Lotyniškąją 
Ameriką, kuriose žymu didelis spaudos 
snaudulys. Lietuvos žemėlapis dėl kurio 
parodoj lenkai pakėlė didelį lermą, da
bar neturi jokių politinių ribų, o tik ro
do lietuvių spaudos plitimo centrus: Vil
nių, Kauną, Seinus, Tilžę etc. Įdomu, kad 
kur katalikai turi stipresnę spaudą, ten 
yra daug stiprios ir sąmoningos organi
zacijos. Taigi į spaudą reikia žiūrėti 
kaip į labai svarbų kultūrinio pajėgumo 
ir dvasingumo kriterijų.

ŠARŪNAS — NEBŪTYBE
9 „Vairo“ nr. pasirodė Dr. Balio 

straipsnis „Dzūkų tautosakos faflsifika- 
cijos“. Ten išvedama, kad Krėvės užra
šyti padavimai apie Šarūną, Žvaigždikį, 
aitvarą „ne dzūkų, bet dzūko kūryba“. 
Vadinasi, dzūkų V. Krėvė-Mickevičius ne
tik, kad dzūkų kūrybą falsifikavęs, bet 
apgavęs visus, kurie tikėjo garsia dzūkų; 
senove, su jų karalium Šarūnu prieky. 
Kaltinimą Dr. Balys taip motyvuoja: esąy 
Balys lankęsis Subarlonyse ir kituose dzū
kų kampeliuose, kur Krėvė „rinkęs“ dzū
kų padavimus. Ten išklausinėjęs 14 dai
nininkių, bet „Visos . . . visiškai nežinojo 
šių Krėvės „šarūniškų“ dainų“ (31 p.). 
Kitas šarūniškas dainas pavadino naujo
viškom. „Dažnai seniems žmonėms už
siminus apie Šarūną, tuoj nurodo į savo 
vaikus, kurie visą knygą turi . . . Kiti 
dargi žino, jog tą knygą parašęs Subar- 
tonių Mickelis (taip vietos žmonės vadi
na Krėvę-Mickevičių). (31 p.). Anot Ba
lio, ankstesni dzūkų dainų rinkiniai 
(Šimtakojo) Šarūno nemini. Vien kuni
gas Milukas mini tokioje dainoje Soroną. 
Balys neigia ir šaltinius iš kurių Krėvė 
užrašęs tautosaką. Jovaišienės liudijimu 
pasiremdamas, išveda, kad Jonas Kinda- 
ras Puodžius, kuris Krėvei pripasakojo 
ir pridainavo, miręs prieš kokius 45 me
tus, tada, kada Krėvė dar negalėjo užraši
nėti. — Poringes apie Žvaigždikį Krėvei 
pasakojęs Mikniūnų Vincas Pacalis ir 
Vincas Kapka. Baliui to kaimo gyvento
jai paliudiję, kad tam kaime joks Pacalis 
negyvenęs, nebuvę nė senio Vinco Kap- 
kos . . .

„Sukarepkos, Pilvingių ir Mikniūnų 
kaimuose dabar jokių poringių apie 
Žvaigždikį nežino, dargi ir pats vardas, 
seniausiems tų vietų žmonėms visai ne
girdėtas. Tas pat ir su „Šarūno“, „Ait
varo“ ir „Sparnuočių“ legendomis“- 
(40 p.).

I tai atsiliepė prof, B. Sruoga ir pats 
prof. V. Krėvė-Mickevičius. Humanitari
nių mokslų fakulteto „Mūsų tautosakos“ 
žurnale (X t. atspaudas).

Sruoga, plačiai kalbėjęs apie literatū
ros santykius su folkloristika, pripažįsta; 
„Seniau joje (tautosakoje) Šarūno, kaip- 
asmens, vardas nepasitaikydavo, — benk
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senesniųjų tautosakos rinkėjų nebuvo fik
suotas, kaip asmens vardas. Schleicheris 
ir Basanavičius sužymėjo dainas apie pa
našų, bet vis dėlto kitą vardą: karalių So- 
roną . . . Šiaip žodis Šarūnas žmonėms pa
žįstamas. Tauragės apskrity yra vieta 
(kalnas, klonis) Šarūno vardu vadinamas. 
Kai kurie dzūkai net ristus žirgus Šarū
nais vadina. Vincas Krėvė iš plačiai ži
nomo bendrinio vardo padarė tikrinį, Ša
rūnu pavadino savo literatūrinį persona
žą, pragarsėjusį visoj Lietuvoj . . . Labai 
galimas daiktas, kad, tariant, mūsų aki
vaizdoje literatūrinis Šarūnas tapo ir 
tautosakišku“ (204 p.). Krėvė ir falsifi
kuoti negalėjo, nes „Krėvė rinko dainų 
tekstus, o Merkinėj 7 metus gyvenęs a. a. 
muzikas kun. Brazys rinko tų pačių dai
nų melodijas“ ... (215 p.). Taigi „dzū
kų tautosakos falsifikavimą „Vairas“ pat
sai prasimanė, ir toki triukšmą dar kelia“ 
(216 p.).

Prof. Krėvė-Mickevičius, p. Baliui pa
kišęs mintį, kad pastarasis ginčą iškėlęs 
ne mokslo, bet asmeniniu reikalu (ž. 218 
p.), aiškinasi trumpai ir gan šaltai. Krė
vė nesistengia kalbėti ar Šarūnas tikras ar 
pramanytas, daugiausiai liečia šaltinius 
(ž. Balio d.). Jonas Kindaras-Puodžius 
buvęs Krėvės senelis, Krėvė ant jo rankų 
užaugęs. Kindaras miręs prieš 34 metus, 
kai Krėvė į universitetą buvo įstojęs. Pa- 
calio galbūt kaime supainiotas vardas, 
nes užrašinėdavęs dar mokiniu ar tai 
dvasinės seminarijos klieriku būdamas. 
Tada metrikos nepaisęs. O „Vincas Kap- 
ka buvo mano mokinys“ (221 p.). V. 
Krėvė neigia Balio šaltinius, nes tas esą 
juos radęs ne pas vietinius, nuo seno ten 
gyvenančius, bet atėjūnus.

RASTAS NAUJAS ŠVENTRAŠČIO
MANUSKRIPTAS

Visai neseniai, kaip praneša „Osser- 
vatore Romano“, John Raylando biblio
tekoj, Mančerstery, buvo rastas šv. Raš
to manuskriptas iš 2-jo šimtmečio prieš 
Kristų, vadinasi, 300 metų senesnis, negu 
iki šiol žinomas seniausias tos rūšies do
kumentas. Rankraščio fragmento yra li
kę keturi papiruso ritiniai.

Steigs naujų bibliotekų. 1937 m. švie
timo Ministerija mano atidaryti apie 100 
naujų bibliotekų. Visos bibliotekos bus 
paskirstytos į pirmaeiles, antraeiles, tre
čiaeiles ir ketvirtaeiles. Norį imti iš bib
liotekų knygas turės įnešti 10 litų užstato.

Už naudojimąsi knygom abonentai mokės 
I ir II eilės bibliotekom po 50 centų, o 
UI ir IV eilės po 25 centus per mėnesį. 
Moksleiviai nuo to mokesčio bus atlei
džiami. Tai didelis mūsų kultūros žings
nis į priekį.

TEATRO NAUJIENOS

Šiam sezone Valst. Teatras turėjo 3 
dramos premjeras, 1 operos ir 1 baleto. 
Drama pastatė K. Inčiūros „Gimtąją že 
mę“. Veikalas šiaip yra silpnas, tik jį 
iš dalies išperka puikus lietuviškųjų ves
tuvių atvaizdavimas. Latvijos Nepriklau
somybės sukaktuvėms paminėti buvo pa
statyta latvių rašytojo Baumanio „Siuvėjų 
dienos Silmančiuose“. Paskutinė premje
ra buvo gruodžio 2 d. Pastatyta P. Vai
čiūno komedija „Prisikėlimas“. Opera 
turėjo tik vieną premjerą: G. Donizetti 
„Don Pasqueale“. Viena opera taip pat 
ir atnaujinta: Čaikovskio „Eugenijus 
Onieginas“. Baletas paruošė Minkuso 
„Don Kichotą“.

BAŽNYČIA, TĖVYNĖ IR
TĖVYNĖS MEILĖ

Tokiu vardu Dr. C. Grober, Freiburgo ar- 
kivyspupas, išleido įdomią knygą. Vokie
tijos dvasininkų ginčai su naciais davė 
įdomios medžiagos ir iškėlė tikrai vertin
gų klausimų. Grober vaizdžiai nušviečia 
tvirtos katalikų doktrinos esmę apie tė
vynės meilę, kurią Bažnyčia pripažįsta ir 
priima. Aptaria, kas tai yra tėvynė, nu
stato rihns iki kurių gali pasireikšti tėvy
nės meilė, patrijotizmas pagal Bažnyčios 
ir tautos reikalavimus. Ši nuostabaus iš
mintingumo knyga nurodo saiką, pagal 
kurį mes turime atiduoti kas cezariui pri
klauso ir kas Dievui. * Ir išnagrinėjęs isto- 
riioie santykius Bažnvčios su tautine Vo
kietijos idėja amžių bėgyje, autorius pri
mena, kad „Dievas nepriima kitų dievų 
šalia savęs, ir kada „patrijotizmas“ pra
dedamas statyti šalia arba aukščiau Die
vo, tuomet nustojo būti gėriu, nes Dievas 
vienas yra visokio gėrio šaltinis, bet nei 
valstybė, nei tauta“.

Šv. Tėvo Akademija. Šv. Tėvas Lenki
joj įsteigė mokslo akademija. Akademi
joj bus kviečiama 70 geriausių įvairių tik- 
kvbų ir tautybių mokslininkų, jei tik jie 
nebus nieko rašę prieš tikėjimą. Vienam 
iš jų mirus, į jo vietą bus kviečiamas 
kitas.

\

35



Matydami nuskriaustus mūsų gimnazi
jos lotynistus, kurie be vadovėlinės me
džiagos nieko aktualesnio negauna, įve
dame nuolatinį skyrių „Auxilium lati- 
num“. Čia bus dedamos kronikinės ak
tualijos, mįslės, uždaviniai ir k. Spren
dėjams skirsime dovanų.

Redakcija 
DE BIANTE

Bias ille sapientissimus, qui in numero 
septem sapientium habetur, aliquando 
cum hominibus sceleratis1) navem cons- 
cendit. Vix autem navis in altum- perve- 
nit, cum subilo tempestas maxima ortą 
ėst, et fluctus, ventis excitati3, navem agi- 
tabant4. Tum sicarii5 deos orabant, ut 
eis parcerent. Quae Bias cum audivisset: 
Tacete“, inquit, ,,ne superi0 nos hie na- 
vigare sentiant“.

Idem Bias alio tempore, cum hostes 
palriam eius expugnavissent et omnes ci- 
ves omnia sua in loca tutum deportarent, 
admonitus7 ab amico, ut sua quoque 
asportaret3: „Ego vero“, ait asporto, nam 
omnia mea mecum porto“.

NUNTIl
1936.XII.8 ubique gentium dies8 natalis9 

bimillenarius9 Quinti Horatii Flacci cele- 
bratur. Horatius, poetą Romanorum 
clarissimus, a. Chr. n. anno 65 die 8 
mensis Decembris natus est (64. 1. 23 + 
1935. 12. 8 = 2000). In Lituaniae quoque 
gymnasiis memoria eius renovata est 
multaque carmina eius discipuli cecine- 
runt.

In Hispania neque communistae fas- 
cistas, neque fascistae hostes patriae Mad
rido pellere possunt. Urbs quondam ce- 
leberrima monumentisque ornata paula- 
tim solo10 aequatur10.

Eduardus VIII, rex Angliae, in priva
lant vitam concessurus imperium depo- 
suit. Successor, frater eius Georgius VI 
mense Maio rege coronabitur.

RISUM TENEATIS AMICI . ..
„Enumera mihi nonnulla animailia fortia“

— alloquitur magister discipulum. 
„Leo, tigris, rana . . .“ incipit puer.

„Cur sit rana animal forte? interrumpit 
eum magister admirationis pienus.

„Quia sanguinis frigidi est“ — respondit 
ille.

Magister: Quaenam sunt propria12 calori 
et frigori?“

Discipulus: „Calora corpora expandun- 
tur, frigore contrahuntur“.

Magister: „Bene respondisti. Illustra rem 
exemplo.“

Discipulus: „Fervente aestate dies sunt 
longi, sed frigente hiem sunt breves“.•

Discipulus quidam piger13, omni tem
pore a parentibus propter pigritiam vi- 
tuperatus, pairi suo gloriatur:

„Hodia solus magistri quaestionem 
respond!“.

„Quid te magister interrogavit?“ 
„Interrogavit, quis hodie lectiones non 

comparavisset. ..“

AENIGMATA
1. Studiosus sine studio — quis est?
2. Si de numerali quodam primam et ul- 

timam litteram dempseris14, vocabu- 
lum animalis cuiusdam domestic! (in 
ablativo) invenies.

3. Quadrata magica:

12 3

1 A A E 1. verbum (copula),

2 M S S 2. pron. possessivum,

3 T T U 3. adverbium modi.

1 2 3

1 A A M 1. eoniunetio causalis,

2 M M N 2. = diligo,

3 O O X 3. = statim.

1malis, 2mare, 3sukelti, 4blaskyti, 
“žmogžudžiai, 6dievai, 7perspėti, 8paslėpti, 
°2000 metų gimimo sukaktuvės, 10su žeme 
sulvginti, “įpėdinis, “savybė, “tingus, 
“atimti.



. „Ateities“ Redakcija ir Administracija 
dėkoja savo bendradarbėms ir bendradar
biams, skaitytojoms ir skaitytojams, atsi
minusiems mus Kūdikėlio užgimimo šven
tėse ir linkėjusiems 1937 m. naujo entu- 
zijazmo ir ištvermės.

[ NAUJUS METUS

žengdami, mes sutinkame visus senuo
sius mūsų draugus ir drauges ir visą eilę 
naujųjų, tarp kurių ypač ryškėja mer
gaitės. Jos mums dėkoja už pastangas 
aprūpinti ir jų kultūrinius reikalus. Pati 
„Ateitis“ ruošiasi dėti pastangų kruopš
čiai savo skaitytojams padėti. Tačiau 
kartu tikimės, kad visos ir visi savo rū
pesčiu dės pastangų „Ateičiai“ dar pla
čiau Įsigyventi moksleivijoje, nevargins 
jos neatsilyginimais, skolomis ir p. Vie
ni kilus jausime! Kadangi jau nuo se
niau esame nustatę savą liniją, tai ko 
naujo ,Ateitin“ neįnešame. Daugiau rū
pesčio parodėme nuskriaustiesiems — lo
tynistams, kurie ligi šiol niekur nieko 
sau nerasdavo. Jiems įvedame skyrių 
„Auxilium latinum“. Pati gi esmė — ar
tyn į moksleivijos širdį ir gilyn į religinį, 
tautinį ir kultūrinį ideatą'

„Ateities“ Redakcija

ALYTUS

Eucharistininkai triumfuo ja
Alytaus eucharistininkai visų Jauktoj 

penkmečio šventėj 6.XII gražiai ir didin
gai pasirodė. Šventėn atvyko ir J. E. 
vysk. M. Reinys, atlaikė pamaldas ir pa
sakė reikšmingą pamokslą. Iš pamaldų 
300 gretose (kaip ir į pamaldas) grįžo 
gimnazijon — tiesiai prie apkrautų stalų. 
Agapėj dalyvavo J. Ekscelencija vysk. M. 
Reinys, p. dir. Gustaitis ir visi p. p. mo
kytojai. Po trumpos pertraukos — iš
kilmingas posėdis. Pirmininkas kviečia 
Garbės prezidiuman: J. Ekscelenciją, p. 
Direktorių, kun. Bliūdžiu, ponią Žekevi- 
čienę, polic. vadą Antanaitį, ats. pulk. 
Petruitį ir inspek. Židanavičių. Žodį tarė 
J. Ekscelencija, savo sveikinimus ir lin
kėjimus pareiškė Garbės prezidiumas, ki
tų gimnazijų atstovai, taip pat matemati

kų būrelis ir skautų tuntas. Tarp kitko* 
J. Ekscelencijai įteikta kukli dovanėlė — 
paveikslas su įrašu, kaip padėkos ir nuo
širdumo ženklas. Iškilmingas posėdis 
dzūkams paliko gilaus įspūdžio ir suteikė 
naujų jėgų, vykdyti savo šūkį: Pajudin- 
kim Dzūkijos žemę! Su posėdžiu dar ne 
viskas baigėsi: vakare — vaidinimas „Fa- 
bijolė“, 5-kių veiksmų drama. Šventės 
metu pasirodė „Švintančio Ryto“ pirma
sis numeris. Visų maloniai jis buvo su
tiktas, nes tai vienintelis laikraštis gimna
zijoj. Dabar aiškiai kiekvienas pamatė, 
kad eucharistininkai — rimta jėga ir drą
siai gali žengti į naują penkmetį.

12. XII. literatai, pagaliau susilau
kė literatūros vakaro. Tik gaila, kad 
šalia rašytoji] K. Inčiūros P. Ba
bicko ir J. Šukio dalyvavę studentai 
buvo silpni. Kam kviesti tokių iš kitur, 
jei patys moksleiviai sugeba kartais net 
geriau pasirodyti. Iš viso ruošiant lite
ratūros vakarą reiktų atsižiūrėti ir bū
relio pageidavimų.

Kasmatė

BIRŽAI
Kultūrinis vakaras ir . . . mokyt. Lu

koševičiaus mirtis
XII.20. vakare gimnazijos salėje turi 

įvykti nuotaikingas kultūrinis propogan- 
dos vakaras. Publikos prisirinko gana 
daug. Be moksleivių, buvo ir šiaip vi
suomenės.

Eug. Matuzevičius skaito paskaitą 
„Moksleivis ir kultūrinio darbo aktyvu
mas“, nušviesdamas kultūrinio darbo rei
kalingumą tautoje ir mokyklos gyveni
me.

