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A. Jakštas

Skaisti, graži ir paslaptinga
Lyg deivė koki!

Eik jon, kol tau jiegų nestinga, 
Kol jausti moki.

Lyg radasta, ji žiedu žiūri 
Į saulės sritį

Tik jos liemuo daug diglių turi, 
Lapeliai kritę.

Bet ji gyva, nes maistą gauna 
Iš mus žemelės.

Kogi stebies, kad žiedus krauna
Ir dangue kelias . . ,

(Iš „Ateities“ -jo sąsiuvinio 1911 m.);

A. Jakštas

MYLĖK
Darbuokis, triūsk, gyvai sukrusk, 

Spėkų nesigailėk!
O da, brolau, daugiau, labiau

Jausk ir mylėk!

Ką tau kas skirs — ar peiks ar girs 
Tu svieto nežiūrėk!

Į žmones eik, jiems laimę teik,
* Jausk ir mylėk! . . .

(Iš „Ateities“ 2=jo sąsiuvinio 1911 m.)
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DAR VIENAS ŽIBURYS UŽGESO...
A. DAMBRAUSKULJAKŠTUI IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN

(Mano atsiminimai apie Dambrauską, papildantieji ir koriguojantieji mano 
atsiminimus „Ateities“ 1935 m. 362—368 pusi.)

A. Dambrauskas, 
Petrapilio Dv. Akademijos laikais.

A. a. Aleksandras Dambraus* 
kas (Adomas Jakštas) tarp dange? 
liolio įvairiausio turinio raštų (jų į 
apytikris sąrašas duotas Liet. En? 
ciklopedijos V t. 14300—1402 skil? 
tyse) yra parašęs ir nemaža (arti 
40) biografijų bei nekrologų, dau? 
giausia Lietuvos rašytojų, moksli? 
ninku ir visuomenės veikėjų. Šių 
biografijų autorius 70 metų am? 
žiaus proga (1930 m.), jos visos 
buvo išleistos drauge vienoj kny? 
goj antrašte: Užgesę žibu? 
r i a i*. Pasinaudodamas šios ant? 
raštės (kuri buvo parinkta arba 
paties rinkinio autoriaus arba bent 
ne be jo pritarimo) mintimi ir ma? 
no šiam straipsneliui padedu ana? 
loginę antraštę, nes dabar jau ir 
tų „Užgesusių žiburių“ autorių 
tenka priskirti taip pat prie užge? 
susiu žiburių, nes jau žinome, kad
1938. II. 19 d. 12 vai. ir jis užgęso; 
krikščionių tikėjimo ir pasauližiū? 
ros mintimi jis iškeliavo į Gyvy? 

bės ir Mirties Viešpatį, mus visus į šį gyvenimą leidusį ir iš jų atšauksiantį,
mums gyventi skirtajam laikui pasibaigus. O šio mano straipsnelio turinį 
sudarys įvairios pabiros — atsiminimai apie jį, papildantieji ir koriguojan? 
tieji mano jau skelbtus atsiminimus jam rašytame mano atvirame laiške
jo 75 m. amžiaus sukakties proga.

*

A.a. A. Dambrauskas?Jakštas (gimęs 1860.IX.8) mano dvasios akiraty 
pasirodė pirmiausiai savo raštais, o tik paskui jį pamatė ir mano fizinės 
akys. Apie jį išgirdau ir jo raštus skaityti pradėjau, palyginamai, gana 
vėlai, kai jis, jau daug visokių vargų pakėlęs — penkerius metus išbuvęs 
_____________ •

* Biografijų ir nekrologų rinkinys. Redagavo J. Tumas, Liet. Katalikų 
Mokslo .Akademijos leidinys Nr. 1, Kaunas 1930, 502 pusi.



ištremtas Rusijon, grįžęs po įvairias vietas stumdytas, profesoriavęs Že? 
maičių (dabar Metropolijos) kunigų seminarijoj Kaune ir Dvasinėj aka? 
demijoj Petrapily — pagaliau 1906 m. vasarą buvo grįžęs Kaunan ir ėmęsis 
laisvo kultūros darbo rašydamas ir redaguodamas žurnalus bei knygas, 
tam reikalui įsikūrusioj Sv. Kazimiero Draugijoj Kaune, kurios pirmininku 
buvo iki pat mirties.

Lietuviškoji spauda tada jau buvo rusų vyriausybės leista ir iš jos 
didžiųjų centrų — Vilniaus, Kauno, Seinų — žandarų nepersekiojama 
sklido po Lietuvos kaimus. Tuomet pąsiekė ji ir mane — kaimo pusinte? 
ligentį, vaikščiojantį paskui žagrę (tik ne akėčias, nes šiokio darbo visai 
nemėgau, kaip neryškaus ir „nekūrybiško“), besišvaistantį pievose su dal? 
giu ir grėbliu, bet kai kuomet mėginusį ir „profesoriaut“ savo gimtojo 
bažnytkaimio (Višakio Rūdos) pirmojoj viešoj lietuviškoj (1906.1), arba 
valdžios rusiškoj mokykloj, arba savo gimtinės namuose (slaptai) (1907— 
1908). Skaitydavau ir paties Dambrausko raštų ir raštų apie Dambrauską. 
Dambrausko (rodos, Druskiaus slapyvardžiu), atmenu, skaičiau „Rėvos 
liucija ar ramus kultūros darbas?“ (1906), ir buvau įtikintas reikiant 
veikti antruoju būdu. Mat, iš prigimimo nebuvau linkęs į revoliuciją ir 
nebuvau įtrauktas į monopolių daužymo bei paštų apiplėšinėjimo (pasas 
kykim švelniau: apkraustinėjimo) darbą, kuris tuomet (1905—1906 m.) 
Lietuvoj, bent mano gimtajame krašte, buvo populiarus ir, . suprantama, 
pelningas. Tas pelningumas ir man kai kuomet pakišdavo mintį, kad nes 
bloga būtų ir man kur iš artimiausio (sakysim, Kazlų Rūdos) pašto nūs 
džiauti tik ne pinigų, bet . . . pašto ženklų kokį lapą kitą, nes šioj srity 
jausdavau didelių gyvenimo sunkumų: norėdavau dažnai šen bei ten ras 
šyti laiškų, o pašto ženklams (septynkapeikiniams Lietuvos bei Rusijos 
ribose ir dešimtkapeikiniams — į užsienius) kapeikų trūkdavo . . . Tačiau 
šiokia svajonė ir paliko svajone.

Rodos, kai kuomet patekdavo man į rankas ir Dambrausko neilgai rėdąs 
guotas (1906—1907) savaitraštis „Nedėldienio Skaitymas“, kurį mano ams 
žiaus ir išsilavinimo draugai iš kairės (tuomet patys save vadinę „pirmei? 
viais“, o žmonių vadinti „cicilistais“ bei „cicilikais“, „ciciliukais“ ir pan.), 
vadino iškreiptu pašiepiamu vardu — „nedidelis skaitymas“.

Ir kitokių Dambrausko „gnaibymų“ užtikdavau ano meto Vilniuj lei? 
džiamoj kairiojoj lietuvių spaudoj, kuri, suprantama, panaudodavo kiek? 
vieną progą jį „pamozoti“. Ypač „gvoltaunai“ toji spauda,, rodos; kiek 
vėlėliau buvo prapliupusi prieš Dambrauską dėl jo neatsargaus išsitarimo 
su kažkuo polemizuojant ar šiaip befilosofuojant apie Lietuvos padėtį rusų 
valstybėj; Dambrauskas, būtent, prasitarė maždaug taip: „rusų caras yra 
Lietuvos šeimininkas, tad lietuviai yra jo įnamiai“. Mat, to meto kairieji 
Lietuvos inteligentai tik vieni sau buvo pasiskyrę garbę kovoti su caru, 
tik jie vieni gyrėsi griaują caro valdžią, tik vieni buvo sau monopolizavę 
ir visus to darbo nuopelnus — Lietuvos laisvintojų iš rusų vergijos.

Deja, kai ta ir Lietuvos ir Rusijos kairioji inteligentija neturėjo prieš 
akis ir nesivadovavo aukštesniais principais (ji jiems visuomet paliko sve? 
timal), tai jos revoliucinio darbo vaisius buvo tas, kad ji, nuvertusi carą, 
jo vieton pasodino bolševizmo tironus; tai buvo lygu, kaip sakoma, nu? 
vertus velnią pasodint jo sostan Belzebubą — visų velnių vyriausiąjį. 
Šiandien galima drąsiai tvirtint, kad Rusijos visi carai drauge per keletą 
jų valdymo šimtmečių nėra nė kelintos dalies išskerdę ir kitais būdais iš?
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žudę tiekos žmonių, kiek jų yra išžudę Rusijos carų sostant atsisėdę jų pa? 
pėdininkai per 20 metų. Ir tikrai nevienas anuomet Dambrauską taip smar? 
kiai puolusių kairiųjų inteligentų vėliau yra tinkamais momentais pasi* 
darbavę ir žodžiu ir darbu, kad Leninas su jo papėdininkais taptų ir Lietu* 
vos šeimininku, o lietuvių tauta taptų jau nebe jų įnamiais, bet tikrais 
vergais.

Ir dar reikia nepamiršti, kaip smarkiai kai kurie ano meto Lietuvos 
tariamųjų „laisvintojų“ šiandien Lietuvoj, sėdėdami aukštose vietose, ne* 
apkenčia katalikiškų kultūros institucijų. Jie joms rodo tikros bolševi* 
kiškos neapykantos ir, jei turėtų valdžią, jas valdžios priemonėmis nai* 
kintų. Dėl to anas iš jų šono darytas Dambrausko puolimas tėra neiš* 
maneliams akių muilinimas ir „spekuliavimas publikos neišmanymu“, anot 
vieno pasakymo.

Dambrauskui pradėjus leisti inteligentams pirmąjį skirtą žurnalą 
„Draugiją“ (nuo 1906), pradėjau ir jį graibstyti, nes juk taip pat preten* 
davau į inteligentus — galvojau kuomet mėginti laikyt gimnazijos baigimo 
(subrendimo) egzaminus. Bet kadangi „Draugijos“ prenumerata buvo, 
rodos, 6 rubliai metams, tai šis žurnalas mano kišenini visai buvo ne* 
pasiekiamas. Dėl to panaudojau tam tikrą strategiją ir „Draugiją“ gavau 
bent pusei metų skaityti nemokamai: laišku įtikinau jos redaktorių, kad 
esu nemenkas „galvočius“, tik su tuščiu kišenium. Kokios strategijos 
ėmiausi, apie tai jau pasakojau (Ateities 1935 m. 363 p.) ir to čia nekartosiu.

Ten pat (363 p.) praeitą kartą pasakiau, kad mano pirmasis susiti* 
kimas su Dambrausku įvyko 1909 m. pavasarį, grįžtant iš Maskvos po 
pirmųjų mokslo metų. Bet dabar pradedu abejot, ar aš, dar nieko nepa* 
rašęs „Draugijai“, galėjau išdrįst ir turėt kokio reikalo jam rodytis sakytu 
laiku. Dabar man pradeda rodytis esant labiau įtikima, kad pirmasis* mu* 
dviejų susitikimas įvyko ne 1909, bet 1910 m. pavasarį grįžtant iš Maskvos, 
vadinasi, jau po to, kai jam buvau gerai atsirekomendavęs pirmuoju mano 
straipsniu jo „Draugijai“ (Šis tas apie darvinizmą ir p. Avižonio principus; 
1910 m. Kovo mėn. 209—230 p.).

Tų pat 1910, o ne 1911 (kaip sakiau aną kartą) metų vasarą pas 
Dambrauską yra įvykęs ir pirmasis pirmųjų ateitininkijos atstovų (stu* 
dentų, ir, rodos, taip pat ir gimnazijų moksleivių) susirinkimas. Taip 
liudija to susirinkimo dalyviai, ir jų atmintimi šiuo atveju aš labiau pasi* 
tikiu, kaip manąja.

Gerai atsimenu, kad ir mano pirmasis straipsnis apie darvinizmą ir 
paskesnis „Ateities“ l*jam numeriui skirtas ir jame atspausdintas (Trys 
pamatiniai klausimai) Dambrauskui labai patiko. Gavęs pirmąjį straipsnį 
jis man atrašė ilgoką laišką, kuriame džiaugėsi mano šiuo „debiutu“ ir 
nusiskundė nesiliaujamais puolimais iš kairės, iš kur religija, katalikybė, 
Bažnyčia puolama šimtus kartų kartotais tais pačiais priekaištais. Kaipo 
pavyzdys buvo nurodytas kažkoks tuo laiku Amerikoj pradėjęs eit laisva* 
manių laikraštis, J. Šliupo leidžiamas (ar ne „Laivoji Mintis“?). Po ant* 
rojo straipsnio gavau tirštai prirašytą atviruką, prasidedantį žodžiais: 
„Bravo, bravissimo!“ Neatitaisomas nuostolis, kad šių dviejų (taip pat 
nė kitų, jei jų buvo) Dambrausko laiškų nesu pasilaikęs.
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Gavėnios nuotaikoje. Prie klausyklos.
,,N. Romuva“

„Ateičiai“ jau įsiėjus, būtent, jau antraisiais ar gal trečiaisiais jos 
ėjimo metais (1912 ar 1913ssiais*) kartą vasarą užėjau pas Dambrauską; 
jis man pasiūlė pasiimt (į kaimą) peržiūrėt „Ateičiai“ atėjusius rankraš* 
čius. Jie buvo jo sudėti į atskirą portfelį, kuriame, man rodos, buvo lai*= 
komi ir „išbrokytieji“, vad. neįdėti, kaip netinkami rankraščiai. Taip 
manau dėl to, kad rankraščių buvo labai daug, beveik pilnas portfelis. 
Aš mielu noru tą rankraščių pilną portfelį priėmiau ir pasijutau su „unaru“, 
nes jau buvau „redaktorius su portfeliu“, o iki tol buvau buvęs tik redak* 
torius „be portfelio“. Bet jei aš studentaudamas ir turėjau kokį odinį 
krepšelį, iš bėdos galimą ir portfeliu vadinti, tai dabar vis dėlto jaučiausi 
„unaringiau“, nes jau turėjau ir tikrą redaktorišką, nes redaktoriaus Damb* 
rausko turėtą ir naudotą portfelį ...