Nuosavos kūrybos paskleidžia: N. Kle- 
vickaitė (novelė iš gimnazisčių gyvenimo), 
Pr. Matulytė (eilėraščiai apie meilę ir jau
nystę), V. Vajaga (eilėraščiai apie Kristų 
ir tėviškę), Br. Krivickas (feljetonas 
„Areštuotas keliautojas“), Eug. Matuze
vičius (visuomeniniai religiniai motyvai). 
Kitą programos dalį apima muzika: Valė 
Markevičiūtė (fortepijonu), smuikų kvar
tetas. Teoretiškai apie muziką pakalbėjo 
V. Korsakas.

Toliau turi sekti mokyt. Šlekienės re
žisuotas vaizdelis „Advento tyloje“, bet. . .

S7
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. . . Direktorius skausmingu veidu lipa 
scenon ir. . . praneša, kad vakaras tuč 
tuojau nutraukiamas. Gauta žinia — 
staiga gatvėj mirė gimnazijos mokyt. 
Pranciškus Lukoševičius.

Po gražios nuotaikos visus apgaubia 
liūdesio šydas. Liūdni skirstomės į na
mus. Mokytoją palaidojom iškilmingai 
ir susikaupę.

Br. Javas

KAUNAS

t Pernykštis balansas
Daugiausia gyvybės parodė Marijos 

.Sodalicija, kuriai energingai vadovauja 
T. Fulstas S. J. Tai vienintelė tokia 
veikli ir gausi organizacija gimnazijoj. Iš 
jos suruoštų paminėjimų pažymėtini šie: 
Šv. Kazimiero, Kristaus Karaliaus, Mi
sijų dienos.

O ypač įspūdingai praėjo gruodžio 
8-toji — pati didžioji Sodalicijos šven
tė. Pamaldos, naujų narių priėmimas, 
bendra Komunija ilgai pasiliks visų at
minty. Po iškilmių bažnyčioj —' jauki, 
šeimyniška agapė. Ta proga neturtingieji 
fortų vaikai sušelpti maistu.

XII. 17. paskutinis susirinkimas su J. 
Aranausko VIII referatu apie spaudą. 
Pagrindinė mintis — katalikas turi pre
numeruoti ir skaityti katalikišką spau
dą! Gyvos diskusijos rodė šį klausimą 
esant aktualų ir keliantį susidomėjimo.

O kaip ten su literatais yr, a? — len
da kaip yla iš maišo nemalonus klausi
mas. Nekas . ..

Sportas

Visi jau seniai išsigalando pačiūžas, 
bet tik ledas neištikimas. Apie ski (pa
šliūžas) kai kas ne tik svajoja, tikisi įsi
gyti, bet jau ir turi. Tik sniego trūksta.

Ping-pong sviedinukai taukši ne tik 
kūno kultūros salėj, bet ir per pamokas 
suoluose.

Stagaras

KYBARTAI

Metinis eucharistininkų susirinkimas
XII.13 po mokinių pamaldų gimnazi

jos salėj įvyko metinis eucharistininkų 
susirinkimas. Susirinkimas pradėtas tau
tos himnu. Susirinkimą atidarė Br. Pa
liulis, pakviesdamas pirmininkauti A. 
Juškevičių (VII kl.) ir sekretoriauti Z. 
Žiliūtę (VII kl.). Laike susirinkimo mok. 
p. S. Treigys pasakė kalbą, lygindamas 
prieškarinio ir dabartinio laiko mokinių 
religingumą. Kalboje buvo iškeltos da
barties mokinių religingumo ydos ir pa

linkėta kiek galint stengtis jas taisyti. Po 
to pasakyta praėjusių metų darbo apy
skaita: suruošta gegužįnė, prieita kelis 
kartus bendrai prie Šv. Komunijos, agape, 
išleistas laikraštėlis ,,Ateities Žygiai“. 1937 
m. žadama išleisti laikraštėlio daugiau 
numerių ir gavėnios metu suruošti vaka
rą. Naują valdybą sudaro: Br. Paliulis 
(VIII kl.), A. Juškevičius (VII kl.) ir P. 
Stočkiūtė (VII kl.). Susirinkimas baigtas 
eucharistininkų himnu.

LINKUVA
— Bevažiuojantiems Kalėdų atostogų 

mokiniams naujenybė — siurpryzas. Vi
si mokiniai, lyg didžiulė šeima, su gerb. 
pedagogais priešaky XII.22 renkasi pa
skutiniosios pamokos metu į salę savo 
šeimos „kūČioms“. P. Direktorius taria 
pritaikintą momentui žodį. Gerb. Kape
lionas, gražia kalba sužadinęs religinę 
nuotaiką, išdalina visiems gražiai papuoš
tus paplotėlius — gražaus šeimyninio su
gyvenimo ir krikščioniškosios dvasios 
savyje atnaujinimo simbolį.

Siluvis

MARIJAMPOLĖ

Marijonų gimnazija 
Šlamštas ir deimančiukai

Latvių moksleivis perka (taigi ir skai
to!) tik geriausius literatūros veikalus... 
Tam jų mokytojai pritaria. Ir net ra
gina . . . Latvių rašytojas myli mokslei
vį.. . Moksleivis rašytoją.

Kad taip yra, mums aišku iš p. Redak
toriaus pašnekesio su latvių gimnaziste. 
(Ateities 11 nr.).

O pas mus, Lietuvos gimnazijoj, tru
putį kitaip. Pirkti knygas, rodos, niekas 
neragina. Mažai ir teperkam. Skaityt 
skaitom. Dažnai net per daug: per pamo
kas, pertraukas. Ne kartą praskaitom ir 
pamokų ruošimo laiką. Perdien perva- 
rom bent porą . . . romanų. Vieni skai
tom geras. O kitų rankose, stiliaus ir 
ypač turinio atžvilgiu, tikros skurdenos: 
„Mirties spinduliai“, „Pragaras“, J. Pili- 
ponio romanai ir 1.1, ir t.t. O tai jau 
bloga.

Gimnazijų bibliotekose knygos skurde
nos, turbūt, nelaikomos. Bet tokių moks
leivis dažnai gauna iš šalies. Pav., kad 
ir Marijampolėj.

Čia vienas ponas (koks — mūsiškiai 
žino) biznio reikalais turi biblioteką. Da
lis knygų yra gerų. Bet kiek tik nori ir 
šlamšto! Daugelis moksleivių tokias la
bai mėgsta. Ir eina gimnazistas ten, už 
vienos knygos panaudojimą užmoka 15 
et. ir skaito . . . Skaito knygą, teršiančių
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I Savo brangiesiems draugams

JONUI IR PETRUI KIELOMS, 

mirus jų mamytei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Biržiečiai maksi, katalikai

Mūsų brangiam p. mokyt. ANT. 
AMU LION IU1, jo mylimai mo
tulei mirus, reiškiame giliausią 
užuojautą.

Kybartų Valst. G-jos katalikai 
moksleiviai

vaizduotę, traukiančią žmogų į žemę. 
Vietoj ugdymosi, eina griaunamas darbas! 
Mažiausiai — brangaus laiko gaišinimas.

Lietuvoj jau yra ir dar sulaukiam tik
rai naudingų knygų . . . Knygų, kurios 
dvasią turtina, o ne skurdina. Ir kam 
skaityt griaunančio rašytojo žodis! Kam 
šlamštas, kada brangūs deimančiukai 
prieš akis! ... Su Lietuvos Rašytoju! Bet 
tik su ugdančiu . . .

Step. Žibartas

MAŽEIKIAI

— Prisikėlimo bažnyčia! Markutės .■. .
Uoliai remiame Prisikėlimo bažnyčios 

statybą. Ženkliukų pirkimu daugiausia 
susirūpino mažesnieji. Žinoma, pas ka
pelioną jų netrūksta.. .

Vieno laikraščio korespendentas Taro 
kronikoje iš Mažeikių gimnazijos „pažy
mėjo“, kad pas mus „beveik ir nėra“ eu- 
charistininkų. Esą tik mergaičių būre
lis! Matyt, korespondentui neatėjo į 
galvą, kad yra ir jaunesniųjų berniukų 
eucha-kų būrelis su 60 narių, kurie jau 
spėjo padaryti keletą susirinkimų!

Andrius Vaivara

PANEVĖŽYS

Vyrų gimnazija
Pradėjome krutėti visai žmoniškai, gal 

net perdaug smarkiai. Lindės-Dobilo 
2 mt. mirties minėjimas buvo gruodžio 
6 d. Kaip rašo XX a., minėjimas neapsė
męs be „globėjų“, kurių tikrai meno kuo
pa nepageidavo. Paskelbtas lit. konkur
sas parašyti novelei ir eilėraščiui rude
nio motyvais, bet vargiai pasiseks — 
per maža gauta medžiagos.

Prieš pat Kalėdų atostogas Įvyko sus., 
Į kurį malonėjo atvykti ir p. Direkto
rius. Susirinkimas praėjo gana gyvai. 
Šataitė VII kl. skaitė gana vykusiai para
šytą referatą: „Bajoriūno tautiškoji dva-

Prieš Kalėdas buvo gal pirmasis gim
nazijos istorijoje atsitikimas: išvarė 5 
mokinius ir keliolikai elgesį sumažino. 
Mat, pridarė daug šunybių: vagiliavo, 
pijokavo, norėjo susprogdinti centralinį 
knygyną ir kt.

Rusų literatūros mėgėjų būrelis ruo
ši iškilmingą Puškino jubiliejaus mi
nėjimą. Būrelį veda gana įdomiai p. So
kolovas: papasakoja įdomių dalykų, ku
rių jokiose knygose nerastume.

T enisto

Amatų mokykla

Pasikalbėjimas su spaudos platintoju

Einu koridorių, pagal taisykles, kaip 
ir pridera žmogui, ir štai kažkas kapt už 
peties: „Sveikas gyvas, drauguži“! „Svei
kas po biskį“, atsakau patenkintas, nes 
tai buvo spaudos platintojas. „O kaip 
gi, tamsta . . . pone spaudos ministeri, 
begyveni, kaip spaudos reikalai?“ „Nagi, 
žinai, šiaip sau, šį pusmetį Ateitis ir 
Spinduliai nukonkuravo visus kitus į 
mokyklą pareinančius laikraščius.

Na, o kaip skaitytojai patenkinti Atei
timi ir Spinduliais. Nagi, žinai, gerai. 
Ateitis, tik truputį per moksliška. Dau
giau pageidautume beletristikos — fel
jetonų ir pan.

Amatninkas

PALANGA

Palanga nors graži, vasarą linksma, 
tačiau mūs penktokai liūdni. Už mokslą 
kiekvieną dieną reikia mokėti po litelį. 
Per metus... oi, suma. Kodėl? Todėl, 
kad V-oji privatinė.

1936X11.1'6 lietuvių k. mokytoja p. E. 
Adiklienė savo pamokos metu padarė 
visoms klasėms bendrą pranešimą. Pa
skaitė ištrauką, kaip prieš 30 m. lietuviai 
mokiniai Mintaujos gimnazijoj kovojo už 
savo kalbą.

Kalėdų atostogoms visi išsiskirsto 
linksmi, tačiau palangiškiai ne.

Visus prislėgė liūdesys dėl p. direkto
riaus K. Ambraziejaus, mylimo brolio 
mirties.

Jūros Dukra

PASVALYS.

XII. 13 įvyko Religinio Auklėjimosi bū
relio s-mas. Programoje buvo: kapelio
no kun. V. Balčiūno kalba, T. Arlauskai-
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lės (VIII kl.) referatas „Ką duoda mums 
religija“, A. Šato (IV kl.) kūryba, Br. 
Vadapalaitės (V kl.) religinis pranešimas; 
eilėraščius linksmai padeklamavo A. Ta- 
lačka (III kl.) ir J. Kuosa (III kl.).

Susirinkimas praėjo labai įdomiai, ir 
visi dalyvavusieji juo labai patenkinti. 
Šiais metais R. A. būrelis mano suruošti 
Šv. Tėvo Jubiliejaus minėjimą ir gavė
nios metu religinį vakarą. Ypač tenka 
pažymėti Religinio Auklėjimosi būrelio 
narių sąžiningą ir uolią religinę praktiką. 
Tik patys atsinaujinę Kristuje, galėsim 
atnaujinti ir kilus.

Pasvaliečiai moksleiviai labai domisi 
moksleivių rimčiausiais ir įdomiausiais 
žurnalais: „Ateitim“ ir „Ateities Spindu
liais“.

Gimnazijoj veikia mokinių skaitykla. 
Tačiau atrouo, kad per mažai ji yra tvar
koma. Yra norinčių rimtai paskaityti 
laikraščių bei žurnalų, tačiau triukšmas 
didžiausias. Dežuruotojai triukšmautojų 
arba visai nenori sudrausti arba net ne
gali. Reikėtų skaityklos vedėjams to
kiems triukšmadariams visai uždrausti 
ateiti i skaityklą.

Žygūnas 

kartais būna visai tylu, ir net neeilinėse 
šventėse. Susidaro įspūdžio, kad bažny
tiniam giedojimui visai maža dėmesio krei
piama. Jaun. choras su giesmėmis nesi
rodo. (Šiaip tik vieną kartą pasirodė).

Dūdų orkestras yra išmokęs 3-4 reli
ginius kūrinius, tačiau kažkodėl mokinių 
bažnyčioje nesirodo nei šventėmis, nei 
sekmadieniais, išskyrus 2.-3 sykius per 
metus ypatingais atsitikimais.

Stygininkai visai apmirę.
Vyr. literatai pradeda, lyg ratai į pa

kalnę, įsismaginti. XI-29 įvykusiame su
sirinkime vertingų eilėraščių patiekė Pr. 
Kozulis, Br. Balaišis, Aid. Čerapaitė ir 
debiutante Olkinaitė. Al. Indriūnaitė ir 
VI. Šeškus skaitė „Alaušo varpų“ insceni
zaciją. Labiau vykęs Al. Indriūnaitės 
darbas; todėl jis bus pastatytas ruošia
mame vyr. literatų pasilinksminime. 
XII.18 mokyt, p. An. Krasnickaitė supa
žindino literatus su Bern. Brazdžionio 
„Ženklais ir stebuklais“. Po recenzijos 
padeklamuota keletas eil. iš „Ženklų ir 
Stebuklų“. VI. Šeškus paskaitė fragmen
tą „Kelionė į Zarasus“. Olkinaitė skaitė- 
eil. apie sąžinę.

Žėrutis

ROKIŠKIS ŠAKIAI
Žodžiai ir darbai

Kiekvienas, įėjęs į gimnaziją pro di
džiąsias duris ir tiesiai žengęs keliolika 
žingsnių koridorium ir laiptais, pamatys 
gražiuose rėmuose ir gražiu šriftu išrašy
tas gimnazijos šefo a. a. J. Tumo-Vaiž
ganto ir Prezidento A. Smetonos reikš
mingas mintis. Štai jų keletas:

— Religijos idealas turi savy ir doros 
idealą. (A. Smetona).

— Tuščiagalviai visada pasirodo ir 
tuščiaširdžiai. (Vaižgantas).

— Lietuvių būriavimasi turi dengti pa
kilūs jausmai, labai graži ir jauki drau
gingumo dvasia, skaisti, kilni, patriotinė 
idėja. (V.).

— Dirbkite vertenybių, ar kas jus girs 
ar peiks: ateitį lemia jūsų darbai ir jų iš
darai. (V.).

Gimnazijos moksleivijos kuriamai nu
sistačiusi dalis realizuoja tas šefo ir 
Prezidento A. Smetonos mintis gyvenime 
ir didesniuose ar mažesniuose būreliuose, 
besivaduodamasi didžiuoju jaunatvės žy
giu — naujinti viską Kristuje.

Gimnazijoj veikia vyr. klasės ir jau
nesniųjų choras. Didysis choras reper
tuare turi apie 40 dainų. Liaudies dainų 
4-5; giesmių—apie 10. Kalėdų laikotarpiu 
bažn. choras moka tik 2 mažutes giesme
les; Velykų — nė vienos. Mokinių baž
nyčioje choras pagieda 3-4 giesmes, o

Šeštadienį (XII-11) gimnaziją vizitavo- 
aukštesniųjų mokyklų inspektorius p Z. 
Kuzmickis. Taip pat dalyvavo ir vakare 
įvykusiam literatų būrelio susirinkime, 
kur pasakė kalbą. Be to, aplankė ping- 
pong turnyrą, kur irgi pasakė keletą žo
džių apie sporto reikšmę.

XII.12 sekmadienį advento proga kun. 
kapeliono Cepulio iniciatyva buvo su
ruošta visiems gimnazijos katalikams 
„Religinė valandėlė“. Programoje p. 
Liulevičienė skaitė paskaitą „Advento 
mintys“, Liudžiūtė — novelę „Mirtis“ ir 
Pusdešris—referatą „Kristus ir draugai“. 
Po to specialiai tai dienai paruoštas cho
relis pagiedojo keletą giesmių, o gimna
zijos stygų orkestras sugrojo porą reli
ginių dalykų.

XII. 13 pasibaigė ping-pongo turnyras. 
Pirmąją vietą laimėjo Šniokaitis (V kl.)r 
antrąją — Adomaitis (V kl.) ir trečiąją 
— Jazbutis (VII kl.).

F ox 
ŠIAULIAI

Veiklus ratelis

Berniukų gimnazijoje, šiais mokslo 
metais įsisteigė rusų klb. mėgėjų ratelis, 
kuris trumpu laiku padarė 3 susirinki
mus, o sausio mėn. rengia Puškinui pa
minėti vakarą su rusiška programa. Ra
teliui vadovauja mokytojas p. M. Barto
ševičius.
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Buvo svečių . . .

Gruodžio mėn. 6 d. į Šiaulius buvo at
vykę mažeikiečiai, kurie čia buvo dvi die
nas. Pirmąją dieną buvo nuvesti Į gim
naziją, kur iš vienos ir iš kilos pusės bu
vo pasikalbėta ,,istoriškais reikalais“, mat, 
ekskursiją rengė istorikų būrelis. Kitą 
dieną buvo aplankytos žymesnės Šiaulių 
vietos, ir vakare draugai mažeikiečiai vėl 
išvažiavo.

Sumažėjo sportininkų šeima

Pašalinus iš gimnazijos Paškūną 8L kl. 
ir Čepaitį 8 kl., mūsų sportas smarkiai 
nukentėjo, ypač estafetė, nes abu yra 
gimnazijos reprezentaciniai bėgikai, be to, 
Čepaitis neblogas futbolininkas ir sporto 
ratelio pirmininkas.

Vėjelis
Netekome draugo

1936 metų gruodžio 28 d. mirė Šiaulių 
vidurinės amatų mokyklos stalių III kl. 
mokinys Eugenijus Grincevičius. Euge
nijus savo kilnia, jautria siela buvo visti 
pažįstamas idealistas. Gruodžio 31 d. su 
juo atsisveikinti prie kapo atėjo jo drau
gai, giminės ir mokytojai. Ilsėkis ramy
bėje, brangus Eugenijau, tavo nebaigti 
darbai mūsų tęsiami. Prato

ŠVĖKŠNA

Nedaug tepasikeitėm. Plaukiame,
kaip anksčiau, senoje savo stagnacijos 
geldoje, ir kvit. Tik prieš pačias Kalė
das, kada šalčiai buvo kiek sukaustę pel
kes, mūsų gelda sustojo vietoje, ii' jau ga
lėjome šiek tiek išsijudinti iš saldaus 
apsnūdimo. Dar lapkr. 22 d. mokyt, p.p. 
Leškevičiaus ir Tuminaitės rūpesčiu gim
nazija surengė gana šaunų koncertą vi
suomenei. Po to, keletą savaičių „pail
sėję“, prieš Kalėdas išsijudino į darbą kai 
kurie būreliai. Kiek atsimenu, buvo pa
kėlę sparnus gamtininkai-fizikai, eucha- 
ristininkai, ąžuolininkai ir kalbininkai — 
klasikai. Eucharistininkai XII.8 d. su
rengė Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo minėjimą, o kiti būreliai surengė 
šiaip įdomesnius susirinkimus.

Ąžuolininkų sus-me su didesniais dar
bais pasirodė: J. Songaila, O. Šleiniutė, J. 
Stankus ir kt. O kalbininkų-klasikų 
prof. Jauniaus v. būrelio nariai Kalėdų 
eglutei atnešė tikrai vertingų ir stambių 
dalykų. Cel. Stasytis nagrinėjo žodžio 
facinus reikšmę Salustijaus raštuose ir 
Cicerono kalbose. Ign. Šilgalis išvertė iš 
lotynų k. „Ištraukas iš Žemaičių Vysku
pijos vizitacijos, darytos 1579 m. nunci
jaus auditoriaus Tarkvinijaus Pekulo“; 

čia rasta įdomių faktų, charakterizuojan
čių kan. Mikalojų Daukšą ir jo laikų dva
sią. Pagaliau, Jok. Šaulys parašė refe
ratą apie romėnų kalendorių.

Tuo pačiu laiku ir spaudos platintojai 
sukilo į darbą. Daugiausia prenumera
torių susilaukė „Ateitis“ ir „At. Spindu
liai“. Pasisekimą nulėmė pačių žurnalų 
vertingumas. Poros „avantiūristų“ ir ka- 
pel. kun. P. Lapelio dėka, moksleivių tar
pe atsirado nemažas būrelis net „Nauj. 
Romuvos“ prenumeratorių. Iš viso, spau
dos srityje Švėkšna šįmet padarė nepa
prastą pažangą.

Stengiasi ardyti švėkšniškąją stagnaci
ją ir pati gimn. vadovybė. Tuo tikslu 
skelbiami moksleiviams literatūrinių raši
nių konkursai ir šiaip nesigailima duoti 
progų „išmėginti plunksną“. Pav., per 
choro repeticiją „pasiseka“ aplaužyti suo
lą — na, ir turime darbo: atremontuoti 
suolą ir prirašyti bent po pusę sąsiuvi
nio literatūrinės kūrybos .. . Žodžiu, ju
dina visi, kaip kas išmano, tą „susiėdusį“ 
švėkšniškį; bet, šventą teisybę sakant, ge
riausiai išjudina tik . .. vakaruškos ir 
slapti robaksai.

Na, užteks baikų. Juk ir šelmis turi 
pailsėti, apie sopranus pasvajoti. — Pa
laukit, tiesa, juk jis neturi apie ką sva
joti . . . Na, tiek to. Sudiev, kvietkeliai 
jūs brangiausi! Šelmis bernelis

UTENA
Kas girdėti bareliuose?

Literatai, darydami susirinkimus kas 
dvi savaitės, jau nemaža nuveikė. Iki 
šiol išnagrinėta D. Pumpučio „Žemės pro
testas“, M. Vaitkaus „Žaibas ir mergai
tė“ ir M. Talvįo „Varpas“; paskaityta re
feratai apie L. Tolstojų, Hamletą ir pla
ti recenzija gimnazijoj statyto Moljero 
„Šykštuolio“. Taip pat nemažai duota 
savos kūrybos. Su sava kūryba daugiau
sia pasirodė Zabulytė (VIII), A. Misevi- 
čiūlė (VIII) ir A. Markelis (V).

Muzikai, vadovaujant dainų mokytojui 
V. Ciuladai, jau pabudo ir sukruto veikti, 
sušaukė apie porą susirinkimų.

Raudonojo Kryžiaus būrelio nariai iš
siuntė laiškus su Kalėdų pasveikinimais 
užsienio lietuviams, norėdami su jais su
sirašinėti, priminti jiems tikrąją tėvynę 
Lietuvą, jos gražiąją gamtą, kad tokiu 
glaudžiu bendradarbiavimu saugotų savo 
brolius nuo nutautimo.

— XII. 17. Laido jom savo draugą Vyt. 
Antanėlį, pernai buvusį mūsų gimnazijos 
mokinį. Velionies Vytauto gailėjom mes 
mokiniai, gailėjo ir mokytojai. Jis buvo 
pirmasis mokinys klasėj, labai gabus ir 
kartu darbštus. Meldų Meldimas
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J. T a u r o n i s, S e n a t o r i a u s d u k- 
t ė. 4 paveikslų drama. 32 psl. 50 et. 
Tauronio vardą mūsų teatro mėgėjai 

gerai pažįsta. Jo , Vytautas Pančiuose“ 
ir „Taurioji Genovaitė“ perėjo dažną mū
sų teatrų ir teatrėlių sceną. Gerai pažin
damas provincijos gyvenimą, autorius sa
vo dramose neieško komplikuotos išraiš
kos, kad tokiu būdu būtų prieinamesnis 
kukliems provincijos vaidintojams, su
prantamas nerafinuotai publikai. Net pa
ti tematika šį teigimą patvirtina. Visi 
gausūs jo leidiniai šiom dviem kryptim 
ir eina. „Senatoriaus duktė“ pabrėžia re
liginį charakterį. Tačiau ir tada Tauro
ms nepaskęsta į religinę mistiką, o fo- 
nuoja tikroviniu gyvenimu, įveda kasdie
nius konfliktus. Labiau ryškėja kilni ir 
platoniška meilė. Priscilas, vyriausias 
„Senatoriaus dukters“ personažas, kovo
ja už Dievą tarp moters ir religijos. Aiš
ku: laimi religijoj. Pastarajai ir moterį 
laimi. Tokia situacija.

Kitėjant pačiam gyvenimui, reikia 
manyti, ir autorius tolimesnėse savo dra
mose įves daugiau dinamiškumo ir vei
kimo, nes mūsų žiūrovas jau netaip pa
sitenkina scenos nejudrumu ir vienodu
mu.

K. A.
Visą 1936 m. didelį ir produktingą 

darbą „Sakalas“ tikrai puikiai apvainika
vo metų pabaiga, paskleisdamas visą eilę 
pačių gerųjų visų 1936 m. kūrinių. Jų 
tarpe, be abejo, ir visų laukiamosios pre
mijos.
A. Vaičiulaitis, Valentina. 224 

psl. Lt. 3,—. Iliustravo T. Kulakaus
kas. Dviejų jaunuolių meilės roma
nas.
Šis romanas labai daug nulems mūsų 

literatūros estetinėje krvptyje. Tai tikras 
meno šedevras, parašytas nepaprastai 
gražiu ir subtyliu stiliumi.
Petras Cvirka, Meisteris ir 

sūnūs. Romanas. 248 psl. Lt. 3,—.
Liudas Dovydėnas, Broliai 

Domeikos. Romanas. 960 psl 
Lt. 3,—.
Rašytojas šiame veikale įdomiai ir 

meniškai aprašo vieną charakteringą mū

sų žmonių ydą — bylinėjimąsi. Dėl men
ko nieko du broliai bejieškodami „teisy
bės“ beveik ir ūkius praranda.
Ant. Venclova, Draugystė. 
J. Paukštelis, Pirmieji metai.

360 psl. Lt. 3,50. Romanas iš gimna
zijos mokytojų gyvenimo.
Autorius vaizduoja neigiamąsias gy

venimo puses. Jis naudoja satyriko prie
mones. Išjuokia pataikavimą, rutiną, ma
terializmą, moterų tuštumą. Tai įdomus 
liudijimas, iš kokios medžiagos kūrėsi mū
sų mokykla.
B r. B u i v y d a i t ė, Auksinis ba

telis. Apysaka jaunimui. Iliustra
vo D. Tarabildaitė. Švietimo M-jos 
pripažinta tinkama visų mokyklų 
knygynams. 200 psl. Lt. 2,50.
Autorė pasirinko visų užmirštą, bet 

nepaprastai naudingą ir dėkingą temą — 
amatų propagavimą. Labai gražiu ir gyvu 
stiliumi, taip pat temos įdomumu patrauks 
prie šios knygos kiekvieną jaunuolį.
Putinas, Keliai ir k r y ž k e 1 i a i.

Lyrika. 304 psl. Lt. 5,—.
Turinio ir formos atžvilgiu, temati

kos įvairumu ir klasiškumu, poeto asme
nybės platumu ši knyga yra viena iš gra
žiausių ir didžiausių rinktinės lyrikos 
knygų.
Bern. Brazdžionis, Ženklai ir 

stebuklai. Eilėraščiai. 96 pusi. 
Lt. 4,—.
Šioje lyrikos knygoje skaitytojas ras 

plačiausią tematiką, nuo asmeniškų sub- 
tylių žmogaus išgyvenimų, iki didingų 
visą kosmą apimančių vaizdų, sukurtų 
dailia klasiška forma, įspūdingu moder
nišku stiliumi. Tai pirmoji knyga, taip 
estetiškai ir europejiškai pas mus išleista. 
Visi egz. įrišti gražiu drobės viršeliu.
M. Linkevičius, Ateina D i e- 

v a s. Lyrika. 64 psl. Lt. 2,—.
Tai grakščia forma sukurtos patrijo- 

tinės, religinės ir meilės lyrikos rinkinys. 
St. Santvaras, Pakalnių debe

sys. Antroji lyrikos knyga. 160 psl. 
Lt. 3,—.
Ir šis lyrikos rinkinys savo tematikos 

platumu tikrai imponuoja. Gyvenimas ir 
mirtis, skausmas, liūdesys ir džiaugsmas,
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NAUJAS KONKURSAS

Norėdami turėti konkretesnį ir apibendrintą Lietuvos moksleivijos religini 
pasireiškimą, skelbiame konkursą tema „Religinis Lietuvos moksleivijos renesansas“. 
Smulkesnių temos paaiškinimų neduodame, visą inicijatyvą palikdami patiems 
moksleiviams. Galite pasitarti su gerb. kapelionais. Bus premijuoti penki geriau? 
šieji rašiniai.

I premija — 30 lit.
II premija — 20 lit.
III premija — 10 lit.
IV premija — dvi geresnės 1937 m. I pusmečio religinio turinio knygos.
V premija — viena geresnė 1937 m. I pusmečio religinio turinio knyga.
Rašiniai turi būti nemažesni 6 arkužo psl. ir nedidesni tokio pat formato 

10 psl. Rašyti vienoje lapo pusėje, pasirašyti slaptavardžiu, o tikrąją pavardę, 
vardą, gimnaziją ir klasę parašyti atskirame lapelyje, užklijuoti atvirame vokely, 
ant kurio turi būti užrašytas autoriaus slaptavardis. Visa sudėti viename voke 
ir siųsti kaip rankraščius spaudai.

Laiko rašiniams, atsižvelgdami į netaip jau tolimą trimestro galą, duodame 
iki balandžio 1 d. Prašome nevėluoti.

Jury komisiją sudarys „Ateities“ Redaktorius, vienas Kauno Metropolijos 
Kunigų Seminarijos profesorius ir vienas kapelionas.

Vacys Š i u g ž d i n i s, Amžini 
stabai. Eilėraščiai. 64 psl. Lt. 2,50. 
Jauno poeto vykęs pirmas debiutas.

J. Krilovas, Pasakėčios. J. Tal-
manlo eiliuotas vertimas. Gražiai Iliu
struotas leidinys. 64 pusi. Lt. 1,—.

V. Kamantauskas, Jauna m
moksleiviui. Praktiški patari
mai: 1. Kaip sveikam būti, 2. Kaip 
mokytis ir 3. Kaip elgtis. 112 psl. 
Lt. 1,50.

SPAUDOS FONDAS,
Levas Tolstojus, Pasakos. 

Vertė F. Kirša. 116 psl. 1,75 lit.
VI. Durovas, Mano žvėrys. At

rinko ir išvertė Pr. Mašiotas. Tinka 
visų mokyklų knygynams. 160 psl. 
2 lit.

V. Bianki, Mano p a u k š č i a i. 30 
psl. 50 cnt.

Nina Smirnova, Kaip meškiu
kas didelis užaugo. Išvertė 
N. Bangelė. 32 psl. '1 lit.

K. Binkis, Dirbk ir baiki. 28 
psl. 1 lt. 25 cnt.

K. P 1 a č e n i s, Pulkim ant k e- 
1 i ų. Romanas II t. 160 psl. 2 lit.

K. Puida, Magnus Dux. Krėva. 
Istorinė apvsaka iš mūsų tautos di
dybės — Vytauto D. — laikų. Ori
ginalus, iliustruotas istorinis romanas, 
500 psl., Lt. 5,—.

St. D a b u š i s, Franklinas i r
E d i s o n a s. Du didieji elektros 

burtininkai. Mokslo populiarizacija. 
Iliustruotas. 96 psl. Lt. 2,—.

K. J a k u b ė n a s, C y r ų - v y r u. Ei
lėraščiai vaikams. Iliustruota dail. D. 
Tarabildailės. Gražios poezijos rin
kinėlis. 84 psl. Lt. 2,—.

S. M a r š a k a s, Paštas. Vertė S. Ne
ris. Iliustracijos dail. T. Kulakausko. 
Lt. 1,—.

S. M a r š a k a s, K v a i 1 a s a i pe
liūkšti s. Vertė K. Binkis. Ori
ginalios iliustracijos. Įdomių nuoty
kių knygutė. Lt. 1,—.

Danutė Čiurlionytė, Šuniu
kas padauža ir s u mani o- 
j i Aldutė. Iliustravo D. Tarabil- 
daitė. Dvi apysakaitės mokyklinio 

Juozas Vosylius, L o t y n ii kal
bos sintaksė. Tinka vadovėliu 
aukštesniosioms mokykloms. 160 psl. 
4,50 lit.

Juozas Eretas, Quid de n o c- 
t e? Kelias ir etapai į šių dienų dva
sios krizę. 44 psl.

Kazys I n č i ū r a, Padavimai. 
180 psl. 3,50 lit. Šv. Kazimiero D-jos 
leidinys.

Selma Lagerlof, Mergaitė iš 
S t o r m y r o vienkiemio. No
velė. Išvertė ir išleido A. Žagrakalie- 
nė. Zarasai. Sukrauta Šv. Kazimiero 
D-jos knygynuose. 90 psl. 1 lit.

Kazimieras B e r u 1 i s, K u n. Mo
tiejus Gustaitis. Pedagogas 
ir švietėjas. 46 psl.
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Veda ST.

Kalnų sporto grožis ir pavojai

Kalnų sportininkai sako, kad nėra gra
žesnio, meilesnio sporto, kaip kalnų spor
tas. Ar tai laipioti po aukščiausias viršu
kalnes, ar lekioti su slidėmis gražiais ap
snigtais kalnynais — visur gražiausi re
giniai.

Bet kalnų sportas kartu yra ir labai 
pavojingas. Vienos sekundės neatsargus 
žingsnis ir — mirtis. Daug kalnų sporti
ninkų ir žūsta. Vieni gelbėdami pakly
dusius, pagalbos šaukiančius turistus, kiti 
bešokinėdami su slidėmis, dar kiti besi
stengdami nugalėti neįkopiamus kalnus.

Niekas kalnų sportininkų drąsių žygių 
nemato niekas jiems neploja. nesididžiuo- 
ja pasiektais laimėjimais, nes niekas jų 
žygių neseka.

Daug esam girdėję apie kalnų laipio
tojus, kurie pasiekia neperžengiamas uo
las, kiekvienu momentu statydami pavo- 
jun savo gyvybę.

Daug ir gražaus yra pasiekę slidinin
kai, kurie nuo vienos uolos ant kitos šo
ka, nežiūrėdami i didžiausius pavojus.

Jau dabar slidininkai su slidėmis nu
šoka iki 90 metrų. Lengva suprasti, kad 
menka klaida kaštuoja gyvybe.

Pavasari ir vasarą, kai kalnų upelių 
terpekliuose pasidaro ledas, tada pabun
da ir kalnų čiuožėjai. Bet ir čia reikia 
didžiausios drąsos ir atsargumo.

Pasamdytas futbolo treneris
Mūsų sporto vadovybė jau pasamdė 

futbolo trenerį, kurs treniruos ne tik vals
tybinę futobolo rinktinę, bet ir visas LK 
futbolo komandas. Treneriu pasamdy
tas austras p. Izda. Pradžioje sutartis 
pasirašyta tik 3 mėnesiams, o toliau, jei 
abi pusės bus patenkintos, trenerį mano
ma pasilikti 3—4 metam.

Šiais metais mums futbolo treneris bus 
itin reikalingas, nes Kaune įvyks Pabal'i- 
jo futbolo turnyras, kurį turime būtinai 
laimėti.