Deja! Kad būčiau žinojęs, ką tas portfelis man iškrės, kitaip sakant, 
kokia suma teks apmokėt tas „unaras“ jį turėti, — tai būčiau bėgęs nuo 
jo, kaip nuo pikčiausios „pavietrės“ ( = maro). Iš tikrųjų, rodos, kad tais 
pat metais rudeniop, prieš išvykdamas studijuot į Maskvą, netekau, pas 
metęs iš jo 115 (šimto ir penkiolikos) rublių, kuriuos buvau „su-sikas 
čiojęs“ iš mano rėmėjų vasaros metu. Tokios sumutės būtų užtekę visam 
pusmečiui Maskvoj išgyventi. O ji iš portfelio man iššoko prie Kazlų 
Rūdos stoties, miške ant kelio ir, tikriausiai, buvo kieno rasta ir sunaus 
dota saviems reikalams. Apie tas nepaprastas apystovas, kuriomis šitai 
įvyko, aš esu jau pasakojęs „Darbininke“ (Laiškai a.a. V. Endziulaičiui: 
1929, Nr. 48, 49, 50 ir 1930, Nr. 49) ir dėl to to pasakojimo nekartosiu.

* Tiksli data galės būt nustatyta tik vėliau, mano atsiminimus pakorigavus 
kitų atsiminimais.
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1913 m. vasarą Kauno kunigai „Vilties“ dalininkai vyko Vilniun į 
„Vilties“ dalininkų visuotinį susirinkimą. Išsirengė ir Dambrauskas. Bet 
jis iš Sv. Kazimiero Drujos namų (dabartinėj jų vietoj) nuėjo tik iki gu? 
bernatoriaus gyvenamų namų (dabar prezidentūra). Buvo taip.

Dambrauskas tuo metu jau leido ir satyros laikraštį „Garnį“. „Gar? 
nyje“ jis įdėjo satyrines eilutes, kuriose buvo pašiepiami lietuviai, kad 
jie visuomet dėl visų nelaimių kaltina tik kitus, bet niekuomet ne save pa? 
čius, nors tik vien jie patys ir tebūtų kalti. Tame eilėrašty būta ir tokio, 
rodos, baigiamojo posmo:

„Kaltas Dievas, kaltas caras, 
Tik mes vieni nekalti*.

Tuo metu Kaune prie gubernatoriaus, kaip lietuviškų laikraščių cen? 
zorius, veikė rusams parsidavęs lietuvis A. Daukša. Jis visur ieškodavo 
progos lietuvių spaudai įkąsti. Ir štai tas išgama referuoja gubernatoriui, 
kad aname dvieilyje esąs įžeidžiamas . . . caras, nes čia jis esą kaltinamas . . . 
Gubernatorius nubaudžia „Garnio“ redaktorių Dambrauską keliais šim* 
tais rublių. Dambrauskas, nieko apie tai nežinodamas, išsirengia Vilniun 
ir eina su kitais stotin (ir aš drauge ėjau). Bet pakeliui vienas tos kom? 
panijos, rodos, a.a. kun. prof. Alekna, nusiperka kioske Vilniuj ėjusį 
rusišką dienraštį, pažiūrėjęs į jį tuoj suranda žinią apie nubaudimą ir ją 
čia pat pakiša einančiam Dambrauskui. Visa ta kompanija ėjo ties gu== 
bernatoriaus sodeliu. Tas, jau nebe pirmą kartą nubaustas redaktorius ir 
dar taip neteisingai, susinervina, padaro nervingą mojį, apsigręžia ir par?= 
eina namon. Taip tat jis tą kartą Vilniun ir nenuvažiavo.

Bet kad ir Dambrauskas nedalyvavo „Vilties“ dalininkų susirinkime 
jos redaktoriui pakeisti, tačiau jo vaidmuo mane sodinant į to laikraščio 
redaktoriaus kėdę vis dėlto liko įamžintas dail. A. Varno vienoj kari* 
katūroj (pirmiausia buvo įdėta „Vaire“ karo metu, o paskiau pakartota 
šaržų rinkiny „Ant politikos laktų“, Kaunas 1922).

*

Redaguodamas „Viltį“, vienu atžvilgiu pasijutau patekęs lyg tarp 
„kūjo ir priekalo“. Būtent, kalbos dalykuose. Kūjis ir priekalas čia 
man buvo Jablonskis ir Dambrauskas. Jablonskis atsiųsdavo „Vilčiai“ 
kalbos dalykų; kai juos nieko nekeisdamas išspausdindavau, gaudavau 
bart iš Dambrausko. Kai, norėdamas įsiteikt Dambrauskui, mėgindavau 
ginčytis su Jablonskiu ir darydavau prierašų, įpykindavau Jablonskį. Tų 
mano vargų nepapirktas liudininkas yra Dambrausko laiškelis iš 1914.IV.3 
(vienintelis išlikęs iš to senesnio laiko). Štai jis (kalba, skyryba ir pa? 
braukimai nekeičiami) :

„3.IV.14, Kaune. Carissime, Įdėjai Jablonskio straipsnį apie dvasi? 
ninkus — o nepastebėjai, jog tas musų antifilologas patsai save 
sumušė. Mat anot jo — aiškis vien daikto kilimą tereiškia. Jei 
taip, tai mes visi katalikai esame dvasiškiai, nes visi esame kilę 
iš dvasios šv. Slg. Jon. III, 5, 6? Jei kas neatgimtų iš vandens ir šven* 
tosios Dvasios, negal įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, kūnas yra, 
ir kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Mes visi per krikštą gims*
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Mykolas Angelas Pietta

tame iš dvasios, o kunigai iš šv. Dvasios gauna savo valdžią. Vysk, 
pašvęsdamas kandidatą kunigu sako: accipe Spiritum S., quorum remiseris 
peccata, remittuntur ei et quorum retinueris, retenta sunt. Taigi, kunigai 
dvigubai tur teisę vadintis dvasiškiais. Sveiki sulaukę šv. Velykų. Kun. 
A. Dambrauskas“.

Šis laiškutis pirmiausia yra būdingas Jablonskio ir Dambrausko „filo* 
loginiams“ santykiams pavaizduoti. Arčiau jųdviejų stovėjusiems yra ži= 
noma, kad šiuo atveju tarp tųdviejų mūsų didžių vyrų visuomet yra buvęs 
status belli (karo padėtis). Rodos, ir dėl neesminių dalykų, dėl kokių maž== 
možių juodu tuomet, pykšt==pykšt ir pradėdavo kirstis, kaip ... du gaidžiai, 
kaip koki kertukai. Nepriklausomos Lietuvos sulaukę ir abu dalyvaudami 
kalbbininkų komisijoj juoduu jau nesipešdavo; vieną kartą, atmenu, Ja= 
blonskis net entuziastiškai pritarė Dambrausko kažkokiam čia pat komi* 
sijoj „nukaltam“ terminui.

Mano iš tų jųdviejų ginčų gautas išgyvenimas yra toks: būdamas 
Dambrausko mokinys aš ilgai jaučiausi mažiau gerai mokąs mano gimtąją 
kalbą, kaip visi Jablonskio mokiniai.

Aukščiau nurašytasai Dambrausko laiškutis tai dar man labai švelnus.
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Bet kartą gavau iš jo tikrai „dambrauskišką“, atseit, „perkūnišką“ laišką. 
Ir, rodos, nebuvo už ką labai. Nagi, būtent, mudu su p. L. Gira, dėję 
„Vilčiai“ tobulint visas jėgas, sugalvojova ir paskelbėva, kad 1914 metais 
„Vilties“ dienraščio prenumeratoriai gaus dovanų, rodos, kokį mudviejų 
suplanuotą Lietuvių kultūros ir gyvenimo almanachą ar ką panašaus. Nagi, 
už tai kad gavau iš Dambrausko, tai gavau! Jis iš Kauno rašė man maž* 
daug taip: „Redaktoriau! Paskelbei tokias ir tokias savo skaitytojams do* 
vanas. Bet dar mažai jų paskelbei. Paskelbk tiek ir tokių, kiek ir kokių 
žada Amerikos laikraščiai: mašinų, patefonų, laikrodžių, bliūdų, šaukštų, 
cigarų, batų, tepalo, kremo ir 1.1.“ O gale, rodos, buvo pridėta: „Gerai 
redaguok, tai skaitytojų turėsi ir dovanų nežadėdamas . . .“

Aš, žinoma, stengiausi atsikirst, aiškintis. Žinau tik, kad mano laiškui 
padėjau lyg motto Kristaus žodžius iš šv. Luko Evangelijos: „Ko esate 
nusigandę ir kodėl tokios mintys kilsta jūsų širdyse?“ (24, 38). Atsaky* 
damas man į tą atsikirtimą Dambrauskas buvo jau visai „suminkštėjęs“ 
ir kaip taikos ženklą drauge atsiuntė man, rodos, straipsnį „Tverti“ (skirtą 
Maironio sukakčiai), kurį pavedė visiškai mano nuožiūrai: spausdint ar 
mest į redakcijos krepšį. Aš, žinoma, jį išspausdinau su pietizmu mano 
sumanytame leisti „Vilties“ „mokslo ir literatūros priede“, dėl kurio jis, 
rodos, daugiausiai ir buvo ant manęs supykęs.

1914 metų vidurvasarį prasideda karas. Dambrauskas šį kartą nepra* 
šomas gerumu išvažiuot iš Kauno, bet turi išsinešdinti karo komendanto 
Grigorjevo įsakytas, kaip politiniu atžvilgiu nepatikimas. Ištremiami iš 
Kauno drauge ir keli kiti kunigai lietuviai: Alekna, Dogelis, Olšauskas. 
Taip kad jų visi „pasiruošimai1 išsilaikyt priešų apgultoj Kauno tvirtovėj 
nebuvo reikalingi. Ypač įdomiai rengėsi „laikytis“ a.a. kun. Alekna. Bū* 
tent, tik karą paskelbus, jis įsakė savo tarnaitei, kad parūpintų maisto 
atsargą „apgulos“ laikui: nupirkti bent pusantros dešimties kiaušinių... 
Manau, kad tikrai jie liko nesuvartoti, kadangi visi rusams neištikimieji 
kunigai buvo labai greit iš Kauno ištremti.

Dėl to karo metu, nuo 1914 m. rudens iki 1915.X.10., Dambrauskas 
gyveno Vilniuje. Kur jis ten gyveno, nebeatmenu. 'Atmenu tik, kad 
viename lietuvių moksleivių (tur būt ir tremtinių) bendrabutyje Vilniaus 
lietuviai inteligentai darėme kažkokį pasitarimą svarbiais klausimais. Po* 
sėdžiavome erdviausiame bendrabučio kambary; o tuo metu bendrabuty 
buvusieji moksleiviai, kurie tuo metu nebuvo kur išėję, buvo suėję į kitą 
gretimą kambarį ir ten čirpino bei dzindino įvairiomis „bandurkomis“. 
Mums beposėdžiaujant užstojo toks momentas, kad visi nutilo, lyg visiems 
būtų kvapą užėmę. Pasidarė mirties tyla. Tuo tarpu čia pat už sienos 
vienas mokinukas nerūpestingai skambino: dzin*dzin*dzin, dzin*dzin*dzin, 
dzin*dzin*dzin ... Ir kaž kodėl visi mes, rimti posėdininkai, lyg būtumėme 
kieno už nosių atsukti, nukreipiame savo žvilgsnius į čia pat esantį Damb* 
rauską, lyg norėdami akimis pasakyti, kad tas dzindzinimas yra specialiai 
taikomas jo nervams. Ir jis tuojau sureagavo taip, kaip buvo laukiama: 
padarė nervingą mojį ranka (gal ir stalan kumščia trinktelėjo, nes susi* 
nervinęs taip dažnai padarydavo) ir pasakė pabrėždamas to dzindzintojo 
adresu: „Idiotas! . . . “.

Pr. Dovydaitis
(Jei įdomu, bus ir daugiau)
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EUG. MATUZEX*IČIUS

DIDYSIS ILGESYS
TAI ir vėl tu išsižadi Kristaus, 
Jo stebuklų, jo žodžių šviesių... 
Kur keliaut, o kur eit dabar ryžties, 
Kokia plaus tavo kojas rasa?

Ar nebus tau baugu, kai naktyje 
Plėš mėlynę žaibai ugnimi? 
ylr pajusi, kaip žiedas atgyja, 
Kaip numiršta žuvis tvenkiny?...