Baigėsi krepšinio pirmenybių I-as ratas
Prieš Kalėdas baigėsi krepšinio pirme

nybių pirmasis ratas. Pirmame rate dau-

DAUNYS
giausia taškų surinko LFLS krepšininkai. 

Antras krepšinio pirmenybių ratas pra
sidėjo sausio 17 d.

Kauno boksininkai nugalėjo šiauliečius 
11:6 '

Kaune įvykusios bokso rungtynės tarp 
Kauno ir Šiaulių boksininkų baigėsi Kau
no laimėjimu 10:6, tuo tarpu sunkumų 
kilnojime pirmą vietą pasiėmė Šiauliai.

Gražus mūsų stalo tenisistų laimėjimas

Gruodžio mėn. įvykusios tarpvalstybi
nės stalo teniso rungtynės Lietuva — Lat
vija ir tarpmiestinės Kaunas — Ryga at
nešė gražų laimėjimą! Lietuvai.

Mūsų stalo tenisistai pasirodė visa kla
se geresni. Kaunas Rygą nugalėjo 7:2, 
o Lietuva Latviją — 8:1.

Mūsų stalo tenisistai dalyvaus pasaulinėse 
pirmenybėse

Šiais metais Austrijoje įvyks pasauli
nės stalo teniso pirmenybės, kuriose da
lyvauti pakviesta ir Lietuva. Mūsų stalo 
teniso s-ga pakvietimą priėmė.

Tikimasi, kad Lietuvos stalo tenisistai 
pasaulinėse pirmenybėse iškovos garbingą 
vietą.

Mūsų sportininkai važiuos į Ameriką

Paskutiniais metais mūsų sportininkai 
pradėjo palaikyti glaudžius santykius su 
Amerikos lietuviais sportininkais. Ameri
kos lietuviai sportininkai mums yra daug 
padėję, ypač krepšinio srityje. Mūsų 
krepšinio rinktinę treniravo žinomas Ame
rikos lietuvis sportininkas dr. Savickas, 
paskui Lubinas, dabar ja rūpinasi Žukas, 
kurs kartu yra ir žinomas tenisistas.

Praėjusį rudenį Amerikos lietuviai spor
tininkai širdingai pakvietė mūsų sporti
ninkus aplankyti jų antrąją tėvynę — 
Ameriką.

Pakvietimas priimtas. Jau sudaryta 
rinktinė, kuri, greičiausia šią vasarą va
žiuos į A. J. V. Važiuos krepšininkai, 
lengvaatletai, stalo tenisistai ir t. t.
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ŠIMANAUSKAS

Organizuojamos tarpklubinės šachmatų 
rungtynės

Keleto Kauno šachmatininkų iniciatyva 
organizuojamos tarpklubinės šachmatų 
rungtynės. Rungtynėse galės dalyvauti

Futbolininkų medžioklė
Per visą žiemos sezoną eina stipri fut

bolininkų medžioklė. Jau tikra, kad LFLS 
vidurio puolikas Bulzgys perėjo į Taurą. 
Iš JSO išstos Jaškevičius ir Grabašius, 
kurie žais pas KSS. Iš KSS į Švvturį iš
ėjo Radauskas ir Brazauskas. LGSF ga
vo naują gyniką Sližį, žaidusį Telšių Džiu
go komandoj. Iki pavasario žada būti ir 
daugiau pasikeitimų.

įsisteigė naujas sporto klubas Kipras
Kaune įsisteigė naujas sporto klubas, 

pavadintas Kipro Petrausko vardu, kurs 
žada kultivuoti visas sporto šakas. Klu
bas įsteigtas Kipro Petrausko 25 m. sce
nos darbo jubiliejaus proga, kurs yra di
delis sporto mėgėjas ir rėmėjas. Naujasis 
klubas priklausys LFLS s-gai.

Užsienio sporto naujienos
— Berlyne įvykusios tarpvalstybinės 

futbolo rungtvnės Vokietija — Italija, pa
sibaigė lygiomis 2:2.

— Londone buvo Vokietijos ir Angli
jos studentų futbolo rungtynės, kurias 
laimėjo Anglijos studentai 1:0.

— Buenos Airese įvyko tarpvalstybinės 
futbolo rungtynės tarp Argentinos ir Pa
ragvajaus, pasibaigusios 4:2 Argentinos 
nenaudai. Rungtynės buvo tokios žiaurios, 
kad 12 kartų dėl žaidikų peštynių buvo 
nutrauktos. Be to dar nepakako: policija 
2 žaidikus turėjo aikštėje areštuoti.

— Garsūs Jugoslavijos stalo tenisistai 
neseniai supliekė Pietų Afriką 7:5.

— Ilgametinis pasaulio čiuožimo meis
teris austras Karlas Schoferis žada pasi
daryti profesionalu.

visi tie šachmat. klubai, kurie užsiregis
truos iki sausio 14 d. ir pristatys koman
dos sąstatą iš 6 žaidėjų ir 4 atsarginių. 
Komandoms laimėjusioms pirmas tris 
vietas bus paskirtos dovanos. Taip pat 
numatoma paskirti dovaną ir lošėjui, su
rinkusiam daugiau taškų. Šiomis rung
tynėmis susidomėjimas labai didelis ir 
dabar vyksta smarkus lošėjų medžioji
mas. Kaip teko patirti, iki šiol sutiko da
lyvauti L. G. S. F., J. S. O, „Spindulio“, 
A. T. M., Maisto ir k. klubų komandos.

Mikėnas pakviestas į tarptautinį 
turnyrą

Kaip teko patirti, Latvių Šachmatininkų 
sąjunga ketina šią vasarą Kemerų vasar
vietėje suruošti tarptautinį šachmatų tur
nyrą. Turnyre dalyvauti kviečiami: Ale
chinas, Botvinikas, Laskeris, Flohras, 
Mikėnas, Viera Menčik, Stahlbergas, sir 
Thomas ir kiti.

Tarptautinis turnyras Maskvoj
Kaip praneša „Wiener Schachzeitung“, 

vasario mėnesį įvyks Maskvoj tarptauti
nis turnyras, kuriame pirmą kartą daly
vaus ir Alechinas.

Hastingso turnyras
Puiki pradžia Faino ir sunki Alechi- 

no daug kam palaidojo bet kokias viltis, 
kad Alechinas galės išeiti į pirmaujamą 
vietą. Šitą nuomonę dar labiau patvir
tino remyzas su Eliskarcs’u. Fainas ve
dė visą laiką ir jų partija kėlė didžiulį 
susidomėjimą. Čia mus domina ne pati 
partija, kur Fainas pakliuvęs į ceit notą 
suklupo, bet tai, kad Alechinas, nuo pat 
pradžios paaukojęs pėstininką, demonstra
vo savo nepalaužiamą norą laimėli. Ir 
tai tęsėsi iki paskutinio ėjimo. Šito no
ro laimėti Alėchinui stigo ir matče su 
Euve ir Notingamo bei Podebradų turny
ruose. Negalime nepastebėti, kad Alechi
nas dabar jau pergyveno depresijos pe
riodą. Jis vėl pradeda pasitikėti savimi,
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kas yra vienas iš laidų, kad Alechinas 
vėl atsigaus. Ir jei neatsitiks vėl kokios 
nors katastrofos, tai šachmatų pasaulis 
su pasitikėjimu gali laukti jo revanšo su 
Euve.

Pralošęs Fainas nė kiek nesumažino 
savo pasisekimo šachmatininkų tarpe. 
Liktis pusę taško nuo nugalėtojo, kai kiti 
atsiliko 3 taškais, yra gera atestacija. 
Šiame turnyre Fainas parodė nepaprastą 
energiją ir tuo jis prisilygino didiesiems 
šulams: Euvei, Alechinui, Kapablankai, 
Botvinikui, Flohrui . . .

Turnyro padėtis po 8 ratų buvo tokia: 
Alechinas — 7,5, Fainas — 7, Eliskazes 
— 4,5, Feiginas ir Vidmaras — po 4, 
Tailoras — 3,5, Winteris — 3, Kaltanovs- 
kis —• 2,5; miss Menčik ir sir Thomas — 
po 2 tašku.

Žemiau patiekiame porą turnyrų par
tijų.

I
LOŠTA 7 RATE

Baltieji: T ailoras
Juodieji: Ale chinas

1. d2—d4 žg8—f6
2. c2—c4 e7—e6
3. žgl— f3 d7—d5
4.žbl—c3 c7—c6
5. e2—e3 žb8—d7
6. Rfl—d3 d5:c4
7. Rd3:c4 b7—b5
8. Rc4—d3 b5—b4
9. žc3—a4 c6—c5

10. d4:c5 žd7:c5
11. Rd3—b5 + Rc8—d7
12. Rb5:d7 + žf6:d7
13. O-O Rf8—e7
14. Rcl.d2 a7—a5
15. Bal—cl 0—0
16. žf3—d4 Ba8—c8
17. Ža4:c5 Žd7:c5
18. žd4—b3 žc5:b3
19. Bei :c8 Vd8:cr5
20. Vd1:b3 Vc8—d 7
21. Rd2—cl a5—a4
22. Vb3—c2 Bf8—c8
23. Vc2—e2 Vd7— d5
24. a2—a3 b4—b3
25. e3—e4 Vd5—c4
26. Vc2—ei Vc4—c2
27. f2—f4 Re7—e5 +
28. kgl—hl Rc5—d4
29. f4—f5 Rd4:b2

30. R'cl:b2 Vc2:b2
31. pasidavė.

II

LOŠTA 8 RATE
Baltieji: SDurųooiv
Juodieji: Fainas

1. e2—e4 e7—e5
2. žgl—f3 žb8—c6
3. Rfl—b5 a7—a6
4. Rb5—a4 žg8—f6
5. 0—0 Rf8—e7
6. Bfl—ei b7—b5
7. Ra4—b3 d7—d6
8. c2—c3 žc6—a5
9. Rb3—c2 c7—c5

10. d2—d4 Vd8—c7
11. žbl—d2 0—0
12. žd2—fl Rc8—g4
13. žfl—e3 Rg4:f3
14. Vdl:f3 c5:d4
15. že3—f5 d4:c3
16. Vf3:c3 Bf8—c8
17. Vc3—g3 Re7—f8
18. Rc2—d3 ža4—c6
19. Rcl—g5 žf6—e8
20. Bal—cl Vc7—b7
21. a2—a3 g7—g6
22. žf5—h6 + Rf8 :h6
23. Rg5 :h6 žc6—d4
24. Bei—dl b5—b4
25. f2—f4 e5—f4
26. Vg3:f4 b4:a3
27. b2a3 Be6—c3
28. Vf4:f2 žd4—e6
29. a5—a4 Ba8—c8
30. Bei—fl Bc3—c 7
31. Bdl—bl Vb7—c6
32. a4—a5 Že6—c5
33. Rd3—c4 Vc5—e4
34. Vf2—a2 Žc5—e4
35. Bfl :f7 Vd7:f7
36. Rc4:f7 + Bc7:f7
37. Va2—e6 pasidavė.

Kėdainiai — Mažeikiai 6:3
XII. 8. mažeikiečiai lankėsi Kėdainiuo

se. Su vietos šachmatininkais suruošė tur
nyrą ir pralaimėjo 6:3.

Marijampolės septintokai 
gruodžio 20 d. padarė penketuko lo

šimą. Laimėjo Marijonų gimnazijos sep
tintosios klasės penketas prieš vald. gim
nazijos septintosios klasės penketą rezul
tatu 3:2.
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Baltmarškiniai pralaimėjo
Pernai žaidžiant dėl taurės . . .
Šiemet Petras Ilgakojis 
Jiems padėti daug turės.

Kai žaidynės bus pradėtos 
Pasijuok galės visi — — 
Tujen, Petrai Ilgakojį, 
Žaismą darniai pravesi.

Sviedinys ant Petro rankų — 
(Galit šaukti, galit rėkt) 
Bet, vyručiai, pabandykit 
Ir be folų jį pasiekti

Baltmarškiniams nėra darbo — 
Petras žaidžia už visus:
Krepšiai krinta viens po kito -— 
Pralaimėjimas baisus.

M. Gr. Kniauklys
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Panevėžio gimnazisčių „konstitucija“

Be mokyklos administracijos paskelbtų 
taisyklių, panevėžietės laikosi dar šių, pa
ties gyvenimo padiktuotų, taisyklių:

1) Dežuruojant matematikos ar lotynų 
k. mokytojams, pertraukos metu būtinai 
išeik iš klasės. Pasielgęs priešingai — 
papulsi i dežur. mokytojos bloknotėlį. 
Finalas \. anaiptol nepavydėtinas-.

2) P-lei vice-direktorei einant korido
rių, nefokstrotuoti ir nesirengti stoti i 
konservatoriją (nedainuoti).

3) Prieš fizikos ar kosmografijos pa
moką mokykis, jei nori, „sukto“ valso 
(aštuntokės gali mokytis dar ir fokstro
to su šiberiu). Prieš kitas pamokas mo
kytis šokti nesveika.

4) Šiais mokslo metais spręsti per
matematikos rašomuosius darbus ne sa
vo eilės uždavinius, jokiu būdu nebepa- 
tartina. *

5) Į tokius vakarus, kur nėra „saldžio
sios“ (šokių), palaikydama kompaniją, 
neik ir tu.

6) Gimnastikos mokytojai tikrinant iš 
žurnalo, kuri darys šiandien gimnastiką ir 
kuri ne, galima užsivilkti sportinę blius- 
kutę ir sėdėti suole. Mokytojai paklau
sus: „Ar darysi?“, atsakyk — „darysiu“. 
Po to gali skubiai nusivilkti bliuskutę ir 
nusiraminti, nes su šia diena jau „kvit“.

Aštuntosios klasės nutarė . . .
a) Į V-sias klases nebekelti nė kojos 

(nebent, kai reikės ko nors pasisko
linti), nes gauti senmergės titulų jos dar 
nepribrendusios . ..

b) Einant viešai skambinti, pasistengti, 
kad pro skylėtą batuką išlįstų iš kojinės 
valdžios išsilaisvinęs pirštas . . . Tuomet 
geriau sekasi skambinti .. .

Aštuntokės nori:
a) Į V-sias klases nebekelti nė kojos 

išekskursuotų į Palestiną.
b) Kad pavasarį, per matematikos eg

zaminų rašom, darbus būtų p. Matusevi
čius be akinių . ..

d) Kad prancūzų k. mokytojos seną 
atpasakojimų knygą katės ar pelės suės
tų. Iki pasimatymo!

E. G.

PRIENAI
Pro kaleidoskopą
(Tęsinys iš 12 nr.)

Šokiai sulyg fizikos kursu
VIII klasei — stereoskopas, vaizduojąs 

du kūnus, primerkusius kairiąsias akis, 
o dešiniosiomis tyrinėjant realybės sferas.

VII klasei — tarp Rumkorfo špūlės ki
birkščių skambiną du žvilgsnių varpeliai.

VI klasei — magnetas, kurio šaltame 
širdies poliuje šyla du priešingų atmos
ferų „kankiniai“.

V klasei — lygsvaros išlaikymas, pri
silaikant muzikos takto.

Ping-pong

VIII — bereikalingas kūno varginimas.
VII — sporto oazė, virtusi smėlynų 

miražu.
VI — treniruotė, gražesniam dveje

tuko sprandui išriesti.
V — neperskiriamas draugas.

Rsp.

SKUODO PRIEŽODŽIAI
Apsidžiaugė, kaip skuodiškės, gavusios 

„Ateities“ 12 nr., nes sužinojo žurnalą ir 
jų reikalais susirūpinsiant.

Puola, kaip „činos“ mūsų spaudą.
Džiaugiasi, kaip kupletiste Petrė (II) 

savo laikraštėlio pasisekimu.
Uždainavo „cyrulio“ balsais, it penkto

kai prieš vokiečių pamoką.
Išnyko, kaip geltonoji rasė Skuodo 

progimnazijos zonoje.
Juoko varpas

NAUJAUSIA ŠIAULIUOSE

Kodėl bendraminčiams aštuntokams 
laipsniai krinta?

Aštuntokės
Jei su savo vakarais jūs tik biznį da

rysite, tai mes nebeateisime.
Aštuntokai

Tęsia, kaip mergaitės pamaldų metu 
giedodamos.

Vilniaus g-ve vaikščioti mokslui ne
kenksminga.

Pav akariniai

ŽVILGSNIS PRO ŠVARKO RANKOVE / 
ŠVĖKŠNOS ŽVAIGŽDES

Keletos įsivaizdinančių sopranų taryba 
vieną kartą „nurokavo“, kad įžymiausios 
Švėkšnos žvaigždės iš bosų giminės esą 
trys žinomi gimnazijos „politikieriai“ — 
taip pat įsivaizdinti neblogai sugebą po
naičiai. Nors, atvirai kalbant, tos „žvaigž
dės“ šviečia, maždaug, panašiai, kaip ka
tilo dugnas tamsią naktį, bet juk su sop
ranų sprendimais reikia skaitytis!

Iš kitos pusės, prityrę specialistai išrin
ko ir įžymiausiųjų sopranų trejukę. Čia 
iš keletos pasakytų žodžių susipažinsime 
su visais „išrinktaisiais“.

Benediktas (balsiai): — Dabarčiou jau 
pats Ateities vardas yra net už trigono
metriją baisesnis. (Tyliai). — Mat, po 
poros metų teks ieškotis . . .

REDAKTORIUS IR LEIDĖJAS PROF. DR. PR. DOVYDAITIS
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GAMTOS DRAUGAS
Popularus „Kosmo“ skyrius 

1937 metų Sausio mėn.

ERDVĖ IR LAIKAS
Gimn. mok. B. Ketarauskas, Raseiniai

Šiame straipsny nenagrinėsime erdvės ir laiko sąvokų, bet tik kaiku- 
rias jų savybes.

Erdvė turi tris matavimus, kitaip tariant, mūsų pasaulis yra trijų ma
tavimų. Tokiu būdu, jei norime išreikšti bet kurio daikto padėtį erdvėje, 
turi būti duoti trys daviniai. Tie daviniai padės nustatyti, kaip toli yra nuo 
mūsų daiktas, kiek paslinkęs į dešinę arba j kairę, aukštyn arba žemyn. Tai
gi, jei bus duoti toki trys davinia', galėsime visada tą daiktą rasti erdvėje.

Imkime pavyzdį Einant traukiniui, įvyksta nelaimė: traukinys suvažinė- 
ja žmogų. Tardytojas nori išaiškinti visas charakteringas to įvykio aplin
kybes. Jis nori nustatyti nelaimės vietą ir laiką. Vietai nustatyti, kaip ži
nome, reikalingi trys daviniai; laikui nustatyti reikalingas tik vienas davinys. 
Tokiu būdu matome, kad įvykiui apibūdinti reikia keturių davinių.

Iš šito pavyzdžio galime padaryti tokią išvadą: daiktų pasaulis turi 
tris matavimus, o įvykių pasaulis turi keturis matavimus. Tokiu būdu, jei 
norime bet kurį įvykį aprašyti, turime patiekti tris davinius vietai išreikšti 
ir ketvirtą davinį laikui parodyti. Nuostabus dalykas! Toks skirtingas dy
dis, kaip laikas, yra prijungiamas prie ilgio, pločio ir aukščio! Tas nuosta
bumas dar padidės, kai išnagrinėsime tą savybę, kurios pagalba instinkti- 
viai skiriame erdvę nuo laiko.

Du žmonės po pusryčių skiriasi restorano vagone ir sako vienas ki
tam: „Mudu čia susitiksiva po dviejų valandų“. Juodu gerai supranta vienas 
antrą. Juodviem abiem „čia“ = traukiny. Tuo tarpu mums visai aišku, kad 
vieta, kurioj juodu skiriasi, nuo vietos, kurioj susitiks, bus apie šimtą kilo
metrų atstumo, nes traukinys visą laiką eina.

Imkime dar pavyzdį. Keletui dienų praėjus po sakyto nelaimingo įvy
kio, kriminalinės policijos valdininkas gauna pranešimą, kad „toj pačioj 
vietoj“ traukinys vėl suvažinėjo žmogų. Ar turi absoliutinės reikšmės toks 
vietos nusakymas? Pradžioj atsakysime teigiamai. Kai atsiminsime, kad Že
mės paviršius nestovi, bet, sukdamasis apie save, lekia su dideliu greitumu, 
tai savo pasakymą atsiimsime. Marso gyventojas, jei toks tikrai ten gyventų, 
žiūrėdamas per labai padidinamuosius stiklus į abu mūsų sakytu įvykiu, 
tikrai pasakytų taip: „toj pačioj vietoj Žemės atžvilgiu“. Žodžių „Že
mės atžvilgiu“ jis jokiu būdu nepraleistų nepasakęs.

Truputį pagalvoję pastebėsime, kad erdvėj nieko nėra pastovu. Visi 
dangaus kūnai juda. Tokiu būdu kalbant apie įvykius, kurie įvyksta toj pa
čioj vietoj, reikia relativiai sakyti, tai yra, reikia sakyti „toj pačioj vietoj“
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traukinio atžvilgiu, „toj pačioj vietoj“ Žemės atžvilgiu, gali būti „toj pačioj 
vietoj“ Saulės sistemos atžvilgiu ir t. t.

Taigi, vieta nusakyti reikia relativiai. Tokį reikalavimą išgirdę prieš 
tūkstantį metų, žmonės būtų labai nustebę ir jam smarkiai pasipriešinę. 
Tada žmonija manė, kad Žemė nejuda, bet stovi. Kolumbo Jaikais moksli
ninkai negalėjo suprasti, kaip gali žmogus apvažiuoti aplink Žemę, jei Žemė 
turi kamuolio pavidalą. Jie manė, jei keliautojas nusileis į pakalnę, į antrą 
Žemės^pusę, tai jokiu būdu negalės sugrįžt atgal ir turės ten amžinai pasi
likti. Šiandien pasakymas „viršus“ ir „apačia“ yra relativios sąvokos. Kas 
vienam yra viršus, tai kitam apačia. Mes stovime ant Žemės ir sakome, kad 
antroj Žemės pusėj yra mūsų apačia. Tuo tarpu tie gyventojai, kurie mūsų 
apačioj gyvena, mano, kad mes jų apačioj gyvename. Kai buvo nustatyta, 
kad Žemė ne stovi, bet juda, tai buvo susidariusi teorija, kuri skelbė, kad 
Saulė nejuda, ramiai stovi, o kiti visi dangaus kūnai lekia aplink ją. Dabar 
žinome, kad ir toji teorija yra klaidinga. Didelis yra mokslo nuopelnas, kad 
jis žmoniją išvadavo nuo tų klaidingų pažiūrų, kurios taip ilgai viešpatavo. 
Tai Koperniko ir Galilėjaus nuopelnai. Klaidingai suprasdami visatos san
tvarką, negalėtume suprasti relativinio vietos nusakymo.

❖
❖ *

Kaip matuojamas laikas? Tur būt ne vienas mano, kad laiką galima 
absolučiai tiksliai išmatuoti. Bet kurio įvykio laiką išreiškiame teisingai einan
čių laikrodžių parodymu. Jų ėjimą reguluoja astronomai, lygindami Žemės 
laikrodžius su dangaus laikrodžių ėjimu, tai yra, su judamais dangaus švie
suoliais. Įvairiose Žemės vietose turime skirtingą laiką; bet tai yra susita
rimo padaras. Laiką skaičiuoti susitarta naudotis Greenwicho meridianu. 
Dėl to Greenwicho pilietinis laikas kartais yra vadinamas pasauliniu laiku. 
Aišku, kad viena valanda Paryžiuje trunka tiek, kiek viena valanda Kaune. 
Truputį sustosime ties laiko skaičiavimu.

Šviesulių judėjimas sudaro įvykių grandinę. Mums atrodo, kad tie įvy
kiai vyksta tolygiai, ir kad juos galima priimti kaip laiko matą. Tos gran
dinės kiekvieną įvykį kiekvienu momentu pažymėsime skaičiumi, kurį vadi
name jo „laiku“, pav. 1933 m. Liepos mėn. 15 d. 8 v. 20 min. 14 sek. 
Kauno laiku, kuriuo surišame kiekvieną įvykį, įvykstantį „tuo pačįu momentu“ 
su dangaus kūno reiškiniu. Tai atlieka astronomai. Jie dangaus kūnus tyrinėja 
geriausiais pabūklais. To dar neužtenka. Jie turi atsižvelgt į tai, kad dan
gaus reiškinius mes matome vėliau, kaip yra tikrenybėj.

Neminėsime kol kas, kiek astronomai pajėgia tai padaryti reikalaujamu 
tikslumu, bet pažiūrėsime, kaip į tai žiūrima praktiniame gyvenime. Paprastai, 
manoma, kad laiko daviniai turi absolutinę prasmę. Ta pažiūra remiasi 
patirtiniais pavyzdžiais. Pažiūrėkime kaip čia argumentuojama. Prisiminsime 
vieną turėtą pavyzdį. Sakysime, kad tuo momentu, kai du keleiviu restorano 
vagone kalbėjo „pasimatysiva čia vėl po dviejų valandų“, traukinys sustojo 
stoty ir jų kalbą išgirdo stoties tarnautojas. Suprantama, kad jam pasaky
mas „čia“ reiškia ne tą, ką keleiviams, ir jam atrodo, kad jie susitiks visai 
ne „čia“. Tuo tarpu pasakymą „po dviejų valandų“ vienodai supranta ir 
tarnautojas ir keleiviai. Jei tarnautojas nori sužinoti tą vietą, kur juodu tu
rės pasimatymą, turi žinoti traukinio kryptį, jo greitį ir tada galės suskai-
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čiuoti tą vietą, kurioj juodu susitiks. Tuo tarpu jei nori sužinoti, kada tas 
pasimatymas Įvyks, užtenka pažiūrėt Į laikrodi. Vadinasi, laikui nustatyti, 
užtenka pažiūrėt Į teisingai einanti laikrodi, o vietai nustatyti reikia naudotis 
matavimo vienetais.

Tokiu būdu, paviršutiniškai žiūrint, atrodo, kad erdvės matavimo da
viniai yra relativūs, o laiko — absolutūs. Vadinasi, iš to taško žiūrint, 
atrodo, kad yra žodžių žaidimas, kai sakome, kad trys erdvės matavimai 
su laiko matavimu sudaro keturių matavimų pasaulį; kitaip tariant, tokio 
pasauho negalima sudaryti.

Si mūsų išvada yra klaidinga. Prieš kelioliką metų padarytas aptikimas 
iškėlė tą klaidingumą. Laiko matavimo daviniai, kaip ir erdvės matavimo 
daviniai, negali turėti absolutinės reikšmės. Vadinasi, visi keturių dydžių 
daviniai turi tą pačią prasmę.

Tokiu būdu negalima sakyti, kad jei nelaimingi Įvykiai Įvyko skirtin
gose vietose, tai jie ir Įvyko tuo pačiu laiku, nepridėjus „Žemės atžvilgiu“. 
Grįžę prie pavyzdžio, kur kalbama apie susitikimą restorano vagone, mato
me, kad girdėjusiam žmogui, kuris pasilieka stoty, nepakanka pažiūrėt Į 
laikrodį, kuomet tuodu keleiviu susitiks, bet jis dar turi žinoti, kad juodu 
susitiks traukiniui einant. Tuo tarpu tiem važiuojantiem keleiviam užtenka 
vien pažiūrėt Į laikrodį. Matome, kad pasakymas „per dvi valandas išėjus 
iš stoties“ turi vieną reikšmę važiuojančiam keleiviui ir kitą reikšmę pasili
kusiam stoty tarnautojui.

Nereikia manyti, kad čia yra kaž koks filosofinis klausimo nagrinėji
mas; čia tik paprastas fizikos klausimas. Reikia reiškinį bei įvykį taip nu
sakyti, kad kiekvienas kitas galėtų rasti jį pagal duotą vietą ir laiką

Ta pataisa nusakant vietą, kitaip tariant, vietos relativybė, yra supran
tamesnė ir aiškesnė už laiko relativybę. Dėl ko taip yra? Mūsų mąstymo 
organas nesulyginamai sunkiau pagauna laiko relativybę, kaip vietos relati
vybę. įsivaizduokime, kad laikas, kol Žemė aplekia vieną kartą aplink Saulę, 
būtų ne 305 paros, o milijardai parų. Tada mūsų gyvenimas gautų kitą 
vaizdą. Tada senai žinotume, kad einančio žmogaus laikrodis kitaip eina, 
kaip stovinčio žmogaus; tuo tarpu visa gamta atrodytų esanti ramybės pa
dėty, net krentąs akmuo atrodytų stovįs. Laiko relativybė būtų žinoma, tuo 
tarpu apie vietos relativumą neturėtume jokio supratimo.

Matome, kad trijų matavimų erdvė nenusako tiksliai įvykio padėties. 
Iš pavyzdžių matėme, kad įvykiui tiksliai nusakyti turi būti keturių matavi
mų erdvė. Jei kambary metu akmenį, tai fiziko uždavinys yra aprašyti, kaip 
tas akmuo kiinta, kitaip tariant, fizikas turi surasti dėsnį, kurio pagalba ga
liu sužinoti, kaip toli bus akmuo nuo išilginės, skersinės sienos ir kaip 
aukštai bus nuo grindų per vieną, dvi, tris ir t. t. sekundes. Tokiu būdu 
šitoj formuloj yra keturi dydžiai. Matome, kad dydžių, kurie nustato vietą, 
vienetai skiriasi savo esme nuo laiko vienetų. Tai spragai užpildyti, kitaip 
tariant, kad nebūtų to esmingo skirtumo, laikas yra matuojamas ne sekun
dėmis, bet keliu, kurį nukeliauja šviesa per vieną sekundę. Reikia pasakyti, 
kad šiuo keliu mokslininkai gali giliau pažvelgt į gamtos labirintus, kaip 
anksčiau buvo galima.



Rontgen’o spindulių įvairus pritaikinimai
Gimn. mok. V. Morkūnas, Panevėžys t.

Wilhelm Conrad von Rontgen

Rentgeno, arba X spinduliais 
praktikos reikalams buvo pasinaudota 
žymiai anksčiau, nekaip galutinai pa
aiškėjo jų gilesnė prigimtis. Tie pri
taikinimai labai Įvairūs.

a) Peršvietimai. Peršvieti
mai remiasi didele X-spindulių pe- 
netracija ir tąja aplinkybe, jog tuos 
spindulius nevienodai sugeria įvai
rios substancijos. Bendrai imant, dau
giausia X-spindulių sugeria didelio 
lyginamojo svorio medžiagos, k. a., 
švinas. Kaulai, pav., mažiau skai
drūs Rontgeno soinduliams kaip rau 
menys ir t.t. Tuo būdu rentgenogra
mos parodo mums lūžusius kaulus, 
buvimą organizme pašalinių — pav., 
metalinių — kūnų. Dabar medicinoj 
Rontgeno spindulių pagalba moka 
surasti ne tik pašalinius kūnus, bet 
ir naujadarus, navikus ir t.t.

Dar kiti p r i t a i k i n i m a i: tyrinėjimas perlinių geldučių, jų neatida
rant; ištyrimas bagažo muitinėse; tyrinėjimas vienodos vidujinės struktūros 
ne tik medinių, bet ir metalinių objektų (aeroplanų propelerių, vidaus de
gimo variklių, cilinderių ir t. t.); senų paveikslų;J autentiškumo tyrinėjimas, 
jų pirminės išvaizdos nustatymas ir t. t.

b) Rontgeno terapija remiasi stipriu fiziologiniu X-spindulių 
veikimu. Kaip pats pacijentas (ligonis), taip lygiai ir medicinos personalas 
turi būti rūpestingai apsaugoti nuo nereikalingo ir žalingo X-spinduliu vei
kimo. Tam tikslui vartojami guminiai švinuoti drabužiai, akiniai ir langeliai 
iš švininio stiklo, specialios švino dėžutės, švinu išklotos sienos. Nudegi
mai Rontgeno spinduliais pavojingi ir sunkiai pagydomi.

c) Dėl savotiškų cheminių savybių Rontgeno spinduliai vartojami 
stiklui ir porcelanui nudažyti „kintamomis“ gražiomis spalvomis, o taip pat 
ir spalvai suteikti kaikuriems mineralams (bespalviai korundai paverčiami 
rubinais). Rontgeno spinduliai sužadina fluorescenciją; šitai įgalina atskir
ti tikrą brangų akmenį nuo imitacijos; fluorescencija pasinaudojama ir mais
to produktų analizams.

d) Moksle X-spinduliai turi nepaprastai svarbios reikšmės vidu
jinei kristalų struktūrai tirti.

Kristalai sudaro natūralų difrakcijos tinklelį — tokį tankų, kurio dirb
tinu būdu pagaminti neįmanoma, tačiau kuris neišvengiamai reikalingas trum
poms Rontgeno spindulių bangoms. Kristalai veikia kaip „tinklas“ dėl sa
vo taisyklingos struktūros, kuri neabejotinai pareina nuo kristalo atomų tai
syklingo erdvėje išdėstymo ir dėl jų lygių nuo viens kito atstumų. Tuo
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būdu Rentgeno spinduliuose mes kaip tik turime labai trumpų bangų švie
sos rūšį, kurių ilgiai yra vienos eilės su atomų atstumais kristaluose, bū
tent 0,3 ligi 12.10-8 cm.

Šiąja proga pri
siminkime bent 
kiek ir tų spin
dulių aptikėją Vil
helmą Konra
dą Rentgeną ir 
įdomias jų suradi
mo aplinkybes.

Vilhelmas Kon
radas Rentgenas 
gimė 1845 m. Ko
vom. 27 d. Len- 
nep’o miestely prie 
Reino, lankė Ciuri
cho universitetą ir 
buvo garsaus fizi
ko K u n d t’o mo
kinys. 1869 m. jis 
gavo filosofijos 
daktaro laipsnį ir 
artimiausiais me
tais tapo Wuzbur- 
go universiteto fizi-

„ x kos instituto asis-
Kontgeno vamzdis (tris kartus sumažintas) tentu Ten pat 25

metais vėliau, jau kaip to instituto direktorius, Rontgenas ir surado jo 
vardu pavadintus spindulius. Pats suradimas įvyko visai atsitiktinai.

Prof. Rontgenas, nagrinėdamas katodo spindulių savybes, patį vakuu
mo vamzdelį buvo įdėjęs į šviesai nepraeinamą makštį. Netoli katodo vamz
delio pasitaikė bariumplatincianiuro ekranas. Profesorius pastebėjo, kad įjun
giant vakuumo vamzdelį, tas ekranas silpnai nušvisdavo ir šviesdavo visą 
laiką, kol veikė vamzdelis. Naujais rūpestingais tyrinėjimais buvo išaiškinta, 
kad fluorescencijos priežastis kaip tiktai glūdi vakuumo vamzdely. Bet juk 
tai negalėjo būti katodo spinduliai, nes jie, kaip jau seniai žinoma, negali 
pereiti pro vamzdelio stiklines sieneles?! Teko ieškoti fluorescencijos prie
žasties toje stiklo daly, į kurią krinta katodo spinduliai. Tuo būdu paaiškė
jo, kad katodo spinduliai, suduodami į stiklą (kieta kliūtis), greta su fluo
rescencija ir šilima sužadina dar vieną nepaprastą spinduliavimą, kuris va
kuumo vamzdelio išorėje gali eiti kiaurai pro įvairias kietas medžiagas, jų 
tarpe pro medį, kartoną, aluminį, net pro raumenis ir kaulus.

Nauji spinduliai nepermatomus daiktus padarė skaidrius, nutraukė 
paslapties skraistę nuo vidujinių žmogaus organų darbuotės. Šis didysis 
aptikimas buvo padarytas 1895 m. gale. Pačiam genialiam išradėjui prof. 
Rontgenui pagerbti Wurzburgo universitete buvo įtaisyta speciali lenta su 
parašu, Berline pastatytas paminklas, o 1900 metais jam buvo suteikta No
belio premija. Rontgenas mirė dar tik prieš 14 metų, t. y. 1923 II 10.