Ar gana tau bus lekiančių metų, 
Ar užteks vien dienų pilkumos? — 
Kai praeis, kai pralėks taip bematant — 
Ilgesys iš namų išvilios...

Ilgesys! Jis lydės tavo kelią, 
Sauks tave, ves tave lig... lentos... 
O virš girios, virš lauko berželio 
Alos vainikas viršūnės baltos — —

Ir jauti — paskutinis jau žingsnis... 
Tuoj pakirs metai kojas basas...
— — Ant krūtinės, ant veido tau spindi 
Ilgesys — amžinoji šviesa...

EUG. MATUZEVIČIUS

NERIMAS
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KAI aš žvelgiu i gilią, juodą naktį, 
Į dangų, degančias žvaigždes, 
Jaučiu, kaip siurbias gyslom šaltis, 
Kaip blaškos nerimas veide...

Ko jūs taip mirksit, žvaigždės, ugnelytės mažos? 
Ko jūs nerimstat danguje plačiam? —
Juk svetimi, jums svetimi žmogaus kelių miražai, 
Jums tolima žmogaus kančia...

Ten taip platu. Ten nėr ribų jūs keliui!
Jūs kelias — visas mėlynas dangus...
O šičia žemėje, kaip dulkė, kaip vikšrelis, 
Paklysta dulkėtam kely žmogus — —

Jį amžinai vis plaka nerimas ir vėjai — 
Trošku jam čia ir siaura dulkėtam kely...
O pakelia akis — ten saulė, mėnuo skrieja, 
Ir visa skuba kažin kur tolyn...



KAZIMIERAS GEČAS

Moksleivijos skola Lietuvai*
1938 metai mums, lietuviams, yra nepaprasti. Jais žengiame į trečią 

nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį. Dvidešimt metų, rodos, trumpas lai? 
kotarpis, bet mums jis yra labai brangus. Visi, kurių gyslomis teka senos, 
ištvermingos kankinės rasės kraujas, kurių senolių prakaitu yra nulais? 
tytas kiekvienas Lietuvos kampelis, kurių tėvų kaulai dar pūva tolima? 
jame Sibire, visi stengiasi šiuos jubiliejinius metus kuo iškilmingiau pa? 
minėti. Visos organizacijos ir įvairios įstaigos ruošiasi šio jubiliejaus mi? 
nėjimo planams. O koks minėjimo planas moksleiviui? Žinoma, mokyklų 
vadovybės parengs visokias programas, ir mes turėsime jas vykdyti, bet 
man ne tas rūpi. Čia mokyklų reikalas. Aš tik nurodysiu, ką moksleiviai 
turėtų padaryti šalia mokyklų vadovybių programos.

Be abejo, minėjimus savo iniciatyva rengs ir įvairūs moksleivių būre? 
liai, kur vienas kolega skaitys iš kur nors žodis žodin nurašytą referatą, 
be ilgumo daugiau nieko savyje neturintį, kitas, kaip Jerichono dūda, pils 
visokias oracijas į klausytojus, graudindamas jų širdis, dar kitas padekla? 
muos kokį savo sukurutą eilėraštuką — ir tiek. Apskritai, bus stengiamąsi 
surengti viešus minėjimus. Tokius minėjimus aš siūlyčiau palikti mūsų 
ponams, kurie be rekordiškų, neturinčių nei pradžios, nei galo, kalbų ir 
milžiniškų balių nieko daugiau nesugeba padaryti. Mes, moksleiviai, ku? 
rių krūtinės kupinos entuziazmo, kurie ateity turėsime nulemti Lietuvos 
ateitį, turime pirmojo dvidešimtmečio jubiliejų paminėti kukliau ir daug 
nuoširdžiau. Mums nepakanka (ir nereikia!) kelti taurės už kultūringą 
ateities Lietuvą. Tai padaryti bus kam ir be mūsų.

Pirmoji mūsų pareiga — gerai atlikti savo pareigas. O pareigos aiš? 
kios — išmokti gerai pamokas. Tiesa, pamokas gerai išmokti turime vi? 
suomet, ne tik jubiliejiniais metais, ir kai kas gali pamanyti, kad be 
reikalo tai primenu. Bet, pažiūrėję į tikrovę, pamatysime, kad ne visuomet 
čia taip sąžiningi. Juk beveik kiekvienoj klasėj trimestro gale pasidaro 
didžiausios derybos ir teismai, kur mokytojai yra iki kraujo išvarginami 
visokiais „taisymais“. Ar tai nežemina mūsų vardo? Prisipažinkim, kad 
tai „bėdai“ pašalinti pakanka tik mūsų pasiryžimo ir gerų norų. Be to, 
dažnai didžiuojamės pamokų visiškai nežiūrėję ir vis dėlto sukrapštę „uo? 
deguotą“ trejetuką. Daug geriau būtų, kad tokio savo apsileidimo nedrįs? 
tume draugams atidengti. Atsiminkim, kad kiekvienas pasisekimas turi 
99% darbo. Juk ir nepriklausomybę, kurios dvidešimmetį švenčiame, atga? 
vome tik kruvinu ir nenuilstamu darbu. Todėl jubiliejaus proga tvirtai 
pasiryžkime pereiti į aukštesnę klasę „švariais popieriais“, o kurie turėsime

* Straipsnis, „At.“ konkurse laimėjęs I premiją.
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laimės šiemet gimnaziją baigti, baikime kaip galima geriau. Tai bus labai 
svarbus jubiliejaus darbotvarkės punktas.

Antras punktas, kuris labai panašus į pirmąjį, — tai geras išmokimas 
lituanistikos dalykų, kaip lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos. 
Jau kun. Myk. Daukša XVI a. gale iškelia begalinę gimtosios kalbos 
reikšmę.

— Ne žemės derlumu, — sako jis, — ne parėdų įvairumu, ne tvirs 
tovių stiprumu gyvuoja tauta, bet saugodama ir vartodama savo kalbą, 
kuri stiprina ir palaiko santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra 
bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas ir valstybės 
sargas. Panaikink kalbą, panaikinsi santaiką, vienybę ir visokią dorą . . .

Matome, kaip suprato gimtosios kalbos reikšmę žymūs mūsų žmonės. 
O tie amžiai, kuriuose nebuvo tinkamai įvertinta gimtoji kalba, skaudžiai 
atliepė visam mūsų tautos ir valstybės gyvenimui. Jei mūsų politikai, kaip 
Vytautas Didysis ar kiti, būtų daugiau branginę gimtąją kalbą, gal visa 
istorija būtų kitaip vysčiusis. Rodos, nebereikia nė aiškinti gimtosios 

kalbos reikšmės, nes ji pakankamai aiški. O ar mes, moksleiviai, labai 
gerai ją mokame? Ar ne dažnai girdime mokytojų nusiskundimus? O 
su Lietuvos istorija, kuri turėtų būti mūsų mokytoja ir stiprintoja, ar 
geriau? Ar labai gerai pažįstame savo kraštą? Ar daug po jį ekskursuos 
jame? Rodos, kad ne viskas tvarkoj ir čia. Todėl, minėdami nepriklau? 
somo gyvenimo dvidešimtmetį, įrašykime į darbų tvarkos punktus ir tins 
karną lituanistikos dalykų išmokimą.

Daug kas sako, kad moksleivija — ateities žiedas, ateities inteligentija, 
kad į moksleivijos rankas pateks Lietuvos ateitis. Gerų pavaduotojų iš 
mūsų tikisi senesnioji karta. Juk tą patį tikslą turi ir mokykla. Bet ji 
viena negali iš mūsų „iškepti“ intelektų. Čia reikia mūsų pačių noro.
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Mokykla gali tik nurodyti kelius, kaip mes turime lavintis. Visapusiškai 
išsilavinti galime tik daug skaitydami. O skaityti gimnazijoj yra pats pas 
togiausias laikas. Juk po pietų turime 8 valandas. Trijų pakanka nors 
maliai parengti pamokoms (priskaitant dar ketvirtą valandą iš ryto), dviejų 
pasivaikščioti ir sportui, o likusias tris galime (ir net turime!) skirti lėks 
turai. O. S. Mardeno tvirtinimu, jei kasdien skaitytume po tris valandas, 
tai per metus galime perskaityti per 60.000 puslapių. Imdami vienai knys 
gai vidutiniškai po 300 puslapių, turėsime apie 200 tomų. Tai tik per mes 
tus. O jei paimsime visą gimnazijos laiką, tai gausime 1.600 tomų! Jei 
neskaitysime visokių šlamštų, tai bus pasakiškas mūsų sielos maistas. Ne 
be reikalo todėl ir vokiečiai knygą priskiria prie kasdieninės duonos, o 
garsusis Ciceronas, kurio raštai mums kartais daug bėdos pridaro, pasakė, 
kad kambarį, kuriame nėra knygų, galime palyginti kūnui be sielos. Daug 
mūsų tarpe yra tokių moksleivių, kurie pasitenkina tik vidutinišku, kars 
tais ir labai geru pamokų parengimu, o apie platesnę lektūrą nė nesap* 
nuoja. Taip galvoja tokie tipukai, kurie į mokslą žiūri kaip į priemonę 
ateity lengvai ir šiltai gyventi. Iš tokių moksleivių menka tėvynei nauda. 
Juk tokių „inteligentų“, kurie į knygų spintas susikrauna . . . krupniko 
bonkas, turime jau pakankamai. Jei norime papildyti tokių ponų eiles, 
geriau neleiskime sunkiai uždirbtų tėvelių centų! Jei nenorime apvilti tų, 
kurie iš mūsų daug laukia, tai skaitykime daug naudingų knygų. Todėl, 
švęsdami pirmąjį nepriklausomą dvidešimtmetį, įrašykim į darbų tvarkos 
punktus ir naudingą, planingą lektūrą.

Paskaitę tautų istorijas, galime pastebėti, kad tautos tol yra galingos, 
kol jų papročiai nesugenda, kol moralė stovi tinkamoj aukštumoj. Tai 
iš dalies patvirtina romėnų ir graikų istorija. Bet koks prasilenkimas su 
visatos dėsniais jau veda tautą prie pražūties. O juk nuo mažų dalykėlių 

, einama prie didesnių . . . Mes, be abejo, trokštame, kad mūsų tauta būtų 
atspari, su charakteriu, kad ji, anot vokiečių, eitų iš amžinybės į amžh 
nybę. Todėl turime vengti viso to, kas silpnina charakterį ir aikvoja be 
reikalo energiją. Pirmoj eilėj čia pasiperša tabakas ir, anot rusų, „vande* 
nelis“. Prisiminkime Valančiaus laikų Lietuvą. Kaip tada rusai stengėsi 

“nugirdyti mūsų kaimą, nes degtine ir alum „nulesintą“ teisingai tikėjosi 
vedžioti kur tinkami. Bet atkaklusis žemaitis Valančius su savo brolL 
jomis tam griežtai pasipriešino, ir mes tapome išgelbėti. Be to, paimkim 
ir mūsų rendezvous. Kiek čia gaišiname brangaus laiko, kokį „čyščių“ 
kartais be jokio „ačiū“ iš „kitos pusės“ iškenčiame! Ar tai ne laiko ir ener? 
gijos aikvojimas? Visa tai galima palikti ateičiai. Vietoj pypkės, stikliuko 
ir romansų geriau pamilkim tokius dalykus, kurie mus stiprintų, o ne silp* 
nintų. Geriau tuo laiku daužykim futbolą, kad ugnys lakstytų, „kraukim“ 
į krepšį, kad dulkės rūktų, karpykim rankom vandenį, kad putos per galvą 
lėktų, — tada turėsim daug daugiau naudos ir kūnui ir dvasiai. Tai ket? 
virtas darbų tvarkos punktas. ,

Gyvename tarp galingų, grobuoniškų kaimynų. Jei norime sulaukti 
antrojo dvidešimtmečio, turime labai budėti ir vieningai dirbti. Skaidys 
masis į atskirus luomus mums yra neleistinas. Prisiminkim savo tautos 
istoriją. Kada tarp bajorijos, o tuo pačiu tų laikų inteligentijos ir liaudies 
pasidarė nepereinama bedugnė, praraja, kada viena kitą pradėjo skriausti, 
valstybė smarkiais šuoliais žengė prie žlugimo. Mūsų daugelis esame iš 
kaimo. Mūsų tėvai — artojai laukia iš mūsų sunkios būklės palengvL
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nimo. Todėl jų neapvilkime: išvykim iš savo krašto „pono“ ir „mužiko“ 
sąvokas, pamilkim liaudį, jai kiek galėdami padėkim kultūrėti, o svarbiau* 
šia, jos nepaniekinkim. Tuo atsiteisime jai skolą už mūsų išmokymą, 
už suteikimą sąlygų mokytis. Tai penktas darbų tvarkos punktas.

Šeštas ir paskutinis punktas — entuziastiškai dalyvaukim visose mo* 
kyklos vadovybės rengiamose minėjimo iškilmėse.