Apie gamtos apsaugą
(Gamtos apsaugos įstatymai Estijoje)

Prof. K. Regelis, Kaunas

Neseniai Estijoje paskelbtas gamtos apsaugos įstatymas, kuris mums 
galėtų būti pavyzdys, nes Jis rodo, kad toj valstybėj gamtos apsaugos 
klausimas labai prašoko musų valstybę šiuo atžvilgiu. Tiesa, Lietuvoje da
romos pastangos gamtos klausimams išjudinti; ypač prof. T. Ivanaus
kas nemažai padarė šioj srity. Yra keli apsaugoti plotai, pav. Kamšos 
miškas ir Žuvintos ežeras. Bet Lietuvoje lig šiol nėra bendro įstatymo 
apsaugos reikalams, nėra to, kas vadinama gamtos rezervatais^ Estijoje, 
kuri žymiai mažesnė už Lietuvą, tokių rezervatų yra visa eilė, būtent:

1. Vaikos salos greta Saaremaa (Osel) salos, 14,6 ha didumo. Tai 
paukščių rezervatas, kuriame apsaugojama daugybė paukščių, kurie turi čia 
savo lizdus (Vyriausybės nutarimas 1923. X. 26).

2. Harilaid sala greta Saaremaa salos, apie 700 ha didumo, kur drau
džiama naikinti paukščius, retesnius augalus, gyvulius ir tiktai leidžiama 
šienauti čia esamos pievos (Vyriausybės nutarimas 1924. XII. 13).

3. Kastre-Peravalla Tartų Universiteto mokomajame miške, didumo 
12,8 ha. Tai yra visiškai apsaugotas plotas, kuriame visas žmogaus darbas, 
kaip medžių kirtimas, šienavimas, gyvulių ganymas, sausų medžių bei šakų 
rankiojimas ir pan. yra uždraustas (Mokomojo miško vedėjo rezolucija 
1924 m. Nr. 37).

4. Kukmedžio {Taxus baccatd) rezervatas Hiiumaa saloje 74,2 ha di
dumo plote (Miško valdybos nutarimas 1925. III. 14).

5. Vaika laht paukščių rezervatas Saaremaa saloje (Vyriausybės Žinios 
1927 m. 541 Nr.).

6. Pahklisaar, Virumaa, netoli Narvos miesto, 5,5 ha didumo, iš Nar
vos miesto išnuomota 99 metams. Leidžiama tiktai pasivaikščioti, o visiš
kai uždrausta laužyti, perstatinėti arba išvežti esamus šiame plote akmenis. 
(Narvos miesto pranešimas 1930. X. 5).

7. Abrukos miškas Abruka saloje, greta Saaremaa salos, didumo 98,1 
ha. Draudžiamas gyvulių ganymas, o miško eksploatacija leista tiktai tam 
tikrose siaurose ribose (Miškų Valdybos įsakymas, Žem. Ūkio Ministeriui 
sutikus 1932. XI. 22).

Be to, dar apsaugota visa eilė dvarų parkų arba gražesnių vietų. Ap
saugota yra ir visa eilė stambesnių morenų, akmenų ir didesnių bei senes
nių medžių, su kuriais susiję padavimai, pav., buvusieji aukų akmenys ir 
aukų arba šventi medžiai. (Žiūr. G. Vilberg, Esti loodusmalestus markided 
t. y Estijos gamtos paminklai, Tartu 1931 m.).

Jau prieškariniais laikais šių dienų Estijos teritorijoje buvo daromos 
pastangos gamtai apsaugoti; pav., pirmiau minėtose Vaika salose jau 1907 
metais kapitonas A. T o o m’as pradėjo paukščius apsaugoti. Be to, reikia 
paminėti R. Lehbert’ą, dr. T h i 11 o, prof. Kupffer’į. Nepriklausomąjai 
Estijai įsikūrus, gamtos apsaugos iniciativą paėmė Tartų Universiteto pro
fesorius botanikas B u c h e 11 z, kuris prie Gamtininkų Draugijos įsteigė 
Gamtos Apsaugos sekciją. Dirbo šioje srityje ir zoologas prof. Pi i per.
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Tokiu būdu jau buvo paruošta dirva gamtos ^rezervatams įsteigti. 1935 m. 
gamtos apsaugos įstatymo projektas išjudino Švietimo Ministeriją ir bendrai 
dirbant Tartu Universiteto Botanikos Institutui, Valstybinių parkų valdybai ir 
Gamtininkų draugijai, Gamtos Aosaugos sekcijai, įstatymo projektas buvo 
galutinai paruoštas. Pagaliau 1935. XII. 11 d. Vyriausybės galva K. Pats 
tą įstatymą patvirtino; XII. 17. jis buvo paskelbtas Vyriausybės Žiniose, 
įstatymo pagrindai yra šie:

Gamtos apsaugos tikslas yra išlaikyt ir apsaugot būdingus gamtos 
elementus, k. a. žemėvaizdžio dalių, žemės paviršiaus formų, augalijos ir 
gyvulijos pavyzdžius arba neorganinės gamtos dalykus. Be to, galima paimt 
į gamtos apsaugą ir įnešt į gamtos apsaugos sąrašą tam tikrus valdžiau 
savivaldybėms, privatiems asmenims priklausomus arba viešame naudoji
me esamus žemės plotus, vandenis arba ir atskirus gamtos daiktus.

§ 1. Gamtos apsaugos vykdomieji organai yra valstybinių parkų val
dyba, gamtos apsaugos taryba, gamtos apsaugos inspektorius ir gamtos 
apsaugos patikimi asmenys.

§2. Valstybinių parkų valdybos uždavinys gamtos apsaugos srityje 
yra: a) gamtos apsaugos vykdymas, vedimas ir organizavimas; b) gamtos 
apsaugoje esamų žemės plotų, vandenų ir atskirų daiktų registracija; c) 
gamtos apsaugos valdybos nutarimų vykdymas; d) instrukcijų suteikimas 
gamtos inspektoriui ir kitiems gamtos apsaugos srity dirbantiems asmenims.

§ 3. Gamtos apsaugos taryba sudaroma prie valstybinių parkų val
dybos iš švietimo, socialinės apsaugos, teisių, ūkio, vidaus, žemės ūkio 
ministerijos ir žemės bei miškų valdybos atstovų, valstybinių parkų valdy
bos direktoriaus ir iš dviejų asmenų iš universiteto valdybos. Gamtos ap
saugos taryba posėdžiauja reikalui esant. Tarybos uždaviniai: a) apsvarstyti 
bendrus klausimus, liečiančius gamtos apsaugą; b) peržiūrėti reikalingų ir 
privalomų gamtos apsaugos srity įsakymų projektus; c) duoti bendras 
instrukcijas gamtos apsaugos inspektoriui ir kitiems gamtos apsaugos sri
ty dirbantiems asmenims, gamtos apsaugos ir jo priežiūros vykdymas; d) 
pristatyti kandidatus gamtos apsaugos inspektoriaus vietai paimti; e) suda
ryti žemės plotų arba vandenų vertus perimti gamtos apsaugai projektus, 
kad juos įtrauktų į sąrašą arba išbrauktų iš to sąrašo. Be to, nustatyti šių 
žemės plotų arba vandenų, .esamų gamtos apsaugos žinioje, gamtos ap
saugos apimtį arba šią apimtį pakeisti; f) nutarti apie atskirų daiktų per
davimą arba išbraukimą iš gamtos apsaugos sąrašo. Padaryti nutarimai 
pristatomi patvirtint valstybės sekretoriui; bet nutarimus apie žemės plotų 
arba vandenų perdavimą gamtos apsaugos žiniai valstybės sekretorius pri
stato patvirtinti valdžiai, atsiklausęs žemės ūkio ministerio nuomonės.

§§ 4 7. Gamtos apsaugos inspektorius priklauso prie valstybinių 
parkų valdybos etatų ir yra jos žinioje. Jis privalo turėti aukštąjį gamtos 
mokslą arba būti miškininkystės srity baigęs aukštesnę mokyklą ir yra valsty
bės. sekretoriaus skiriamas iš kandidatų, kuriuos jam pristato gamtos ap
saugos taryba. Gamtos apsaugos inspektoriaus uždaviniai šie: a) gamtos 
apsaugos organizavimas pagal valstybinių parkų valdžios ir gamtos apsau
gos tarybos nurodymus; b) pasiūlymų, projektų ir pranešimų sudarymas 
visais gamtos apsaugos klausimais ir jų pristatymas valstybinių parkų val
dybai, o per ją gamtos apsaugos tarybai; c) gamtos apsaugos propaganda.
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§ 8-9. Gamtos apsaugos patikėtus asmenis, gamtos apsaugos inspek
toriui pasiūlius, skiria valstybinių parkų valdybos direktorius iš asme
nų, kurie domisi gamtos apsaugos darbais. Jų uždaviniai vra: a) pranešti 
gamtos apsaugos inspektoriui apie naujus retus gamtos objektus; b) pri
žiūrėti gamtos apsaugos pravedimą savo rajone, pranešti gamtos apsaugos 
inspektoriui ir, reikalui esant, administracijos organams apie įstatymų, įsa
kymų ir kitų nuostatų gamtos apsaugos srityje sulaužymą; c) padėti gam
tos apsaugos inspektoriui gamtos apsaugos propaganda varyti. Gamtos 
apsaugos inspektorius ir patikėti asmenys turi teises į atatinkamas įstaigas 
tam, kad gautų reikalingą paramą gamtos apsaugai įvykdinti. Gamtos ap
saugos priežiūros vykdimas gali būti valstybės sekretoriaus pavestas etati
niams valdininkams, su atitinkamu ministeriu susitarus, ir savivaldybės tar
nautojams, su atatinkama savivaldybe susitarus. Visi gamtos apsaugos sri
tyje dirbantieji asmenys gali būti už stropų ir vaisingą darbą pažymėti 
ypatingu gamtos apsaugos ženklu, vadovaujantis patvirtintu valstybės gal
vos statutu.

§§ 10—14. Žemės plotuose ir vandenyse gali būt uždraustas gamtos 
apsaugos vykdymo reikalams kiekvienas darbas, kuris galėtų kenkti gamtos 
apsaugai: gyvulijos atžvilgiu gali būti uždrausta medžioklė arba kitu būdu 
jos naikinimas, taip pat paukščių lizdų ir kiaušinių naikinimas, žuvų žvejo
jimas ir naikinimas nežiūrint, ar leistas ar neleistas veikiančių įstatymų 
jų gaudymas, žudymas arba naikinimas, ir gadinimas augalų, akmenų bei 
suakmenėjusių liekanų, įtrauktų į gamtos apsaugos sąrašą. Žemės ir van
dens plotų arba atskirų objektų uždraudimo apimtis kiekvienu atveju nu
statoma kartu su patvirtinimu gamtos apsaugos atžvilgiu; apie tai skelbia
ma Vyriausybės Žiniose ir drauge pranešama žemės arba vandenų plotų 
savininkui. Valstybės sekretorius gali išleisti įsakymus, liečiančius tvarkos 
ir gamtos grožio išlaikymą. Iš draudimų, kurie įsigalioja, gamtos apsaugos 
inspektorius gali pagal gautas instrukcijas daryti išimtis mokslo tyrinėji
mams. Pagal gamtos apsaugos tarybos nutarimą, valdžia turi teisės, valsty
bės sekretoriui pasiūlius, nusavinti privačių asmenų žemės ir vandens plo
tus įstatymais numatyta tvarka, pagal kuriuos nusavinti žemės arba vandens 
plotai perduodami administruoti valstybinių parkų valdybai. Esamų gam
tos apsaugos žinioje žemės arba vandens plotų savininkas arba administra
torius privalo laikytis uždraudimų, įneštų į gamtos apsaugos sąrašą ir pri
valo tuojau pranešti gamtos apsaugos inspektoriui arba vietiniam patikėtam 
asmeniui apie visus įvykius, kurie galėtų būti kenksmingi esamiems gamtos 
apsaugoje objektams. Nuostolius, kurie pasidaro gamtos apsaugos žinioje 
esamuose žemės arba vandens plotuose, savininkams atlygina valstybės 
parkų valdyba pagal sąmatą. Taip pat galima visai arba dalinai atleisti val
džios nutarimu įvestus į gamtos apsaugos sąrašą žemės arba vandens plo
tus nuo valstybinių, savivaldybinių ir kitų mokesčių.

§§ 15—24. Kuomet yra reikalas paimti gamtos apsaugos globon že
mės ir vandens plotus arba kitus gamtos objektus ir jei dėl to kiltų jiems 
pavojus, kad jie galėtų būti sunaikinti arba sugadinti, nes nutarimas apie 
perėmimą gamtos apsaugos globon galėtų būti pavėluotas, gamtos apsau
gos inspektoriui pasiūlius valstybės sekretorius dėl šių žemės bei vandens 
plotų ir valstybinių parkų, direktorius dėl atskirų gamtos objektų turi tei-



Kaip Emile Roux mikrobus medžiojo
Parašė Paul deKruif, sulietuvino D r. m e d. D. Jasaitis, Šiauliai

(Papildymas prie Emilio Roux’o [1853—1933] biografijos „Kosmo“ 1936 m. 370—372 pusi.)

Turėjo nutekėti jūrės kraujo, marių kiaulaičių kraujo, kad sustotų 
tekėję sergančių va kų kraujo klanai. Emilis Roux, fanatiškas Pasteuro pa
dėjėjas, 1888 m. paėmė Įrankius, kuriuos padėjo pavargęs jo mokytojas, ir 
pradėjo savamingus tyrinėjimus. Greitai jis surado savotiškus nuodus, ku
riuos jis sunkė iš difterito bacilų. Vieno gramo tų nuodų grynos esenci
jos pakakdavo 2000 didelių šunų nužudyti. Keleriems metams praėjus po 
to, kai R o b e r t a s K o c h’as buvo keikiamas ir koliojamas už nevykusį tuber
kuliną, — jo mokinys poetas Emilis B e h r i n g’as marių kiaulaičių kraujuje 
surado kažką nežinomą, kažkokią nepaprastą jėgą: ji galėjo padaryt visai 
nepavojingus baisius difterito nuodus... Tiedu Emiliu buvo kaltininku, kad 
žmonės po Kocho katastrofos susikūrė naują viltį ir vėl pradėjo tikėti ga
lėsią prijaukinti anksčiau ar vėliau visus galvažudžius mikrobus.

Ką jie turėjo išbandyti, norėdami prieš difteritą surasti antidotą! Buvo 
paaukota nesuskaitoma daugybė marių kiaulaičių. Vakarais jų laboratorijos 
buvo panašios į senų laikų kovų laukus, kuomet dar kareivius draskydavo 
strėlės ir perdurdavo jietys. Roux rausėsi mirusiųjų vaikų blužnyse, kaip 
lavonėdis demonas. Behringas netyčiomis susidūrė su faktais, kurtų niekas 
negalėjo jam pranešti.

Visiško pasitikėjimo kupinos moterys užversdavo nuvargusį Pasteurą 
laiškais, maldaudavo surasti naujus skiepus, kurie išgelbėtų jų vaikus nuo 
visos eilės baisių ligų. Viena jų taip rašė: „Įei jūs tik panorėsite, tai tikrai 
surasite vaistus nuo baisios ligos, kurią vadina d fteritu. Mūsų vaikai, ku
riems mes įskiepiname jūsų vardą kaip didžiausio žmonijos geradario, bus 
dėkingi už jų gyvybės išgelbėjimą!“ 

sės nutarti apie jų skubų perėjimą gamtos apsaugos žinion. Apie tai pra
nešama žemės ar vandens savininkui, kuris po to turi išpildyti atitinkamus 
reikalavimus ir draudimus. Laikina gamtos apsauga gali trukti neilgiau, kaip 
3 mėnesius. Valdžia turi teisės išleisti įsakymą apie gamtos apsaugos įsta
tymo vykdymą.

Nuo 1936 m. Vasario mėnesio Estijoje pradėjo dirbti gamtos apsau
gos inspektorius ir nuo to laiko suorganizuotas gana pilnas patikėtų as
menų tinklas, kurio skaičius dabar siekia daugiau kaip 500. Jie yra daugiau
sia pradžios mokyk'ų mokytojai, urėdai ir kiti gamtos mėgėjai. Gamtos ap
saugos sąraše figūruoja 20 augalų rūšių. Be to, 6 augalų rūšys yra už
draustos pirkti arba parduoti. Gamtos apsaugoje yra keli didesni medžiai, 
pav. seni ąžuolai, seni kadugiai, liepos ir kt. Nuo gamtos apsaugos pati
kėtų asmenų jau pirmą vasarą gauta gana daug nurodymų apie reikalingu
mą apsaugoti objektus ir plotus, ir jų perėjimas gamtos apsaugos globon 
yra dabar svarstomas. Retesni gyvuliai ir paukščiai apsaugoti medžioklės 
įstatymo.

Būtų laikas, kad ir pas mus Lietuvoje būtų įstatymo vykdyta panaši 
gamtos apsauga.



D. Jasaitis, Kaip Emile Roux mikrobus medžiojo 11

Pasteuras buvo visai nusikamavęs. Bet Roux leidosi į naują žygį ieš
koti būdų difteritui nugalėti. Greta jo žygiavo neišsigąstąs Y e r s i n’as, kuris 
vėliau taip garbingai surado juodojo maro bacilą. Mikrobų medžioklė ne
buvo jiems mokslinis uždavinys, bet šventa pareiga, kryžiaus karas, pilnas 
aistros, pilnas nekantrumo, jiems nebuvo laiko kantriai tykoti gūdžiai su
galvotose pasalose. Tokiomis apystovomis lengviausiai padaromi didžiausi 
atradimai.

Aš negaliu teigti, kad Emilis Roux pradėjo savo tyrimus motinų tra
giškų skausmų skatinamas; bet yra tikrai žinoma, kad jis tai darė pagautas 
noro gelbėti, bet ne žinoti. Dutot’o gatvės žmonės, pradedant pasenusiu, 
paliegusiu maestro Pasteuru ir baigiant paskutiniu dulkiašluoščiu, visi buvo 
pilni karštos meilės žmonėms. Jie norėjo — tai yra tauru — būti gelbėto
jai; bet užtat dažnai nukrypdavo į nemoksliškus šunkelius. Abudu už kiek
vieną laimėjimą mokėdavo tūkstančiais nepasisekimų. Ir vis dėlto jie sura
do antitoksiną difteritui. Bet jiedu nebūtų savo tikslo pasiekę, jei Fried
rich as Loffler’is savo aiškiais atradimais nebūtų nurodęs kelio ir sa
vo pranašavimais nebūtų nusagstęs jų jieškojimui gairių.