Suglaudę visa tai, kas čia pasakyta, gausime tokią programą:
1) gerai mokysimės;
2) pamilsime ir gerai išmoksime lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją ir 

geografiją; daug ekskursuosime;
3) pamilsime knygą;
4) paskelbsime kovą pypkei, stikliukui ir kitokiems niekams, o jų 

vietoj daugiau sportuosim;
5) susiartinsim su liaudimi ir
6) uoliai dalyvausime mokyklų rengiamose jubiliejinėse šventėse.
Taip mes, tas ateities žiedas, prisidėsime prie nepriklausomo gyvenimo 

dvidešimtmečio minėjimo.
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VYTAUTAS ČĖSNA

ŽODŽIAI IR ŠIRDIS
TAI kas, kad žodžiais skelsim uolą, 
Bet juoksimės iš to širdim. 
Kaimuos jau kryžiai žemėn puola. 
Parpuls — jų nieks neprisimins...

Prieis prie jų, gal būt, turistas — 
Nepasimels, nepasiguos.
Pravirks nuliūdęs geras Kristus, 
Pravirks niūrus rudens dangus.

Ir bus vien ašaros šioj žemėj: 
Nebus žmogaus, nebus širdies. 
Ir nieks tada neras čia laimės, 
Niekas jos balso negirdės.

Tai kas, kad žodžiais uolą skelsim, 
Ir juoksimės širdim iš to.
O Kristaus žodį, Kristaus balsą 
Kalnai ir slėniai tekartos.

Per žemę eis vėl piktos šalnos, 
Ir ūžaus uosiai pas vartus.
O Kristus vėl Golgotos kalnan 
Eis kruvinos aukos kartot.

Nebus kam nešti sunkų kryžių, 
Nebus Veronikos šventos.
Nereiks čia jų, nereiks nė kryžių, 
Nereiks šventosios Lietuvos.

Gal šauksim, kryžiumi parpuolę, 
Ir lauksim laimės išneštos.
Tai kas, kad žodžiais skelsim uc 
O juoksimės širdim iš to.
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PAULIUS JURKUS

A. Jakštas ir jaunieji talentai
(Įvadas)

Jau nuo „Aušros“ laikų mūsų šviesuomenėj atsirado du frontai. Vies 
nas — užsikrėtęs rusiškuoju nihilizmu, antras — katalikiškasis. Su pastas 
ruoju ėjo tik kunigai ir labai negausus pasauliečių būrelis, o su pirmuoju 
didesnė dalis šviesuomenės.

Tokia padėtis buvo nenormali. Reikėjo šviesuomenei galvojimą pas 
keisti iš pagrindų: nuo įsivyravusios laisvamanybės pasukti religijos link. 
Reikėjo šviesuomenę performuoti ar visą kartą naujai išauklėti. A. Jakštas 
ir ėmėsi pastoviai ir intensyviai formuoti religinę sąmonę „Draugijoje“ 
(1907) ir „Ateityje“ (1911). Šis religinis ir tautinis sąmoninimas buvo 
pabrėžiamas visur: publicistikoje, eilėraščiuose, apysakose ir novelėse.

Pagrindai aiškūs. Todėl apie tuodu laikraščiu susispietė aiškios kata? 
likiškos ideologijos žmonės. Visi jie buvo idealistai: daugiau davė, o ma* 
žiau reikalavo. Šis idealizmas dar tebebuvo išsineštas iš „Aušros“ ir kitų 
pirmųjų laikraščių. Širdyje buvo daug jausmo, pasiaukojimo tėvynei.

Jakšto bendradarbiai buvo įvairiausio amžiaus. Apie „Draugiją“ susi? 
spietė vyresnieji, jau pagarsėję dar spaudos draudimo metu. Jos pusią? 
piuose figūruoja: Maironis, Margalis, Žalvarnis,. Gustaitis, Šaulėniškis, 
Vaitkus, Steponaitis, Dagilis, Šatrijos Ragana, Liudas Gira, pats Jakštas 
ir kt. Kaip matome, beveik vieni lyrikai. Tik viena Šatrijos Ragana iš 
jų išsiskiria.

Patys jaunieji talentai pradeda dygti „Ateityje“. Vėl čia lyrikos apstu, 
o beletristikos tik nuotrupos. Mirguliuoja įvairių įvairiausi vardai. Iš to 
laiko (1911 —1919) „Ateityje“ išaugo Putinas, Faustas Kirša, Tyrų Duktė 
(Buivydaitė) ir kiti. Buvo pasireiškę anuo metu labiau pagarsėjusių už 
minėtus, bet laikas juos pergreit nuvargino ir pailsino.

Jakštas stropiai spaudą sekė nuo 1904 iki 1923 m., bet ir vėliau jis 
visiškai nenutilo, parodydavo naujų recenzijų ir straipsnių. Didžiausią . 
savo kritikos dalį yra išspausdinęs „Draugijoje“. Visame jo santykiavime 
su naująja literatūra, su naujais talentais, matome du tašku: 1) stengiasi 
nuo kairių reiškinių jaunuosius atkratyti ir 2) pozityviai teigia, iškel? 
damas gerąsias puses.

JAKŠTAS PUOLA

„Aušros“, „Apžvalgos“, „Tėvynės Sargo“ ideologijoje išaugusių žmo# 
nių kūryba Jakštui šalta nebuvo. Bet spaudą atgavus, ir mene ir spaudoj 
pasireiškia naujųjų laikų prošvaistės. Bene pirmasis naujųjų laikų pra? 
nasas buvo Čiurlionis, kurio Jakštas jau nebesuprato.
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Su naująja po spaudos draudimo karta ateina į Lietuvą ir simbolizmas 
ir ekspresionizmas.. Pirmasis vaizdus ir sąvokas reiškia simboliais. Jo 
uždavinys — atskleisti aukštesniojo pasaulio paslaptis, nugirsti tylią, be* 
garsę sielų kalbą. Įvairūs tikrovės reiškiniai tėra tik simboliai, kuriuose 
glūdi to dvasinio pasaulio esmės pasireiškimai. Nors čia ir vyrauja idėjinis 
momentas, bet jis buvo simbolių miške visai paslėptas ir sunkiai susekamas. 
Tas vėl nesiderino su Jakšto supratimu.

Salia simbolizmo kur kas smarkesne banga liejosi ekspresionizmas, 
kurio vaizdavimo pagrindas buvo įspūdžiai, jausmai. Čia visi realieji 
daiktai nustojo savų pavidalų, o buvo tiktai daiktų šešėliai. Šios abi srovės 
Jakšto buvo vadinamos dekadentizmu dėl emocijų nuskurdimo ir dėl 
suasmenėjimo. Jakštas į visa tai ramiai žiūrėti negalėjo.

Jis jaunuosius puola už vaikišką išdykavimą. Kaip 
maži vaikai verčia viską aukštyn kojomis, taip ir jaunieji poetai nugriovė 
visa, kas pirmiau buvo gražu. Formoje ritmas ir rimas lauk. Klasikų kū= 
rybos pavyzdžiai — nulis. Kuriamas naujas pasaulis.

„Dar didesnio išdykavimo rasime kūrinių turiny. Naujoviškas poetas 
nelaiko savo pareiga išreikšti savo mintį žmoniškai, jis tyčia tau ją iš== 
kraipys, sudarkys, padarys iš jos galvosūkį, šposą ar kitaip su ja paišdy* 
kaus“ (Tl. Jakštas, „Meno kūrybos problemos“).

Ano momento poezija savo turiniu dažnai priešinga katalikiškai ideo= 
logijai. Toks Rimydis sako:

Žmogau,
Visagalis žemės šoferi, 
Pasuk truputį kairėn 
Pasausio profilį“ (Op. cit. 272 p.)

Žinoma, už tokias mintis Jakštas negalėjo girti nei Butkų Juzės, nei 
Salio Šemerio, nei kitų. Jis kviečia moksleiviją ir naujas jėgas atnaujinti 
poeziją, kad bendrom jėgom galėtų kovoti prieš plintančią poezijoje bes 
dievybę. Bet jis, gink Dieve, neliepia pasidaryti kokiomis davatkomis ar 
bačkininkais. „Užteks, jei mūsų dainiai pergyvens Dievą savy 
ir patys gyvens Dievuje“ (Op. cit. 283 p.).

Bet paskutinė, bendra tų laikų poezijos savybė, dėl kurios pyko Jakšs 
tas, buvo jos nepaprastas susmulkėjimas. „Visi jos rinkiniai plos 
nučiai, mažučiukai. Jokio platesnio užsimojimo, jokių ilgesnių poemų mūsų 
nauji poetai nesugeba parašyti. Atrodo, kad jų įkvėpimas greit išsenka, 
kad jų galvos ir širdys dažniausiai lieka bergždžios ir tuščios“ (Op. cit. 
252—3 psl.).

Bet šalia to Jakštas randa ir gero, kartais net didelį krislą. Pav., kad 
ir tokiam Sruogoje, Binky, ir jiems pripažįsta talentą.

Dabar laikas parodė, kad Jakštas daug kur neklydo. Tik Binkis, Tys«= 
liava ir B. Sruoga tedavė po keletą vertingų eilėraščių, o kiti . . . sunyko . . .

JAKŠTAS MOKO

Jakštas nepasitenkina vien pozityviai neigdamas, puldamas jaunąsias 
meno jėgas, bet dar ir teigia, nurodo tuos kelius, kuriais turėtų eiti mūsų 
menas, mūsų jaunieji talentai. Jakštas čia susidūrė su pačiais jaunaisiais
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Pavasaris čia pat . . . „N. Romuva“

ir jau subrendusiais kūrėjais. Su pirmaisiais jis susidūrė redaguodamas 
„Ateitį“ (1913—1919 m.). Čia Jakštas turėjo būti sodininku, kuris padeda 
kiekvienam naujai pasirodžiusiam diegeliui išaugti, jį ramstydamas arba 
visai perkeldamas į kitą lauką. Jeigu jis matydavo, kad jaunasis draugas 
pataikė ne savuoju keliu, tai jam geruoju patardavo imtis to ar kito darbo. 
O atradęs kurioj širdy šiek tiek kūrybos kibirkšties, nors ir numetęs ranks 
raštį į redakcijos krepšį, sakydavo: „Nesiliauk draugas rašęs, nes gali 
rašyti“ („Ateitis“, 1913 m. 7 nr. 354 p.).

O štai ištisa „teorija“:
„«Prozaikam ir poetam». Rašykit tik tuomet, kada jaučiat įkvėpimą, 

suomet mintys ar idėjos, kurias norint išreikšti ant popieros, kankina jus, 
neduoda ramybės, kuomet lengvai be spaudimo liejasi mintys. Atkreipkiit 
daugiau domos į žmogaus sielos gyvenimą. Šabloniškų gamtos vaizdelių 
užteks. Vengkit skysto sentimentalizmo: tarp jausmo ir proto turi būti 
harmonija“ („Ateitis“ 1913 m. 8 nr. 411 p. Rašybą palieku. P. J.").

641



Iškėlęs įkvėpimo momentą, jis retkarčiais jaunus draugus perspėja, kad 
jie nevaldo gerai formos, ir kiekvienam, kas bent kiek silpniau rašo, pa* 
taria išmokti lietuvių kalbos gramatikos ir sintaksės.'

Dar labiau jauniems pabrėžia skaitymą. Štai Tyrų Dukteriai (Bui== 
vydaitei) liepia skaityti, „kad ir širdelė būtų pilna ir galvutė netuščia“ 
(„Ateitis“ 1917 m. I nr. 32 p.). „Vienomis, kad ir dailiomis, svajonėmis 
toli nenuvažiuosi. Ateinančioji gadynė reikalaus darbo, darbui — reikės 
ne svajotojų, bet dainininkų tvėrėjų“ (Ibid.).

O amžinosios poezijos skelbėjams, jau subrendusiems, jis sako:
„Žmogaus kūryba turi panašėti į Dievo kūrybą, bent tiek, kiek pats 

žmogus panėši į Dievą“ (A. Jakštas, „Amžinoji poezija ir jos kūryba“. 
„Židinys“ 1932 m. XVI tom. 7 nr. 14 psl.).

Įsižiūrėjęs į pasaulį, Dievo kūrinį, jis stato šiuos reikalavimus, kad 
būtų žmogaus kūryba panaši į Dievo:

1. Dėsningumas. Visame pasaulyje matome tam tikrus, amži* 
nūs dėsnius, niekur nėra netvarkos, jokio chaoso. Todėl ir poezijoje turi 
būti išlaikyti kūrimo dėsniai, kad būtų ritmas, rimas. Posmelių eilučių 
skaičių reikia imti iš augalų žiedų, kiek jie turi vainiklapių, daugiau vengti 
nusibodusio ketureilio.

2. Proporcingumas. Vėl matome gamtoje, kad viskas propor^ 
cinga, todėl ir poezijoje svarbu išlaikyti eilučių ilgumo, išdėstymo pro* 
porcingumas.

3. Gerumas. Kiekvienas kūrinys turi žmogų kelti aukštyn, o ne 
traukti į tą purviną žemę, kitaip jis nebus geras, nes visa Dievo kūryboje 
yra gera: eina į jį, o jei žmogaus kūryba nebus gera, tai nepanašės į 
Dievo kūrybą.

4. Šviesumas. Kūrinys turi būti aiškus, žmogui suprantamas, 
„nes poezijos kūrinys — tai poeto žodis visuomenei. Bet kaip jis pasieks 
tikslą, būdamas visuomenei neprieinamas“ (Op. cit. 2 nr. 148 p.).

„Poetas turi džiaugtis visuomenei bedžiūgaujant, liūdėti — tautai ne* 
laimėn pakliuvus. Ir tas poeto džiaugsmas ir liūdesys turi būti ne tylus, 
bet garsus, apsireiškiąs jautriomis dainomis. Dainos tai poeto pareiga, tai 
uždavinys“ (Op. cit. 149 p.).