„Difterito bacilas gamina nuodus, kurie srovena į svarbius kūno taš
kus. Tie nuodai turi būti surasti ar mirusių vaikų organuose ar marių 
kiaulaičių lavonuose, ar^dirvose, kurias bacilai mėgsta.. Kas tuos nuodus 
ras, tas įrodys tai, kas man nepavyko pasiekti“. — Tai buvo ’sapnas, kurį 
Loefflerio darbai suaudė Roux’o galvoje.

Po ketverių metų Loefflerio žodžiai pasitikrino. Kaip tik tuomet mi
krobų medžiojimo karštis Paryžiuje pasiekė aukščiausią laipsnį. Pasteuras 
po savo triumfo jau sugriuvo ir besibaigiančiomis jėgomis tik tik sugebėjo 
sekti statybą milijoninio instituto Dutot gatvėje. Rusas M eč nik o va s, 
pusiau laukinis, pusiau šarlatanas atvyko iš Odesos ir paryžiečiams lindo 
j galvą su savo fantastiškomis teorijomis apie šaunius leukocitus, kurie me
džiojo mikrobus. Fanatiški pasteuriečiai, apsišarvoję mikroskopais, skubėjo 
į Indokiniją ir Australiją, norėdami pirmieji sužinoti pasakiškų ligų mikro
bus, kurių tikrumoje nebuvo. Bet tai nesukliudė Roux’ui tuose šunkeliuose 
užtikti stebuklingus radinius.

Roux ir Yersin nuėjo į vaikų ligoninę, tuomet tikrą difterito pragarą. 
Tenai juodu susidūrė su Loefflerio bac ilų. Juodu augino tą mikrobą buljo
no buteliuose ir, kaip buvo įprasta, švirkšdavo didelius to buljono kiekius 
margąjai nelaimingųjų paukščių ir keturkojų menažerijai, kurie turėdavo žūti, 
net nežinodami, kad jie buvo didelio dalyko aukos. Pačioje pradžioje abu 
tyrinėtoju rado vieną įrodymą, kurio nepavyko padaryti Loeffleriui; jų dif- 
teriškas buljonas paraližuodavo triušius. Nuodingos medžiagos lindo į jų 
ausų venas. Po kelių dienų žudikai susižavėdami stebėdavo, kaip nelaimin
gi gyvulėliai sunkiai vilkdavo užpakalines kojas. Kiek vėliau sustingdavo 
pirmutinės jų kojos ir nugara: jie žūdavo su baisaus paralyžio sunaikintais 
sąnariais... Ir Roux pats sau kalbėjo:

„Taigi, tasai bacilas turi būti difterito priežastis. Jis veikia taip pat triu
šius, kaip ir difteritu sergančius vaikus. Man dabar reikia jis gyvulių lavo
nuose surasti“... Ir jisai plėšė audinius iš įvairių gyvulių lavonų vietų. Iš 
jų širdies ir inkstų jis augino grynas mikrobų kultūras. Bet niekur neras
davo difterito bacilo, nors prieš kelias dienas buvo įšvirkštęs bilijonus baci-
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lų Į kiekvieno gyvulio kūnelį. Tuomet jie buvo ištiesti ant lentos, buvo iš
tirtos visos jų kūno tuštumos; jie buvo ištirti nuo rausvos nosytės iki bal
tos uodegėlės. Ir nebuvo surasta nė vieno bacilo. Jie žuvo įšvirkšti į 
marių kiaulaičių kūną. Tai kas gi buvo nužudęs gyvulius?

Tuomet jo galvoje blikstelėjo Loefflerio pranašavimas. „Turbūt, taip 
yra“, galvojo jis: „daigai, augdami buljone, gamina nuodus, kurie, patekę į 
gyvulį, jį paraližuoja ir žudo“. Tuomet suliepsnojo jame mokslininkas ir fi
lantropija buvo nustumta į šalį. Kurį ilgesnį laiką ir Roux negalvojo apie 
sergančių vaikų gelbėjimą. Jo visos mintys buvo skiriamos marių kiaulai
tėms, kurias Roux ir Yersin žudė masėmis. Tie nekalti gyvulėliai turėjo iš
tekti ištvermės ir savo krauju įrodyti, kad difterito bacilas savo kūne gami
na nuodus. Bet tai buvo tuščios pastangos! Tamsoje jie ropojo pirmyn. Jie 
patys buvo savo vadai. Jie negalėjo pasiremti praeities patyrimais. Dar ne
buvo buvęs mikrobų medžiotojas, kuris būtų galėjęs išskirti iš bacilo kū
no nuodus Tai bandė padaryti žmogus, kuris viską bandė — Pasteuras, 
bet ir jam nepavyko... Po ilgo klaidžiojimo tamsoje atėjo jiems į galvą 
mintis, padėjusi įsižiebti vedantį žiburėlį. „Tie bacilai turi savo nuodus la
šinti į skysčius, kuriuose mes juos auginame visiškai taip pat, kaip jie, veis- 
damosi vaiko gerklose, savo nuodus lašina į kraują“. Kad taip turėjo būti, 
dar ilgai nebuvo įrodyta. Nors argumentas ir neatitiko logikos reikalavimus, 
bet vis dėlto jis skatino Roux’ą dirbti. Todėl jis paėmė didelius stiklinius 
butelius, pripylė juos bemikrobinio buljono, pasėjo į tuos skysčius difteri
to bacilų ir įkišo tuos storpilvius butelius į termostatą. Keturias dienas 
palaukęs, jis tarė: „Dabar mes bandysime daigus atskirti nuo maistingų 
skysčių“.

Roux ir Yersin pasidirbdino keistą prietaisą — koštuvą, tokią tuščia
vidurę porcelano žvakę, manydami, kad ji praleisianti skystimą ir užlaiky
sianti mažiausius mikrobus. Tos žvakės buvo laikomos spindinčiuose stik
lo cilindruose, kuriuos pripildavo buljono, knibždančio mikrobais. Tyrinėto
jai buvo nepaprastai atsargūs, nes vengė apsikrėsti mirtinga medžiaga. Jie 
nėrėsi iš kailio, bet skystimas nenorėjo sunktis pro porcelano sieneles. Ga
lop jie pasinaudojo suspausto oro pagalba ir lengviau atsiduso; tuomet pra
dėjo į mažus buteliukus sunktis gintarinis, permatomas, mikrobų nesu
drumstas skystimas.

„Tasai skystis turi savy turėti grynus nuodus, nes filtras visus mikro
bus sulaikė; tasai skystis ir yra ta medžiaga, kuri mūsų gyvulius žudo“ — 
murmėjo Roux. Jauni sargai turėjo paskubomis atnešti triušius ir marių 
kiaulaites. į kiekvieno gyvulio papilvę Roux suvarė pilną švirkštą auksinio 
skystimo. Kiekvieną rytą jis ateidavo, jaudindamasis iš smalsumo, nes troš
ko tuos gyvulius matyti išgaišusius. Jis nuolatos kartojo Yersinui: „Galop 
turi nuodai juos nužudyti“... Bet veltui jiedu ieškojo pasišiaušusių gyvulių 
su velkamomis užpakalinėmis kojomis, su drugio krečiamais kūnais... Taip 
ilgai buvo eksperimentuota nuodus košiant. O gyvuliai, tarsi juokdamies iš 
visų žudančių sumanymų, šokinėjo savo narveliuose, kramtė žalią žolę, pa
tinai puldinėjo pateles ir kvailiodami tarp savęs pešėsi. Atrodė, kad triušiai 
prašyte prašė naujų įšvirkštimų, nes tuo pat laiku jie gaudavo tokį skanų 
pašarą. Ar įš\/irkščiama medžiaga buvo nuodai? Nesąmonė! Įsivaizdavimas! 
Tai buvo triušių laimė.
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Roux kartojo bandymus. Jis švirkšdavo didesnes dožas. Jis švirkš
davo ir tiems patiems ir kitiems gyvuliams. Bet tai buvo bergždžias žygis, 
nes medžiaga buvo nenuodinga. Taip bent turėjo galvoti protingas žmogus.

Kiekvienas protingas žmogus turėjo pasakyti:. „Koks tikslas toliau gy
vulius kankinti? Pakankamai aišku, kad toj filtruotoj siiuboj nėra nuodų, 
nors ji keturias dienas buvo šildoma termostate"... Bet, ačiū Dievui, Roux 
tuo metu nebuvo „protingas“ žmogus. Todėl viso pasaulio motinos, vai
kai ir dievai, kurie lydi beprotiškai į tiesą besiveržiančius žmones, gali jį 
už tai laiminti. Tomis dienomis Roux buvo Pasteuro beprotybės apsiaub
tas, Pasteuro aštrios gudrybės, kuri dažnai laikydavo melu tą, ką dauguma 
laikydavo tiesa; Roux buvo apgaubtas Pasteuro gebėjimu visai negalimą 
padaryti esant galimą, Pasteuro stebuklingu eksperimentavimu.

„Ir vis dėlto tame skystime yra nuodų“ — visiems sušuko žmogus su 
kumpa nosim ir suliesėjusiu, beveik džiovininko veidu. Jis sušuko visiems: 

,sau pačiam, laboratorijai su dulkėtomis, pilnai prikrautomis lentynomis, 
net marių kiaulaitėms, kurios, jei būtų galėjusios, būtų gardžiai nusikvatoju
sios iš jo taip rimtai sugalvoto ir taip nepavykusio žygio. Bet jis vis dėlto 
tvirtino: „Toje sriuboje turi būti nuodų, nes joje augo difterito bacilai, nes 
švirkšti mikrobai žudo triušius“.

Todėl jis švirkštė didesniomis dozomis ir galop išvirkštė net 30 kartų 
didesnį kiekį. Nelaimingas gyvulys tik neprigėrė gavęs 35 kubinius centi
metrus filtruoto skysčio. Patsai Pasteuras nebūtų išdrįsęs tiek švirkšti. 
Būtų tas pats, jei vidutiniam žmogui įšvirkštų kibirą nuodų... Bet taip tik 
atrodė. Tik vieną dieną buvo sveiki ir šokinėjo triušiai ir marių kiaulaitės. 
Po 48 valandų jų plaukai pasišiaušė, jie sunkiai alsuodavo. Po 5 dienų 
jie visi buvo negyvi. Jų mirtį lydėdavo tie patys simptomai, kaip ir tų gy
vulių žuvimą, kurie buvo apkrėsti gyvais difterito bacilais. Taip aptiko 
Emile Roux difterito bacilo nuodus.

Jei Roux būtų savo tyrimus ir baigęs barbarišku bandymu su didžiuliais, 
mažai nuodingo buljono kiekiais, tai kiti mikrobų medžiotojai jį būtų išjuokę. 
.„Tai beprotis“, būtų ėję iš lūpų į lūpas.

„Kaip gali keletas mikrobų vaiko gerklose pagaminti pakankamai nuodų 
ir nužudyti vaiką, jei pilnas difterito bacilų didelis butelis produkuoja tiek 
maža nuodų, kad jų tik beužtenka mažai marių kiaulaitei nunuodyti?"

Bet Roux’o tasai negrabus bandymas buvo žaibas, kurio neaiškioje 
šviesoje jis suklupdamas aklai brovėsi priekyn. Jo barzdotas, pamėlynavęs, 
su kumpa nosimi veidas, — kuris dažnai primindavo šmėklišką plėšrų 
paukštį, diena iš dienos įsismeigdavo į savo klupčiojančio bandymo aukas. 
Ir staiga jis išvydo šviesos aikštę. Tik du mėnesiu vėliau jis suprato, ko
dėl buvo nuodai toki silpni. Paprastai: jis butelius su bacilais pertrumpai 
laikė inkubatoriuje. Todėl nelabieji neturėjo pakankamai laiko tinkamai pa
sidarbuoti ir prigaminti nuodų.

Tuomet Roux mikrobus termostate, vietoje 4 dienų, paliko 42 dienas 
mirkti buljone. Ir kuomet jis nukošė tą sriubą, tuomet tik pasirodė nelaukti 
dalykai. Su žvilgančiomis akimis jis galėjo matyti, kokiais mažais, neįtiki
mai mažais filtruotos sunkos kiekiais jis nužudydavo savo gyvulius. Atrodė, 
kad nebuvo galima surasti pakankamai mažo nuodų davinio, kuris nebūtų 
žalingas marių kiaulaitėms. Su džiaugsmu jis stebėjo, kaip mažutėliai nuodų
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lašai žudydavo triušius, darydavo galą avims, versdavo j žemę net didelius 
šunis. Dabar jis darė įvairiausius bandymus su paslaptingu skysčiu. Jis jį 
išdžiovino. Jis bandė jį, bet nevykusiai, chemiškai ištirti. Jis ji „ dar labiau 
sukoncentravo. Jis jį svarstė ir darė įvairius suskaičiavimus. Štai kaikurie 
duomenys. Trys g tos filtruotos medžiagos galėjo nugalabinti 600 000 
marių kiaulaičių arba 75 000 didelių šunų. Marių kiaulaičių lavonai, kurios 
buvo'gavusios V20000 g to gryno toksino, buvo taip suardyti, kaip ir mi
rusių nuo difterito vaikų kūnai.

Tais darbais Roux įvykdė Loefflerio pranašavimą. Loefflerio nurodo
mas, Roux atrado skystą mirties turėtoją, kurį išskiria šiaip nenuodingi dif
terito daigai. Bet čia jis užkliuvo. Jis paaiškino, kaip difterito bacilai žudo 
vaikus, bet tuo tarpu jis nesurado priemonių, kurios sukliudytų baisios ligos 
eigą. O to taip troško motinos. Bet Roux negalėjo gydytojams patarti nieko 
kito, kaip nurodyti būdus, kuriais jie galėtų iš ligonio ryklės išauginti gry
nas bacilų kultūras.... ir patarė gurguliuoti.

Tuomet kovos lauke vėl pasirodė Roux. Jis sugalvojo lengvai pritai
komą metodą arklius immunizuoti. Vieną kartą įskiepyti jie vėliau negaiš- 
davo nuo įšvirkštų mikrobų. Po įšvirkštimo neatsirasdavo skaudulių. Be to„ 
— tai buvo didžiausias laimėjimas — galima buvo iš jų kūno imti litrais 
stiprų antitoksiną. Jo maži kiekiai galėdavo, suardyti didelius galingų nuodų 
davinius.

Kaip Behring:as — gal net labiau kaip anas — Roux iš pat pra
džios tikėjo savo serumu gelbėti vaikus. Dabar jau jis nesirūpino gerklės 
gargaliavimu ir nesitenkino praeinamu immunizavimu. Jis visą laiką skubėjo 
iš laboratorijos į tvartą, smeigė adatas į kantrių arklių kaklą; jį plakė vaiz
das piktos difterito epidemijos, kuri tuomet siautė Paryžiuje. Ji iš vargšų 
vaikų ligoniukų, net oficialinėmis žiniomis, sau paglemždavo 50%, o Trou
sseau ligoninėje net 60%. Ar visi vaikai mirdavo nuo difterito, gydytojai 
neturėjo vienos nuomonės.

Pamėlynavusių mirusių vaikučių lavonų kankinamas Roux pasiryžo 
paskutiniam žygiui. 1894 m. Vasario m. 1 dieną žmogus su siaura krūtine 
ir aštriai išraižytais bruožais, su juoda kepuraite ant galvos įėjo i vaikų ligo
ninę. Jis atsinešė su savim butelius su gelsvu stebuklingu skystimu.

Tuo pat laiku Dutot gatvės Institute ligonio kedėje sėdėjo paraližuo- 
tas žmogus. Jo kaktoje spindėjo tokios ugningos akys, kad jo artimieji 
nenoromis tikėjo, jog jis pasmerktas mini. Pasteuras negalėjo mirti nesu
žinojęs, kad vienas jo mokinių sunaikino dar vieną marą. Jis nekantravo 
savo darbo kambary laukdamas žinių iš Roux. Ir su juo kartu laukė viso 
Paryžiaus motinos ir tėvai. Jie skatino Roux skubėti, nes jie buvo girdėję 
apie Behringo stebuklingus vaistus. Bėrimo stebuklingas daktaras galėjo 
beveik negyvus vaikus prikelti. Motinos ir tėvai maldaudami tiesė rankas.

Roux paruošė savo butelius bei švirkštus ir žvalgėsi su nuostabia 
ramybe, kuri stebino ūkininkus didingo viešojo bandymo Pouilly-le-Fort 
dienomis. Du jo asistentu — Martin ir Chaillon — uždegė mažą spiritinę 
lemputę ir skubėjo atspėti jo kiekvieną norą, skubėjo užbėgti už akių kiek
vienam jo nurodymui. Bet jisai pats jautė sunkų atsakumą. Jis pažvelgė į 
nežinančius kas reikia daryti gydytojus, vėliau į pamėlynavusius veidukus 
ir tampomas bei traukomas vaikų rankutes, į besivartančius uždūstančius jų
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kūnelius. Jis vėl pažvelgė Į savo švirkštus — ar tasai serumas išgelbės 
vaikus? „Taip“, kuždėjo jame besiblaškanti širdis, žmogus Roux. „Aš neži
nau — mes turime pabandyti“, kalbėjo tiesos ieškotojas Roux.

„Gerai. Bet jei tu nori įvykinti įrodantį bandymą, tai turi serumą 
duoti pusei vaikų, o kitą pusę palikti neapsaugotą. Reikia pamatyti, ar vieni 
visi išgis, ar kiti visi mirs. Bet tu negali taip pasielgti“, kalbėjo jam šir
dies žmogus. Susisieloję tėvų balsai stiprino vidinį pasigailėjimo balsą.

„Žinoma, tai baisus atsakumas“, prabilo tyrinėtojo dvasia. „Ir nors tas 
serumas išgydė triušius, aš dar negaliu žinoti, ar jisai gydo vaikus... Bet 
aš turiu sužinoti. Tiesą aš galiu sužinoti sulygindamas neskiepytų mirštan
čių skaičių su skiepytų mirimais“.