Jakštui „tikras poetas esti visuomet didelis natūralumo mėgėjas, mokąs 
giliausias mintis išreikšti paprasčiausiais žodžiais“ (Op. cit. 151 p.).

KAIP JAKŠTAS SUPRATO MENĄ?

Matėm, ką Jakštas neigia ir ką teigia. Iš to viso savaime plaukia ir jo 
meno supratimas.

Visas žmogaus gyvenimo kelias — lekianti strėlė Dievop. Kas iš to 
kelio iškrypo, tą Jakštas tuoj pastebėjo ir išbarė, nors tai būtų buvęs net 
jo artimiausias prietelius. Ta pačia strėle lekia ir menas į Aukščiausiąjį. 
Todėl visa jo ideologija negali prieštarauti pagrindiniam gyvenimo tikslui.

Jam menas — grožio kuriamasis veiksmas, o kūryba panaši į Dievo 
kūrybą. Labiausiai jis vertino klasiškąjį meną, dėl to ir pats kūryboj rei* 
kalauja suprantamumo, taisyklingumo, skambumo.
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L. KT.

Musų margos gromatėlės...
Kiekvienam yra didelio pavojaus per laiš= 

kus pakliūti į literatūrą, todėl be galo svar= 
bus dalykas — įprasti laiškus žmoniškai 
rašyti.

Prof. Dr. Juozas Eretas

Rodos, kokia prasmė jaunam moksleiviui apie laiškų rašymą kalbėti? 
Daugelis į tokią temą gal ranka numos ir pasakys: — „Manoji“ — arba 
„manasis“ — nesibars, nors ir kažin kaip aš parašyčiau...

Oi, bičiuli, mesk tą tinginio filosofiją — jokiu būdu ne tas pat, 
kaip mes laiškus rašome. Nežiūrėkim, kad „ji“ arba „jis“ viską už gera 
priima; taip pat nenumokim ranka ir į laiškus, kuriuos tenka „svetimiems“ 
parašyti. Nesidžiaukim nė tuo, kad už laiško netvarkingumą, rašybos 
klaidas, niekas dvejetuku negrasina. Taip, dvejetukas čia nelipa ant spran* 
do, bet... Bandysime toliau išsiaiškinti tą „bet“.

Prof. dr. Eretas sako, kad laiškai, nors ir atskiram asmeniui rašomi, 
jokiu būdu nėra grynai privatus dalykas. Anksčiau ar vėliau kiekvieno 
laiškai bus išspausdinti, nors ir visai prieš autorių norą . .. Neišsi? 
gąsk, drauge, Tu pats, pati išspausdintų savo laiškų jau gal ir neskaitysi... 
juos vartys tik tie, kurie po Tavęs gyvens. Bet argi Tu būtumei toks 
egoistas, egoistė, kad savo laiškus tik vienai būtybei tenorėtum skirti? 
Ne, aš nemanau. Todėl ir pasistenk visus, be išimčių, savo laiškus rašyti 
taip, kad jie būtų įdomūs ne tik vienam asmeniui šiandien arba rytoj, bet 
ir tūkstančiams žmonių po keleto dešimčių ar šimtų metų.

JAKŠTO SANTYKIAI SU PAČIAIS NAUJAISIAIS MUSU 
KŪRĖJAIS

Pagaliau po visokių „Vėjų“ ir „Frontų“, po įvairių nesuderinamų kon? 
trastų pradedama bodėtis sintezės. Prof. St. Šalkauskis meta šūkį — 1) viso 
centre Dievas ir 2) — žmogus. Pradedama ieškoti krikščionybės ir lietu? 
viškumo harmonijos. 1929 m. „Piūvis“ sako, kad tarp tų dviejų ideolo? 
gijų tauta galėsianti išlikti tik sukūrus ideališką, krikščionišką kultūrą. 
Nors ši naujoji ideologija jau nebebuvo toji pat, kurią turėjo Jakštas, Mai? 
ronis, bet visai jiems artima.

Todėl kai kurie šio laiko rašytojai vėl pasidarė Jakštui (jo lit. linkmei) 
artimesni.
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Nenori tikėti, kad paprastas laiškelis galėtų šimtmečiams išlikti? Bet 
ar žinai, kad šiandien ne vien tik profesoriai, bet ir šiaip „nuodėmingi 
žmonės“ dar neatsidžiaugia išlikusiais Ptolomėjaus, Cicerono laiškais? Ne.* 
minėsiu jau čia Bairono, Goethės, Novalio ir kt. laiškų, kurių amžius dar 
neprašoka dviejų šimtų metų. Jie, be abejo, taip pat netikėjo, kad laiškai 
tiek ilgai galėtų gyventi...

Gal pradedi abejoti ir jau ruošies šių eilučių autoriaus adresu pasas 
kyti: „Neišmanėlis — Ciceroną, Baironą ir Goethę nori man, eiliniam 
gimnazistui, pavyzdžiu statyti . . .“. — Mano drauge, atsimink, kad ne visi 
tie garsenybės savo laiku tebuvo tiek gimnazijos suolų nudildę, kaip Tu, 
o vis dėlto jie liko literatūros žvaigždėmis. Kodėl Tu ateity negali tokiu 
likti? Juk ne šventieji ir puodus dirba, kaip sako priežodis...

Teisingai pastebi minėtasis profesorius, kad mūsų laiškų kultūra šiais 
laikais yra be galo kritusi. Kelintasis dabar bemoka parašyti laišką? 
Tiesa, mokėjimo gal netrūktų, bet... ko čia, girdi, su kiekvienu laiškeliu 
ilgai „peckiosies“ — varai keliais brūkšniais kur pakliuvo, sutepei, su* 
braukei — tada į voką, ir tegu džiaugiasi adresatas, o pats galvotrūkčiais 
šveiti ant ledo, į aikštę... na, kartais gal į „robaksą“... Ar ne?

Ar Tu pagalvoji, jaunasis drauge, kad kiekvieną kartą adresatui ne* 
malonumą padarai, dažnai net jį įžeidi savo subraukytu ir išdraikytų minčių 
laišku, o be to viso, dar savo nekultūringumą parodai? To viso lengvai 
galėtum išvengti — reikia tik truputį rimčiau galvoti apie laišką, jo be* 
verčiu popierėliu nelaikyti, nes jo paskirtis didesnė, negu Tu manai. Prisi* 
pažinsiu, aš pats jokiu būdu neprisiverčiu antrukart perskaityti „kojomis 
rašyto“ laiško; tuo tarpu yra tokių, kurie ir dešimtą kartą skaitomi lieka 
vis nauji, gyvi ir įdomūs... Ir Tu visai nebandyk teisintis, kad nesugebi 
gražių, tvarkingų ir stilingų laiškų parašyti, kad gimnazijos moksleiviui 
tai — neišmanomas dalykas... Tuojau įrodysiu, kad šalia Tavęs, gimna* 
zijos suole, yra žmonių, tokia pat ruda suknele arba juodu švarku apsi* 
vilkusių, kaip ir Tu, o jų laiškai... Tegu kalba verčiau jie patys už save. 
Suprantama, ne ištisi laiškai, nes jie per daug vietos užimtų, o tik jų 
ištraukos. Štai, pasižiūrėk, kaip atrodo kultūringo laiško pradžia pas 
moksleivę, kuri nesivaiko įkyraus ir tuščio šablono:

Gerasis Broliuk,
ar žinai, kad X*. . . šiandien pasipuošę? . . . Kokios šventės proga? 

Naujais, tyriausio baltumo žiedais nusiklostė gatves, apdangstė namų 
stogus, tvoras aplipdė, nuogas medžių šakas prikaišė ir širdyse jauną 
džiaugsmą pabėrė... Pirmasis sniegas... Tavo sesė vieną tų baltųjų 
žiemos žiedų, kaip sveikinimą, tokį pat tyrą, nori įnešt į Tavo širdį. Ar 
priimsi?

Be abejo, ir kitos laiško vietos neblogesnės už jo pradžią... Kartu 
pasidžiaukim abituriento ligonio „dabartiniu pasauliu“:

. . . Rašau. Truputį įvargusį žvilgsnį kreipiu langan ir ilsiuos pib 
name saulės ir tyros baltumos mano akimis pagaunamam gamtos hori* 
zonte. Ar Tau įdomu, ką aš matau? — Kampą namo su langu, nu* 
degintu saulės; vešliais sniego žiedais nulinkusias medžio šakas — jos 
taip pat pilnos saulės; kaip storas virves, sunkia šarmos našta palenktas 
telegrafo vielas; jei pasikeliu aukščiau, mane sveikina šarmotas ru* 
žavas bažnyčios bokštas... Jaučiu, kad nervinies tokius niekus skaity*

* Miesto vadas. L. Kt.
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damas — atleisk! Tai dabartinis mano pasaulis, mane raminąs ir guos 
' džiąs. Brolau, kad Tu žinotum, kaip išsiilgau gamtos, tos žavinčios

žiemos laisvės, gryno oro...

<7 O gal įdomu, kaip turtingos dvasios abiturientė sujungia išorinę ap* 
linkumą, pirmąjį lapkričio sniegą, su savo ateities problemomis? Prašau:

Ką gero Tau turėtų parašyti kitame krašto pasieny bekrutanti 
sesė? Gal apie baltą baltą laukų pasaką? Gamtoje dabar tiek daug 
grožio... Medžių šakos prisivėlę snaigių... Dar tik vakar mačiau 
paskutinį gervių pulką, rėžiantį erdvėje trikampį, traukiant iš balto 
krašto į saulę varvinančią šalį. Žvilgsniu gaudžiau jas iš besigru* 
miančių snaigių būrio ir mačiau, kaip jos išsinešė paskutinę rudens 
dieną, palikdamos šalčio sukaustytą lauką, prisėtą žvilgančių kristalų. 
Džiaugiaus aš... Džiaugiaus, nes žinojau, kad greit arimai vėl pa* 
juoduos, vietoj snaigių soduose obelys baltuos, pavasaris vėl varvins 
beržo sulą, ir tada aš sakysiu: laukuose žalia žalia pasaka, laukuose 
klaidžioja pavasaris, pranašaudamas egzaminus. Jų bijau... ir laukiu. 
Žinau, gyvenimas praskleis tada jau naują užuolaidą ir pastūmės 
plikom rankom jauną padarą į naują pasaulį... Jis man dabar toks 
neaiškus, dažnai baisus, sukeliąs šiurpo... Ten matomas bus naujas 
gyvenimas, kurs keros skausmą jaunoj širdy, matant maža žmonėse 
žmonių...

Laikas bėga, šias eilutes beskaitant... Bet kažin ar taip, kaip aprašo 
dar viena poetiška „dūšia“? Dėl viso pikto, patikrinkim:

. . . Tuo tarpu dienos bėga, bėga pastrikčiodamos, kaip mūsų girių 
stirniukės, o nuo sieninio kalendoriaus lapiukai dribte drimba, vienas 
kitą vydami, ir taip nežymiai, bet taip greitai dilsta metai...

Neseniai džiaugėmės atostogomis... ir vėl naujų laukiame. Pasiner* 
kim jų svajonėse:

. . . Palaimingosios atostogų dienos pasiliko tėviškėje. Kokios pa* 
prastos, kuklios, tyros, bet taip mielos tėviškės dienos! Tėviškė teikė 
man apsčiai ramumo, kuriame ji grąžindavo man kūdikystės valandas... 
ne realiai — tai buvo gražios prisiminimų vizijos. Aš tvirtėjau. Dau* 
giau dvasia; palaimintoji ramybė puikiai remontavo mano dvasios 
rūmą: šlavė dulkes, šiukšles, o jų vieton prisodino pavasariškąjį gė* 
lyną su žibutėm ir lakštingalos giesme.

Minėtų atostogų laike sulaukėm Naujųjų Metų. Sveikinom vieni 
kitus, linkėjimus siuntėm... Vienas buvo toks:

— Ką atnešė Tau Jaunasis Karalaitis, tylioj nakty tarp linkėjimų 
ir sveikinimų, tarp maldos ir putojančių taurių įžengęs į amžių sostą? 
Gal lygiai gyvenimas Tavas dienas tebeplaka pirmyn, kaip ir prieš 
savaitę, kada rašėm devyniolikos šimtų datoj septynis. Ar ne taip? 
Brangus Brolau, gražiai pripildytą, vertingą lapą užskleidei 1937*tųjų. 
Dar gražiau, kaip Gyvenimo Menininko, teišsidažo 1938*tųjų švarioji 
dienų drobė!
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Raukosi, šaiposi „realistas“ skaitytojas iš tokio svajingo nuoširdumo? 
Na, gerai, duosim ir jam „realistišką“ pasisakymą:

. . . Juk aš Tau seniai sakau, kad man likimas niekada nesišypso, 
o tik savo aštrius dantis rodo ir tyko, kada galės įkąsti...

To negana? Na, prašom dar truputį „realistiškos filosofijos“:

. . . Tau patiks, ar ne, bet aš smarkiai sukritikavau „Maršą jau? 
nystcįi“. Man rodos, kad ši knyga tinka moksleiviams bent ligi 4 
klasių, o vyresnio amžiaus jaunuoliams ji lyg perdaug vaikiška. Kvai? 
liausiąs skyrius yra „Slaptoji raukšlių kalba“. Kaip sau nori, tai 
tikros nesąmonės. Matyt, autorius norėjo, kad žmonės raukšlių nesi? 
baidytų, todėl ir jų reikšmes kiek sušvelnino... Tiesa, vidurys knygos 
gana vertingas...

Nusileidus į „realistinį“ pasaulį, norisi dar pridėti vieno asmens tra? 
gingą skundą. Tikiuos, Tu atleisi, drauge, kad Tavo sunkios nuotaikos 
pasisakymą paimsim stiliaus pavyzdžiu... Jis įdomus ir kitiems, ne 
vien man:

. . . Kad Tu žinotum, kiek man nusibodo dabartinis gyvenimas, 
tai tikrai pareikštumei užuojautą. Visur tokia slegianti aplinka, tie 
visų veidai tokie nublankę, bereikšmiai — norsi kažkokios permai? 
nos, žodžiu, naujenybės; bet kas toji naujenybė, tai vėl nepasakyčiau. 
Taip žmogus blaškaisi, lyg šapelis jūroj, ir nė pats negali žinoti, kur 
galingoji gyvenimo banga nublokš tave.

Grįžkime vėl prie poezijos. Pažiūrėkim, ką galima gauti iš papras? 
čiausių žodžių, nukritusių nuo tikro stilisto plunksnos:

Labai nepyk, jei mažai teparašysiu, nes (pasisakysiu atvirai...) 
jau miegas atsibaladoja — mat, šiandie daug dirbau, todėl jaučiu nuo? 
vargį; be to, ir mano vienos žvakės „lemputė“ (tiesą pasakius, ji tikra 
žvakė...) baigia savo gyvenimą, greit liksiu žiemos tamsoj. Pamanysi, 
kad aš ir žmoniškos lempos neturiu — apsiriktum. Turiu šiokią tokią, 
bet šiandie visos bėdos: žibalo nebeliko...

Prašykime dar kartą tą pačią asmenybę, kad ji nuvestų mus iš vasario 
pusnynų į svajingąjį gegužį... Ji tai padarys:

Brolau, Tu nemėgsti žiemos? Nežavi Tavęs ta tyra laukų bal? 
tuma? Juk tai nekaltybės spalva. Be galo myliu ir aš pavasarį, jo 
žiedus, ypačiai pirmuosius. Mano tėviškės paupių fijolkos (nežinau, 
kaip jų lietuviškas vardas) — mylimiausi mano žiedai. Myliu (gal 
geriau sakyt: mėgstu) pakalnutes, vandens lelijas, alyvas. Mudviejų 
skoniai beveik sutinka. Ar ne? Pavasario laukiu...

Gana pavyzdžių... nes bijau p. Redaktorių išgąsdinti, keliolikos pus? 
lapių „Ateity“ paprašydamas. Ar bereikalingi čia komentarai? Esu tik? 
ras, kad ne. Tik viena pasakysiu: mėgstu susirašinėjimą ir laiškų gaunu 
bent iš poros tuzinų žmonių; jų tarpe yra mokytojų, kunigų... net ir už? 
sieninius diplomus turinčių žmonių — tačiau nedaugelio jų laiškai tesu? 
teikia tokio estetinio pasigėrėjimo, tokios nuotaikos, kaip keleto kuklių
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Juros sargyboje
,,Karys“

moksleivių laiškai. Kaip sau norite — juk čia gyva poezija! Taip atrodo 
nuoširdaus draugo atviras, laisvas pasikalbėjimas su tokiu pat draugu.

[Atleiskite, mielosios ir mielieji, kurių laiškučių ištraukos be Jūsų 
malonaus sutikimo keliomis dešimtimis metų pasiskubino į spaudą... Bū? 
kte ramūs — Jūsų asmenybių niekas nereikalingas nesužinos; tik jau ne* 
būkit egoistai ir nesigailėkit, savo dvasios turtu sušelpę kitus...]

Netiesa, kad laiške negali būti „poezijos“. Jai nėra vietos tik vai? 
diškuose reikalų raštuose, raportuose. O jausti ir galvoti mokančiam žmo? 
gui laiškas turi likti laišku, ne oficialiu raportu. Ir tai perdaug jau gyve? 
nimas to oficialumo parodo... Tik laiškai, ne raportai, nuotaiką pakelia, 
dažnai niūrias dienas praskaidrina. Būkime gailestingi kitiems... ir patys 
sau, savo geram vardui, išsiauklėjimui, mandagumo jausmui . . . Taigi, kreip? 
kime dėmesio ne tik į laiškų formą, išvaizdą (čia patarimų gali duoti 
kiekvienas prasilavinęs žmogus), bet nemažiau — ir į jų turinį, stilių. 
Doc. dr. Maceina vienur yra pasakęs, kad stilių, nors jis laikomas įgimtu 
dalyku, vis dėlto galima bent kiek suformuoti stilistų pavyzdžių pagalba. 
Tiesa, vien darbas, be gabumų, Tavęs poetu nepadarys, bet jis gali pada? 
ryti pakankamu stilistu žmoniškam laiškui, referatui arba straipsniui pa? 
rašyti. Ar negalime patys sau, kaip šv. Augustinas, pasakyti: „Galėjo tie 
ir anie — o kodėl ne tu, Augustinai?“

Žinau keletą artimos aplinkumos pavyzdžių, kur vienas tik laiškas 
nulėmė visą žmogaus ateitį — jo studijas, kelią į gyvenimą. Tai dar 
vienas argumentas už „apdailintus“ laiškus . .. Pagaliau, ir prof. dr. p. Eretas 
dar primena: „Kadangi laiškai vis dėlto bus spausdinami, tai verčiau jiems 
iš karto skirti daugiau laiko ir dėmesio — ne minutes, niekam nenaudin? 
gas, bet valandas — ir ne nuovargio, o darbingumo valandas“. Gavę laišką, 
vėl nenumeskim jo į šalį. — „Nebūkite krepšinio — ar bent krepšio — 
čempionai, nemėtykit laiškų į krepšį, bet kraukit juos ir saugokit — nors 
istorijos vardan“, — pataria tas pats profesorius.

Drauge, Tavy glūdi paslėptas literato stilisto talentas. Jis lengviausiai 
prasikala per laiškus. Nejaugi Tu ir toliau laikysi jį savo nerangumo 
kalėjime uždarytą?
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JON. KAZLAUSKAS

A. JAKŠTAS—MOKSLININKAS
Kaip žvaigždės danguje, taip ir rašytojai tautoje ne visi vienaip šviečia. 

Štai ant dangaus šviečia smarkiai mirgėdamos, lyg norėdamos atkreipti 
žmogaus akį į save, pirmojo dydžio žvaigždės, bet ten, antai, spinkso vos 
vos beprimatoma žvaigždutė, į kurią stengiantis įsižiūrėti net ima akys 
margti, o ji nė kiek nepalieka ryškesnė. Lietuvos raštijoje Jakštas yra 
pirmojo dydžio žvaigždė, visai nereikalinga to, kad kas ją pirštų visuo* 
menei. Kas moka lietuviškai skaityti, tas ne vieną kartą yra skaitęs įvai* 
riaušių Jakšto, Druskiaus, Kuromiečio, Sundro, Dambrausko raštų . . .

Jakšto kūryba prasidėjo „Aušroje“ ir ėjo iki šių dienų, iki pat mirties. 
Nuolatinis mūsų gyvenimo stebėtojas, tyliai nepraleidęs pro save nė vieno 
reikšmingesnio įvykio, A. Jakštas — prel. Dambrauskas vis dar kūrė nau* 
jus ir didelius dalykus ir savo darbais turtino mūsų literatūrą. Per 78 
amžiaus metus A. Dambrauskui teko nemaža nudirbti. Jis savo darbais 
yra plačiai apėmęs ir didelį barą išvaręs. Šiandien mes apie jį kalbame, 
kaip apie pirmaeilį mokslininką, — ir tai ne vienos srities mokslininką, 
bet kelių. Jis ir teologas, ir filosofas, ir matematikas, ir estetas bei kriti* 
kas, ir kalbininkas, ir sociologas, neminint jau to, kad jis yra žymiausias 
katalikų publicistas, redaktorius, visuomenės darbuotojas, pagaliau, poetas. 
Kokia plati amplitudė: nuo matematiko iki poeto! Keliolika krypčių, ke* 
liolika pozicijų ir viską dirbo pats, niekur kitais nepasivaduodamas, nors 
troško susilaukti padėjėjų. Jis, iš prigimties linkęs į daugelį dalykų, niekad 
nenorėjo atsidėti vienam kuriam dalykui, siaurai mokslo sričiai. Nuolat 
skaitė, mokėsi, papildinėjo savo intelektą, kaip kokią nuolat kunkuliuO* 
jančią, nuolat sniegus, vandenis išve’rčiančią verdenę. Ir ji tryško nuolat, 
gyvai ir tyrai, šaltai gaivinančia, karštai tvirtinančia srove.

Dėl tiesos Jakštas pašventė visą savo gyvenimą ir tik jos siekdamas, 
jis tiek daug parodė energijos. Ne asmens sumetimais, o vien tiesos ir 
idealo trokšdamas, jis buvo perėjęs iš Petrapilio universiteto fizikos*ma* 
tematikos fakulteto į Kauno seminariją. Ne mokslo, ne tiesos jis tada 
atsižadėjo, o savęs. Jis žinojo, kad mokslas yra didelė brangenybė, bet kur 
kas labiau imponavo jam religija — jos amžinos tiesos. Jakštas norėjo 
savo gyvenime pasilaikyti abidvi brangenybes. Ne iš teorijos, o iš per* 
gyventų vidaus kovos sunkių valandų jis žinojo, kad mokslas derinasi 
su religija ir religija su mokslu. Ši mokslo ir religijos sintezė gražiai 
pasireiškė Jakšto, kaip mokslininko ir gilaus katalikų teologo, asmenyje.

Dar jaunas būdamas, Jakštas sau pavyzdžiu laikė Gratry veikalą „Les 
Sources“ už tai, kad tasai veikalas pilnas entuziazmo ir piešia kelią į 
plačią krikščionišką sintezę teologijos, filosofijos ir pozityvinio mokslo. 
Tuo pat tikslu ir pats imasi studijuoti darvinizmą, materializmą, pozity* 
vizmą, kosmologiją; klauso Mendeliejevo, Possės, Tangancevo, Andrie* 
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jevskio, Solovjovo, pravoslavijos teologų. Buvo kurį laiką linkęs manyti, 
galima būsiant bet kurias religijos dogmas įrodyti tokia pat precizija, griež? 
tumu, kaip ir matematikos tvirtinimas. Bet, supratęs savo klaidą, ieškojo 
naujų kelių į tiesą.

Mokslas prel. Dambrauskui buvo reikalingas religijai tarnauti, religija 
reikalinga žmonijai lietuvių tautos asmenyje tarnauti. Lietuvių tautybės 
liktis Jakšto sąmonėje buvo, lyg Angelo Sargo, katalikybės sparnais ap? 
gaubta nuo pravoslavų grobuonies erelio. Tad religija ne tam vienam 
tikslui — amžinajam išganymui, bet ir visuomenės gerovei. Taip prieš 
jauną mokslavyrį anksti atsistojo pilietinė krikščionies pareiga būti reli? 
ginio įsitikinimo ir tautinės kultūros sargyboje. Gera tautybė, geras 
mokslų žinojimas; tačiau visako ultima ratio — Dievas, jo Apvaizda, jos 
parodomieji amžinieji tikslai. Net kai rašo geometrijos, trigonometrijos, 
logikos vadovėlius, kai tiria matematikos problemas, seka daugelio mokslų 
pažangą ir jų tariamus naujus žodžius, kai seka literatūros keliomis kai? 
bomis plėtotę, — visu kuo tik lygina kelią į sąmonę Aukščiausajai Būtybei. 
Ne kuriuo kitu tikslu A. Jakštas tampa ir Esperanto tarptautinės kalbos 
pionierius; ne pirklybai, bet katalikiškai vienybės idėjai. Toji vienybės 
idėja spindi ir paskutiniame jo veikale „Augščausias gėris“, kur pabaigoje 
kalbama apie bažnyčių susijungimą.

Tikybos pozicijas Jakštas gynė kiekvienu momentu: ir recenzijose, 
kurių daug prirašė, ir poezijoje, ir šiaip veikaluose. Per ilgą gyvenimo 
tarpą galėjo jam pasitaikyti ir klaidingas žodis ir neganėtinai ištirtas sa? 
kinys ištarti. Kritikų ir dvasinių cenzorių uždavinys tuos sakinius žymėti. 
Rimtas žmogus dėl jų nesiliaus kėlęs didžiojo kilnaus kovotojo nuopelnų . . . 
Lietuvos kultūros darbe Jakštas stojo kaip derintojas — sintetikas. Jis ne? 
niekino savo priešų branginamojo mokslo, nors jie niekino jo branginamąją 
religiją. Jo priešai taip neigė religiją, kad nesiteikė nė jos pažinti. Jis 
gerai pažinojo savo ginamąją religiją. Jis nesiliovė ją tyręs ir gavęs teolo? 
gijos magistro laipsnį, tapęs teologijos mokslų pagrindo — Šv. Rašto 
profesoriumi. Žodžiu, Jakštas apologetas stovėjo Bažnyčios ir tikėjimo 
sargyboje, ir, kada gyvenimas pašaukė, stojo į karą su jo priešais, kovo? 
damas su iškilusiomis klaidomis ir nukrypimais nuo Bažnyčios mokslo.