„Bet“ — priešinosi žmogaus siela — „jei tu sužinosi, kad serumas tik
rai gydo, kuo ir kaip tu atsakysi už vaikų mirtį, kuriems tu nedavei an
titoksinų“...

Tai buvp baisus pasirinkimas, nes tyrinėtojas Roux turėjo atsargoje 
lemiantį argumentą. Jis galėjo pasakyti: „Jei mes tikrai moksliškai neišaiš
kinsime kad serumas yra patikimi vaistai, tai pasaulis gali,, nepatikėti atra
dimu tobuliausių vaistų prieš difteritą. Busimieji mikrobų medžiotojai po to 
paliaus ieškoję, ir ateity gali numirti tūkstančiai vaikų, kuriuos galima bu
vo išgelbėti, jei bandymas būtų buvęs atliktas mokslo reikalavimais“. Tai 
buvo paskutinis mokslo atsakymas į užuojautos ginamąjį žodį.

Ir kas gali neužjausti Roux, kuomet^gailestinga širdis, vedama žmo
niškumo, nuslinko iš tikros tiesos kelio? Švirkštai jau buvo paruošti, kiek
vienas jų rankenėlės patraukimas kėlė į juos serumą. Roux pradėjo gailes
tingą darbą ir švirkštė tiems, kuriuos dar buvo vilčių išgelbėti. Artimiau
siais penkiais mėnesiais kiekvienas vaikas, patekęs į ligoninę, gaudavo dik- 
toką antitoksinų davinį. Laimė lėmė, kad pasekmės puikiai pateisino jo žmo
niškumą. Vasarop bandymas baigėsi ir Roux galėjo internaciniam žinomų 
gydytojų ir tyrinėtojų kongresui pranešti:

„Bendra vaikų savijauta, kurie gauna serumo, greitai eina geryn... Jau 
dabar beveik netenka matyti vaikų skyriuje išblyškusių, pamėlynavusių vei
dukų; vietoj jų matyti gyvas, linksmas elgesys“...

Tuomet jis paaiškino Budapešto kongresininkams, kaip serumas pa
šalina iš vaiko ryklės tą slaptingą gleivingą pilką plėvelę, kurioje difterito 
bacilai gamina baisius savo nuodus. Jis pranešė, kaip serumas gaivina 
karščiuojančius: panašiai kaip vėsus žiemys, kuris karštą vasarą užklysta 
į troškųjį miestą. Žymiausių gydytojų iškilmingas susirinkimas pradėjo 
ploti ir visi atsistojo pagerbdami pranešėją.

Bet, bet!.. Bet ir stebuklingasis serumas neišgelbėdavo dvidešimts še
šių iš šimto gydytų vaikų. Tačiau susirinkimas neturėjo noro gilintis į 
sausus skaitmenis. Buvo jausmo, entuziazmo valanda.

Roux ir kongresininkai nebuvo susirinkę tiesos smulkmeniškai ištirti. 
Jie norėjo gelbėti žmogaus gyvybę. Planuoti gelbėjimą, aptarti, švęsti. Bu
dapešto kongresas nebuvo tinkama vieta paniurusiems barniams, kurių me
tų lyginami tyrimų skaičiai. Kongreso dalyviai pagauti džiaugsmo tą palai
mingą naujieną išnešiojo po visus pasaulio kraštus.



Antinių kiaušinių kenksmingumas
(Iš prof. Kathė’s ir prof. Lerchė’s tyrinėjimų Higienos Institute Breslave 1936 m).

Apsikrėtimas bakterijomis iš Paratyphus ir Enteritis grupių per mais
to produktus buvo dažnai pastebėtas Silezijoje pirmaisiais metais po karo; 
bet, įvedus bakteriologinį maisto produktų apžiūrėjimą, apsikrėtimas žymiai 
sumažėjo. Susirgimų pasitaikydavo dažniausiai vartojant senų arba nesvei
kų gyvulių mėsą. 1935 m. vasarą buvo pirmą kartą Silezijoje pastebėta, 
kad susirgimas nuo Enteritis grupės bakterijų žymiai padidėjo vartojant 
maistui antinius kiaušinius. Buvo atlikta eilė tyrimų ir klinikinių stebėjimų, 
kurie davė įdomių rezultatų. Ligoniai (ypač kaimiečiai) pareiškė, kad jie 
dažniausiai valgydavę antinių kiaušinių kiaušinienę su bulvėmis ir be bulvių.

Pasirodė, kad Enteritis grupės bacilams užmušti nepakanka antinį 
kiaušinį išvirti ar iškepti, nes kepant ar normaliai kiaušinį verdant, — kad 
jis būtų neperkietas, — tepasiekiama, ypač kiaušinio trynyje, vos 55° C; o 
šitokios temperatūros nepakanka bakterijoms kiaušiniuose suųaikinti. Ištirtų 
ligonių ekskrementuose ir šlapume buvo rasta Enteritis-Breslau bakterijos, 
o taip pat pozitivi kraujo aglutinacija. Liga pasireikšdavo tokiais simpto
mais: smarkus viduriavimas, vėmimas, šaltas prakaitas, temperatūros pakili
mas; ligonis jaučiasi nepaprastai silpnas; tekdavo gulėti 3—5 savaites. Daž
niausiai susergama ūmai. Bruns ir Fromme surinko šių susirgimų 3 
metų duomenis ir pasirodė, kad iš 253 susirgusių 6 žmonės net mirė.

Tyrimai parodė, kad Enteritis grupės bakterijos pakliūna į kiaušinio 
vidų per lukštą iš ančių išmatų, kuriomis, paprastai, kiaušiniai esti apteršti. 
Buvo taip pat tirtas kūdros vanduo, kur antys plaukiojo; ir ten rasta En
teritis bakterijų. Kaikada apsikrėtimas sakytomis bakterijomis gali būti kli
nikiniu būdu nepastebėtas ypač vaikuose; o jei bakterijų esti daugiau, tai 
ir klinikinis re škinys būna ryškesnis. Tada ligoniui tenka išgulėti ilgesnį 
laiką, ir, net pasveikęs, jis gali dar gan ilgą laiką nešiotis bacilų, t. y. sa
vo išmatose turėti Enteritis-Brestan bakterijų. Aišku, toki žmonės sudaro 
pavojų kitiems, o ypač jei jie susisiekia su maisto produktais, kaip antai: 
virėjos, maisto produktų pardavėjos ir kiti.

Atlikti eksperimentai pilnai įrodė, kad sakytųjų bakterijų esti ančių 
kiaušeliuose, kiaušindėtyse ir žarnose, iš kur bakterijos tiesiog pakliūna į 
kiaušinių vidų arba jomis gali būt užkrėstas kiaušinio kevalas.

Iš kur bakterijos pakliūna į ančių organizmą, dar ne visai įrodyta; 
spėliojama, kad tik iš nešvaraus vandens, pav., balų, kur antys, paprastai, 
ir mėgsta turkšti. Jei Enteritis bakterijų antiniuose kiaušiniuose būna ma
žiau, tai žmogus, suvalgęs tokių kiaušinių, neparodo rimtesnių susirgimų. 
Bet kiaušiniams ilgesnį laiką pastovėjus, ypač šiltoje vietoje, bakterijos žy
miai pagausėja ir tada jos gali sukelti jau rimtų susirgimų.

Kaip apsaugos priemonė patariama, vartojant antinius kiaušinius, var
toti tik virintus ir tik su sąlyga, kad virinimas truktų ne mažiau, 
kaip 8—10 minučių; tik tada garantuojamas visiškas bacilų užmušimas, 
bet čia iškyla kitas blogumas: taip ilgai virinami kiaušiniai pasidaro per 
kieti ir tokius kažin ar kas norės valgyti. Jei negalima tinkamai atlikti ve
terinarinės kontrolės, būtent, pašalinti tas antis, kurios yra apsikrėtusios 
bacilais, tai geriausia apsisaugojimo priemonė — antinių kiaušinių 
maistui visai nevartok Chem.-vaist. Č. Bankauskas



Juozas (balsiai): -— Be abejo, geras da
lykas laimėti svarą • „cukerkų“, bet dar 
geresnis — turėti Ateities prenumeratą . ,. 
(Tyliai). ...O visų geriausias — išeiti su 
sopranu ant ledo . ..

Ignas (balsiai): —- Pone inspektoriau, 
juk skautų vyčių sueigose moksleiviams 
leidžiama dalyvauti? (Tyliai). Palaukit, 
kada nors ir aš parašysiu savo confessio- 
nes...

Janina (baisiai: — Aš jokių svajonių ir 
susiėdimų nepripažįstu . .. (Tyliai) ... bet 
Įtartais ir mane „visas svietas“ skriau
džia .. .

Eugenija (Balsiai): ■— Mylėti neverta. .. 
(Tyliai) . . . žinoma, jeigu nėra ko .. .

Olimpija (Balsiai): — Nesuprantu, kaip 
įsimylėję žmonės gali vadinti „savais“ 
mylimus asmenis, kurių tačiau jie nėra 
nusipirkę nei išsinuomavę? (Tyliai). O vis 
dėlto jis yra mano . . .

L, S. Catilina

Tauragės mokytojų seminarija 
Ekstra nuotraukos iš III b kurso

Jau seniai nedavė jos man ramybės, 
kam aš „nepamoliavojąs“ apie jas į 
„Ateitį“, nes, sako, ar jau mes taip ne
žymios?! Na, ir iš tiesų, tik tame vien 
kurse rasime tipų iš kokios 15 gimnazijų, 
net - iš . .. univerkos.

Konstancija: Och, ta galingoji „parna
so“ mūza! Kazė: Kažin, ar aš jam nors 

kiek patinku?! Evelina: Ar eisim šį va
karą pas „prietelių“? Onutė: Ot, pašė
lęs ... iš kur jis sužinojo tą rendezvous 
Marytė: Ir keliavo dalia ... viena per 
laukus. Apolonija: Ot, kvailai, kad taip 
varžo. Alė: Na, na, neįsivaizdink, nema
nyk, kad . . . Zosė: Blogai . .. niekaip ne
galiu išbristi iš tų pustonių. Domas (iš
kėlęs gaidų sąsiuvinį): Valio! Šiandien 
per vokiečių pamoką parašiau naują vai
są. Jonas; Juk aš ją myliu tik platoniš
kai. Stasys: Visai pašlijo širdies daly
kai. Povilas: Hm... kodėl ir... taip 
nebuvo? Petras (pasitaisęs akinius): Kas 
rašotės į pedagogininkus!!! Jonas S.: Už
traukim „marselietę“! Bronius S.: Ech s’ 
jos visos šiaudai, nors . . . Liudas: Žiūrėk,, 
kaip jis lenda prie jos. Alfonsas: Nė ne
manau joms nusilenkti?

. Rep.

Utenos šeštokų maži paveiksliukai
Aldona: Kaip čia dar labiau suploninus 

liežuvėlį prieš pamokos atsakinėjimą. 
Elena I: Nors ir galva tuščia, bet graži 
esu. Bronius: Aš jums papasakosiu 
anekdotą. Jonas II: Vienas „baisumas“ 
praėjo, liko dar keturi. Kazys II: NiaugL 
Vytautas: Padarysiu klounišką grimasą.. 
Motiejus: Visi durniai, tik aš vienas ra- 
zumnas.

M. Meld.

RE D AKT ORI L '.S ATS. A K O :
Kasmatei. Kadangi jau vienus Kasma- 

tė parašė ir dar suglausčiau, tai juo ir 
pasinaudojom

Trakučiui. ..Kreiv. šyps.” norėjai pa
sižiūrėti pro rakto skylutę, deja, ten ma
žai ką tematei. Tat ir neįdėjom. iš viso 
apie tai, kas nematoma, nereikia nė ra
šyti. Na, o tame susirinkime — vien 
sveikinimai. Lauksim 2 nr.

A. Gedainiui. Žinios kiek senokos. 
Lauksim.

Viską mačiusiai. Perdaug i smulkme
nas įsileidai.

Vyturėliui. Kad ta pirtis labai nereikš
mingas faktas.

Step. Žibartui. Ir tas pats, ką ir Vy
turėliui ir plus: 12 nr. nesimaudojom. Už
tat kitką priimu.

Rojui. Linksmuosius labai monotoniš
kai parašei.

Rsp. Sueiliavai neblogai, bet prieniš
kiams necharakteringai. Tai bendra vi
siems.

Nikajai. Žėrutis parašė. Jis. mat. nuo
latinis korespondentas.

Kasžino. Šiuokart nepasinaudojoni,, 
nes nė vieno rimtesnio dalyko neiškėlei, 
o tik šposijai.

.4. Balandėliui (Veiveriuose). Gerai, kad) 
mėginai rašyti, bet nepalietei nė vieno 
įvykio, tat nežinia nė ką veikiate. Lauk
siu 2 nr.

Temisto. Kad šaržuose surinkti labas 
kasdieniniai, o ne sąmoningi posakiai.

..Miserables“. Per plačiai palieti atski
rus asmenis, daugiausia vien meilę iškel
dama. Pasirink vietą, reiškimo būdą ir 
rašyk tik vienoj lapo pusėj. Lauksim 2' 
nr.

Kas. Ne tik Pačiam, bet ir visiems ki
tiems mūsų linksmintojams „Kreivose 
šypsenose“ norėtųsi priminti, kad ieško 
tumėt Įdomesnių faktų ir Įvairesnio iš
raiškos būdo. Juk matote „Ęuntaplį“.. 
Vien eilinių kasdienių posakių prilipdy- 
mas prie Emilės ar Jono dar ne vis pa
tenkins. Net ir Jūsų kai kas, ’žiūrėkite, 
visgi randa būdų tikrai kreivai nusišyp
soti.

Dramaturgui ir Uosiui. Tas pats.
AŠ. Lauksiu ko sąmoningesnio. Vietos 

negailiu.



JAUNIESIEMS SKAITYTOJAMS
SAKALAS vėl išleido nepaprastai Įdomių knygų moksleiviams ir jaunimui:

1. V. Kamantauskas, JAUNAM MOKSLEIVIUI. Labai naudingi pamokymai vi* 
siems mokiniams: 1. Kaip sveikam būti, 2. Kaip mokytis ir 3. Kaip elgtis. 
Kaina tik Lt. 1,50.

2. O. Swett Marden, KĄ DARAI, DARYK GERAI. Nepaprastai įdomūs ir 
kiekvienam jaunuoliui būtini gyvenimo pamokymai. Kaina Lt. 1,50.

3. Br. Buivydaitė, AUKSINIS BATELIS. Apysaka jaunimui, parašytą labai įdo* 
miai ir gražiu stiliumi. Meniškai D. Tarabildaitės iliustruota. Kaina Lt. 2,50.

4. Prancūzų epas, LAPĖS ROMANAS. Lapės gudragalvės nuotykiai, jos šposai 
ir nelaimės. Gražiai iliustravo dail. T. Kulakauskas. Kaina Lt. 150.

5. Jeske Choinski, GĘSTANTI SAULĖ. It. Nepaprastai įdomus istorinis romanas 
iš pirmųjų krikščionių laikų. Šis veikalas yra, išgarsėjęs visame pasaulyje, jis 
laikomas vienu iš jdomiausiųtos gadynės romanu. Kaina Lt. 3,—.

<5. Edg. R. Burrough, TARZANAS DŽUNGLĖSE. Romanas. I d. Apie šio auto* 
riaus veikalus moksleivijai nėra reikalo daug kalbėti, nes jų įdomumas visiems 
yra žinomas. Kaina tik Lt. 1,50. Netrukus išeis ir H tomaį.

7. Alph. Magniez, JAUNUOLIUI IR TĖVUI. Išvertė Pr. Povilaitis. Kaina Lt. 1,50. 
Labai rimti ir gražiai parašyti pamokymai ir klausimai apie lytinius dalykus

8. Krylovo PASAKĖČIOS. Eiliuotos J. Talmanto vertimas Gražus, iliustruotas 
leidimas. Kaina Lt. 1,—.

Visi SAKALO leidiniai gaunami visuose knygynuose ir pačioje bendrovėje. 
KAUNE, Kęstučio g. 36.

1937 METAIS ŠV. KAZIMIERO DR-JA
DUOS SAVO NARIAMS ŠIAS KNYGAS:

1. PAMESTIEJI, prancūzų rašytojo Maurice romanas iš šių dienų gyvenimo, 
giliai sudominąs skaitytoją, vietomis sujaudinąs iki ašarų. Kaina maždaug Lt. 3.

2. GENOVAITĖ, vokiečių rašytojo Schmid apysaka apie visų mylimąją ku» 
nigaikštienę, gini, mokyt. Katros versta. Kaina maždaug Lt. 1.

3. PASLAPTIES AUKA, vokiečių rašytojo Spillmann romanas, kuris, labai 
sutrumpintas, buvo jau mūsų išleistas vardu „Išpažinties paslaptis“, buvo labai 
mėgiamas ir yra seniai išparuduotas. Dabar jo vertėjas min. Kazys Bizauskas iš* 
vers jį ištisai. Kaina maždaug Lt. 3,50.

4. BROLIS KONRADAS iš Parzhamo; naujo šventojo, kuklaus broliuko 
kapucino gyvenimas. Kama maždaug Lt. 2.

5. KAUNO KALENDORIUS 1938 METAMS. Kaina 50 c.
Jeigu kas tų knygų nenorėtų, gali pasirinkti kitų Sv. Kazimiero Duos išleistų 

ar išleisimu knygų už 10 litų ir laiškeliu pranešti Valdybai. Jų sąrašas paskelbtas 
Draugijos Kataloge, kuris atspaustas ir atskirai, ir Kauno Kalendoriuje. Katalogą 
galima gauti dovanai. Vadovėliai neduodami. Maldaknygės duodamos primokant 
už įrišimą. Norintieji gauti atsakymą Į laišką, įdeda atsakymui pašto ženklą už 
50 centų. — Knygos nariams siunčiamos du kartu per metus: pirmą kartą — apie 
Velykas, antrą —■ metams, baigiantis.

Metiniai nariai moka už metus po 5 litus. Apie kitus narius žiūr. Kauno 
Kalendoriuje arba Draugijos Įstatuose. Įstatus galima gauti dovanai.

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo adresu:
ŠV KAZIMIERO DRAUGIJA,

Kaunas, Rotušės Aikštė 6.