Al. Dambrauskas apie didžiuosius klausimus mokėjo rimtai, giliai pa? 
kalbėti, dažnai paberdamas originalių minčių; pavyzdžiui, naujas bandy? 
mas Eucharistijos paslapčiai paaiškinti (Esmėkita), materijos paslaptis, tikė? 
jimo paslaptys, Didžioji Realybė ir Dievas. „Pikto problemoje“ jis sten? 
gėsi išnagrinėti pikto esmę, kilmę, jo reiškimąsi, nurodyti kentėjimų prasmę. 
Kaip filosofas, jis daugiau pasireiškė, svarstydamas meno ir grožio pro? 
blemas. Grožio šaltiniu jisai laikė Dievą. Todėl visa mūsų meno kūryba 
turinti būti ne kas kita, kaip apsireiškiančio in mensura, numero et pon? 
dere Dievo kūrybos paveikslas ir panašumas. Poezijoje ir bendrai mene 
jam lygiai svarbu tiek jo turinys, tiek ir jo. forma. Būdamas griežtu 
meno moralybės šalininku, jis griežtai pasmerkė ir nuogybes mene, ir nau? 
joviškąsias literatūros bei meno sroves. Pats jisai poetinėje kūryboje yra 
klasikas. Matematiku išauklėtas, Dambrauskas griežtas galvojime, griežtai 
nuoseklus ir kūryboje. D. — poetui daugiau rūpi pakombinuoti, negu pa? 
vaizduoti. Jo poezijoje nėra banalumo, keturvėjiškumo: po gražia „Dich? 
tung’o“ forma čia slepiasi gili „VPahrheit“. Už gražią formą ir aiškią mintį 
daug Dambrausko eilučių tapo klasinės, užkariavo sau vietą visose chresto? 
matijose.
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Nuėjęs dvasininko keliu, A. Dambrauskas savo pamėgtosios mate# 
matikos ir gamtos mokslų nepametė. Matematikoje jisai tiek ištobulėjo, 
kad net išrado naujų dalykų. Jo darbo rezultatų dalis yra paskelbta 
lietuvių ir esperanto kalbomis, nors didesnė dalis jo matematikos raštų 
dar tebelaukia leidėjo. Sudėjus visa krūvon, susidarytų storas tomas. Už 
visa tai Jakštas yra laimėjęs iš Lietuvos Universiteto gamtos#matematikos 
fakulteto daktaro laipsnį honoris causa ir buvo to paties fakulteto net 
kviestas pas save profesoriauti.

Gamtininku daugiausia pasireiškė Jakštas savo apologiškuose straips* 
niuose. Jis seka tų mokslų plėtotę ir mini planetą Plutoną, nors ją pirmą 
kart pamatė jaunutis astronomas G. VC7. Tombaugh tik 1929 metais. Bet 
Jakštas mokėjo paliesti ir sociologiją, pažymėdamas, kad „Tėve mūsų“ 
turi svarbios reikšmės valstybinei ekonomijai. Jakštas siekė istorijos, tir* 
damas jos uždavinius, svarstė politikos esmę, smarkiai ginčijosi su kai 
kuriais asmenimis (J. Kubilium) dėl katalikų veikimo dėsnių. Jis drąsus 
polemizuoti su visais autoritetais: prof. Būčių, prof. Čepinskiu, prof. My# 
kolaičiu, pravoslavų ir kalvinų teologais, su politikais ir publicistais; bet 

kam atsituri, o jam atsiturėti nepiga. Be filosofijos, jis yra gvildenęs ir 
teosofiją, ne kartą pareiškęs rimtų nuomonių kalbos dalykuose ir pirmis 
ninkavęs esperantistams Lietuvoje. Pridėkim prie to, kad jis buvo rimto 
žurnalo „Draugijos“ ir kitų inteligentams skiriamų laikraščių, kaip „Mo# 
kytojas“ ir „Ateitis“ įsteigėjas, leidėjas ir redaktorius, be to, didžios knygų 
leidimo įstaigos įkūrėjas bei pirmininkas, tai suprasim, kaip plačios dvasios 
tas žmogus buvo, ir nesistebėsim, kad jis kartais smarkiai yra prikirtęs 
siaurų pažiūrų ir siaurų jausmų žmonėms. Jis parašė straipsnį „Šalin 
siauraprotystė“. Tai nėra pripuolamas publicistikos kūrinys: tai esminė 
Jakšto dvasios žymė. Jei jisai pervirš vertino J. Serre, kaip filosofą ir 
teologą, tai tas įvyko dėl to, kad Serre yra parašęs knygą „La Religion 
de l’esprit large“. Platus protas ir plati mintis — pagrindinės Jakšto, kaip 
mokslininko, žymės.

Rūpintis Jakštas rūpinosi visu kuo, kas svarbu pasaulio inteligentijai: 
ir tarptautine kalba, ir Lobačevskio geometrija, ir Einšteino reliatyvybe 
ir lenkų mesianizmu, ir filosofinėmis Rusijos kryptimis, bet rašė jis daž== 
niausiai apie tą, ką iškėlė Lietuvos dvasios gyvenimas. Jis buvo Lietuvos 
dvasios, mokslo ir kultūros darbininkas, ir tai tokis, kurs nepaisė savęs.

Savo plačiu ir giliu protu A. Dambrauskas tarnavo tiesai; visuose jo 
mokslo veikaluose žymu tos tiesos meilė. Tur būt jis taisyklei: „Amicus 
Plato, amicus Socrates, sėd maximus amicus veritas“ niekad gyvenime 
nenusidėjo. Tiesos meilė vertė A. Dambrauską būti visuomet tiesų, ne# 
veidmainiaujantį, nepataikaujantį. Savo nuomones atvirai ir drąsiai jis 
skelbė, dažnai nepasigailėdamas nė aštrių žodžių, satyros. „Už pasiprie^ 
šinimą“, anot Tumo, „duodavo ir pasivydamas pridėdavo“.

Idėjos karžygio, Al. Dambrausko# Ad. Jakšto, asmenį puošia ir 
kitos dorybės, kaip kuklumas, atvirumas, nepaprastas darbštumas, susijęs 
su savotišku vienuoliškumu ir nemėgimu viešai rodytis. Tais jo būdo prh 
valumais nevienas jaunosios kartos mokslininkas ar mokslo mėgėjas gas 
lėtų pasekti. 
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VYT. MAČERNIS

SU SIG AL VOJ IMAS
KADA tik, Viešpatie, susigalvoju,
Aš vis, kaip saulėti žiedas, į Tave smelkiuos. 
Prisimena man Tavo nuogos rankos, kojos, 
Dyglių vainikas ant galvos.
Nueina debesys, ir rūkas išsisklaido, 
Ir vakare subėga žvaigždės ant dangaus. 
Virš jų, viršų jų matau aš Tavo veidą, 
Veidą, kaip Dievo ir Žmogaus.
Matau, iš spyglio skleidžias žiedas.
Jau greit, jau greit vainikas visas sužydės.
Ir eina tautos išrinktos ir atmestos ir gieda 
Gražiausią posmą tą šventos giesmės.
Kada tenai ant Kalvarijos kalno
Tas paskutinis niekšas kaltę apraudos,
Nebetekės daugiau kraujai iš Tavo kojų, šono, ranki} delnų 
Ir žaizdos užsivers jau visados.
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BRONIUS KRIVICKAS

MENO REIKŠMĖ
Žmogus gimsta su estetiniu pajautimu. Mažas vaikas jau moka žavėtis 

menu ir pats kuria. Jis stato iš smėlio dailius namukus, keistomis meliodi? 
jomis niūniuoja, nesuprantamas dainas, anglimi piešia tvorose ir sienose 
primityvius paveikslus. Štai, jis jaunas architektas, muzikas, tapytojas. 
Reiškia, jo prigimtyje, lyg vos pradedąs sprogti pumpuras, glūdi meno 
pradai. Besivystant žmogui, skleidžiasi ir anas pumpuras. Žmogus išugdo 
savo estetinį pajautimą. Jis gali pažinti didžiuosius meno kūrinius ir jais 
gėrėtis. Kartais jis ir savyje pajunta slapta glūdinčias kūrybines jėgas, tas 
lentą, ir pats pradeda kurti meno vertybes.

Žmogaus prigimtis nesulaikomai linksta į meną, nes pats didysis Kū? 
rėjas įkvėpė į jo sielą amžinojo Grožio troškimą. Žmogaus kūrėjo sus 
kurtos meno vertybės yra ano amžinojo Grožio atspindys. Besiplakdamas 
kasdienybėje, žmogus pailsta, išsisemia jo dvasinės jėgos, jis pats tampa 
kasdieniškas ir užgniaužia savo krūtinėje nerimą, ilgesį, pasiilgimą kažko 
didingo, nenusakomo ir dieviško. Ir štai menas žmogaus dvasią sušildo, 
sužadina kilniuosius jo jausmus, įlieja į jo sielą didžio ilgesio, amžinybės 
troškimo.

Žinoma, ir gamtos grožis išlaisvina žmogų iš kasdienybės, sukelia 
nuostabą ir pasigėrėjimą. Gamta net labiau veikia žmogų, nes ji yra paties 
didžiojo Kūrėjo nuostabus kūrinys, o menas tik to kūrinio kopija. Gam* 
toje mes pajuntame savo menkystę. Milžinų medžių giria, įnirtusi jūra, 
krioklys, kalnai, nuostabiomis spalvomis žydinti lanka mus pribloškia, 
mums kalba apie mūsų menkumą ir greit prabėgsiančias dienas. Tuo tarpu 
menas iškelia žmogaus didingumą, parodo, kad jo širdy glūdi dieviška 
kibirkštis, kuri daro jį panašų į didįjį Kūrėją. Juk savo spalvų žaismu jis 
gali sukurti kalnus, girias, neramias jūras, savo žodžio jėga jis kuria nau* 
jus žmones, atidengia jų jausmus ir visas jų prigimtyje slypinčias jėgas, 
savo muzikos garsais neša žmogaus sielą į naujus pasakiškai skaidrius pa? 
šaulius. Tegu visa tai yra fiktyvu ir netobula, palyginus su Aukščiausiojo 
kūryba, bet žmonija didžiuojasi ir myli žmogaus kūrinius, ieško grožio 
ten, kur kitas žmogus pabėrė slypėjusius savo širdy dieviškojo grožio 
trupinius.

,,Grožis išgelbės pasaulį“ — štai žodžiai rusų genijaus Dostojevskio, 
kuris gal geriausiai pažino žmogaus sielą. Menas yra beveik pats di? 
džiausiąs grožio šaltinis. Atimk iš žmogaus meną — žmogus bus nebe 
žmogus. Neišvystęs estetinio pajautimo, nebetrokšdamas grožio, jis taps 
kažkoks šiurkštus padaras ir paskęs savo kasdienybėj. Nebus grožio, ne? 
bus meno, kuris byloja apie nuostabius gražesnius pasaulius, žmogus ma? 
žiau betrokš tobulybės ir naujo kilnesnio gyvenimo, — jame stipriau sukils 
blogioji prigimties pusė, užgniaužianti tauriuosius jausmus. Pagaliau, menas 
daugelį žmonių nuramina ir paguodžia, išvaduoja iš sielvarto, skausmo ir 
padeda nešti sunkų žemės vargą. Juk visada, kai žmogus esti nusiminęs, 
kai jį slegia vargas ir nepasisekimas, jo lūpose suskamba daina, jis atver?
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čia mėgstamo veikalo lapus. Menas jam padeda viską užmiršti, nejučiomis 
jį nuneša į šviesesnio gyvenimo sritis, jo dvasia bent tam kartui sustiprėja, 
įgyja naujų gaivinančių jėgų. Taigi, pirmasis meno tikslas yra grožis, pa? 
tenkinąs estetinį jausmą. Grožis žmogui tiek pat reikalingas, kiek kūnui 
oras, maistas, saulės šviesa. Be grožio žmogaus dvasia vysta, skursta ir 
nepasiekia savo pilnutinio išsiplėtojimo. Bet gi šalia to menas turi dar ir 
kitokios reikšmės bei įtakos gyvenimui.

Menas net intelektualiai žmogų lavina, padeda jam geriau pažinti gy? 
venimą ir jame orientuotis. Juk niekada tokia ryški istorija neatrodo iš 
vadovėlio, kaip iš istorinio romano, geografija niekada taip ryškiai ir įti? 
kinančiai neaprašo kitų kraštų, kaip beletristika. Žinoma, remti savo bens 
drąjį išsilavinimą vien menu negalima, nes čia neįmanomas sistemingu? 
mas, be to, menininkas nejaus didelio sąžinės graužimo, apsilenkęs su tiesa, 
nes tai ne jo uždavinys. Menininkai turi tą dovaną, kad jie, paprastai, 
moka giliau įžvelgti į savo dienų gyvenimą ir kritiškiau jį vertinti. Todėl 
jie padeda žmonėms suprasti savo laikus, parodo tikrąjį gyvenamojo lai? 
kotarpio veidą.

Sakoma, kad menininkai esą sveikiausia, stipriausios dvasios, labiau? 
šia susipratusi žmonijos dalis. Todėl nenuostabu, kad menininkai, ypačiai 
rašytojai ir poetai, atsistoja bendruomenių ir tautų priešaky. Jie vado? 
vauja minioms ne iš žibančių sostų, bet savo kūrinių idėjomis užkariauja
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žmonių širdis, skatina eiti savo herojų keliais arba tų kelių vengti. Tiesa, 
naujas idėjas iškelia ne vien menas, bet ir mokslas. Tačiau jas išpopulia* 
rinti, pasėti platesnių masių širdyse gali tik menas. Skaitydami kurią 
moksliškai išdėstytą teoriją, negausime didelio įspūdžio. Kas kita, jeigu 
tos mintys, idėjos bus įvilktos į menišką formą, jeigu jomis ataustas veK 
kalas spinduliuos grožiu ir bus įtikinąs. Tada tos mintys nejučiomis 
apims žmones, net prieš jų norą įtikins juos. Čia galėtume paimti daug 
pavyzdžių. Baironas savo individualistinėmis ir pesimistinėmis mintimis 
XIX šimtm. buvo užkrėtęs visą Europą. Sentimentalusis Gėtės romanas 
„Jaunojo Verterio kančios“ tiek paveikė vokiečių jaunimą, kad daugelis 
pradėjo rengtis taip, kaip herojus Verteris, taip pat galvoti ir gyventi ir net 
žudytis. Lietuvių literatūroj taip pat yra panašių pavyzdžių. Juk Maironis 
savo poezija rodė prieškarinei mūsų inteligentijai kelius ir visą tautą pri* 
vedė prie nesulaikomo judėjimo. Žinoma, ne kiekvienas menininkas gali 
turėti tokią įtaką. Menkesnis meno kūrinys silpniau veikia, mažiau 
sugestyvinės galios ir įtikinamumo turi. Bet menas buvo ir bus geriausias 
įvairių idėjų skleidėjas. Dabar ir visais laikais jis yra, buvo ir bus dau* 
gelio didžiųjų pasaulio įvykių, net tokių, kaip revoliucijos ir perversmai, 
kaltininkas. Juk menas sukritikuoja kai kuriuos savo laikų papročius, pa* 
senusias socialinio ar kitokio gyvenimo formas ir skatina kurti naujais pa? 
grindais naują gyvenimą, apie kurį galvojo menininkas, kurdamas savo 
veikalą. Todėl suprantama — kokio įsitikinimo bus daugumas menininkų, 
tokiu pat įsitikinimu jie užkrės platesnes mases ir sukels jas pakratyti 
senuosius gyvenimo pagrindus. Ypačiai menas stipriai paveikia jaunuomenę. 
Todėl teisingai sakoma, kad jaunuolio auklėjime, jo charakterio ir pašau? 
lėžiūros formavime menas turi milžiniškos svarbos.

Paprastai, menas yra tautinis. Kiekviena tauta sukuria savo meno lo* 
byną atskirai nuo kitų tautų. Tik geriausieji veikalai išvysta platesnį pa* 
šaulį ir tampa bendra žmonijos nuosavybe. Todėl tenka atskirai pakalbėti, 
kokią reikšmę turi menas tautai, kokį vaidmenį vaidina jos gyvenime.

Kiekvieno menininko kūriniai turi savotišką atspalvį, kuris parodo 
menininko temperamentą, sielos turtingumą, moralės aukštumą ir 1.1. Tauta, 
paprastai, tuuri daug menininkų. Kurdami jie atskleidžia ne tik savo, bet ir 
visos tautos nepasikartojančią individualybę, dvasinio lygio aukštumą, pa? 
rodo tikrąjį jos veidą ir visas charakteringas žymes. Menininkų dvasios 
pakilimas parodo tautos dvasios pakilimą ir atvirkščiai. Iš meno kūrinių 
pažįstama tauta. Ką gi mes žinotume apie graikų tautą, jei Homeras, Sapho, 
Sofoklas, Fidijus ir daug kitų nebūtų mums palikę savo nemirštamų kū* 
rinių? Sokratas, Aristotelis ir kiti graikų mokslininkai mums tiek daug 
negali pasakyti apie savo tautos individualybę ir jos kultūrą, kaip meni? 
ninkai, nes menas savyje sukaupia visą tautos dvasią tuo tarpu, kai mokslas 
yra daugiau tarptautinis.

Todėl menas dvasinei tautos kultūrai yra, be abejo, charakteringesnis 
ir nė kiek nemažesnės reikšmės, kaip mokslas. Savo meną, savo tautinę 
kultūrą turi kurti kiekviena tauta, kuri nori gyvuoti ir pateisinti savo egzis* 
tenciją. Kitaip bus aišku, kad ta tauta išsekusi, kad ji verta mirties. Ypačiai 
tai svarbu mažosioms tautoms, nes jos tik savo dvasine kultūra, meniniais 
bei intelektualiniais laimėjimais gali tapti didelės ir nepalaužiamos. Jeigu, 
pvz., lietuvių tauta neturėtų savojo meno, kurį galima laikyti tautinės kul* 
tūros pagrindu, tai dėl blogos savo geografinės padėties ir agresingų kai* 
mynų jai iš anksto būtų nulemta pražūtis. Laimė, kad šita tauta turi dar 
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daug kūrybingų žmonių, kurie, nors ir smaugiami įvairių biurokratų ir 
per maža remiami visuomenės, didina mūsų tautos meno lobyną.

Taigi, menas turi didžiulės reikšmės. Jo pašaukimas aukštas, jo misija 
didelė. Todėl nepateisinama, jei atskiri individai arba didesnės žmonių 
grupės kėsinasi meną suprofanuoti. Neminint jau to, kad meno vardu 
pasipelnymo tikslais paleidžiama į viešumą visokio šlamšto, meną dažnai 
norima paversti grynu politikos įrankiu, giriami tokie veikalai, kurie nieko 
meniško savy neturi, bet pasižymi ryškia tendencija ir pan. Tiesa, menas 
šalia amžinųjų problemų neturi užmiršti ir svarbesnių savo laikų problemų. 
Menininkas, rinktinis visuomenės narys, be abejo, turi stipriai pergyventi 
savo laikų reškinius, ir jie turi rasti atgarsį jo kūryboje. Bet iš meno visų 
pirma reikia reikalauti grožio. Visokie šūkavimai, per daug ryškiai ky* 
šanti tedencija nepadaro veikalo vertingo. Veikale turinys ir forma turi 
susilieti į vieną darnią visumą, stipri forma turi subtyliai atksleisti idėją. 
Tik tada meno kūrinys teikia grožio, įtikina ir užkrečia savo mintimis, tik 
tada jis yra vertingas indėlis į tautos kultūros lobyną.
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Per Šveicariją
(Iš kelionės įspūdžių)

Už Berlyno traukinyje teko praleisti ir naktį. Nors jame yra ir lovos 
ir miegamosios kūpės, bet mūsų plonokos kišenės jų neįkando. Reikia 
turėti pirmos arba antros klasės bilietą, jei nori gauti vienai nakčiai lovą. 
Su trečios — nėr nė kalbos. Praretėjus keleiviams mėginome miegoti savo 
kūpėję ant plikų suolų. Bet koks čia gali būti miegas?! . . . Užgesinome 
šviesą ir kas pusiau sėdėdamas kampe susirangė, kas bandė snausti, galvą 
įrėmęs į judančią sieną. Praslinko du ilgi ilgi pusvalandžiai. Nežinau kaip 
mano draugai, bet aš tai nė akių nesudėjau. Tik žiūriu, vienas kasinėjas 
ir judina „negyvą“ koją, kitas mėgina atitiesti nukrypusį sprandą, trečias 
vėl raivosi, kaip šuo tvorgaliu pertvotas: šonas netvarkoj.

— Et, vyrai, tokiu miegu daugiau nusivarysim, negu pailsėsim. Ver* 
čiau suvarykim keletą partijų iš „tūkstančio“ ar „šešiasdešimt“.

Šiaip taip praslinko kitados taip saldi, o šį kartą nuobodžiausia laiko 
dalis — naktis.

Už dūmuotojo Frankfurto jau ėmėm gėrėtis ryto saulutės apšviestais 
Reino pakraščiais. Bet miegas vis dėlto yra didelis keršytojas. Negavęs 
atsiimti kas jam priklauso, pasisamdė savo brolį snaudulį, besitaikantį kaip 
nors prie mūs prikibti. Ir koks dar, net išmetinėja: nenorėjot miegoti, 
kai mano močia—naktis dengė Saksonijos ir Bradenburgo lygumas, tai da= 
bar knapsosite, kai akį vilios besiartinančios Alpės. Susipratom ir mes klaidą 
padarę ir prasižengę turistiškai taktikai. Bet atsiminę, kad herojiškumas 
kai kada yra garbingas dalykas, ėmėm kovoti ir su snauduliu. Be to, jau 
ir Alpių dantuotas horizontas čia pat; įdomiausias mūsų kelionės punktas. 
Kad ir daugiausia šansų turėdami, ir snaudulys ir miegas čia liko bejėgiai.

Persiritom Šveicarijos sieną.
Už Bazelio mūsų dvidešimties pailgų trobelių eilę ėmė vilkti du elekt* 

riniai lokomotyvai. Nors ir pradėjom landyti į kalnų tarpus, bet atrodė, 
kad lipti aukštyn vis dar vengiama. Bet jeigu jau užkinkė du „arklius“, 
tai, tur būt, kad jau kylame; nes kalnuose visa tai dažnai yra sunku sus 
vokti. Kartais atrodo, kad upelis tikrai prieš kalną teka.

Atsimenu, kartą Italijoj kalnų tarpekliu važiavau dviračiu kartu su 
vienu draugu, ką tik iš Lietuvos atvykusiu. Vienoj vietoj naujokas ima 
guostis:

— Brolau, stok, mano dviratis sugedo.
•— Tai kas gi jam pasidarė? — klausiu, ir pats sunkiai spausdamas 

pedalą.
— Tur būt, ašį veržia . . . Vos pavarau.
— Bet atsimink, kad važiuojava prieš kalną.
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— Kur jau čia prieš kalną? Ten tai buvo prieš kalną, o čia tai juk 
dar žemyn eina.

— Nagi apsisuk ir pamėgink važiuoti į priešingą pusę, pamatysi.
Šis apsigręžė, užsisėdo, vos du kart apsuko pedalus ir pajuto, kad jau 

vėjas švilpia pro ausis. Abudu dar labiau Įsitikinę kalnų apgaule, kad ir 
stenėdami, slinkova toliau, į tą tariamą pakalnę.

Tat ir šį kartą neteko daug galvos kvaršinti, kuriam reikalui sustipo 
rino judomąją jėgą. _ *

Pirmieji kalnai dar ne žiaurūs, sakyčiau, net labai simpatiški. Iš pirmo 
žvilgsnio lietuviškoms akims atrodo, kad tai paprasti kalnai, įprasti ma* 
tyti ir Nemuno pakrančiais. Vyliumi apgauta akis galėtų pamanyti, kad 
juose kunne?kur išmėtytos trobelės yra labai mažutės, tarsi degtukų dė* 
želės, bet atidžiau pažvelgus ir proto pagelba paprašius pajuntama, kad 
tai yra didelis nuotolis ligi jų. Milžiniški iškilimai apsidengę žalumu: 
slėniuose sodais, aukščiau miško lapuočiais, dar aukščiau visuomet žaliuos 
jaučiais spygliuočiais. Oh! kaip būtų malonu pavėsingais takeliais ant jų 
užkopti ir pasitenkinimo, džiaugsmo pilna krūtine atsikvėpus pažvelgti į 
po kojomis paklotą įsigaubusi slėnį, su išbarstytomis kalniečių trobelėmis...

Po kiek laiko švelnūs nuolaidumai ėmė keistis į žiaurias statumas. ‘ 
Plikais, raukšlėtais šonais rėpsojo kalnų šlaitai, tarsi būtų paniekinę žalią 
augmenijos rūbą. Tik kuuneskur iš dantuotų plyšių stypsojo viena kita 
dervinga eglaitė. Kai kur tos groblėtos sienos taip susiartina, kad jau, 
rodos, nepralys mūsų vežimėlis; susiglaus pakrypę krantai ir liksim palai* 
doti po tų masių letena . . .

Plieno diržais nuklotas mūsų kelias, tarsi bijodamas paklysti, tarsi abe* 
lodamas rasti išeitį iš to debesis raižančio kupstyno, visą laiką sekė sraunų
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upelį. Gudruolis pasinaudojo vandens išraustu per kalnų tarpus slėniu, 
kuris vis kilo aukštyn. Bet šelmis upelis kai kur gudriai apgauna savo 
bendrakeleivį. Būdamas lankstesnio kūno, kai kur stačiu šuoliu nušoka 
kelias dešimtis metrų ir net šonkaulių neišsilaužo! O mūsų vežimėliui 
taip neina; slystu ratai, jeigu norėtų tokį šuolį stačiai užlipti. Bet šis 
irgi ne pėsčias — gana gudriai prie aplinkybių prisitaiko ir į šposą atsako 
šposu. Ogi jis paneria į kalno vidurius ir tamsia ola apsukęs kelių šimtų 
metrų lanką, vėl išlenda į šviesą, tik jau ne toj pačioj vietoj, kur panėrė, 
bet keliomis dešimtimis metrų aukščiau. Ir vėl seka vandens vagą. Bet 
kai kur ta vaga taip susiaurėja ir taip įdumba, kad jam neįmanoma ten 
įtilpti. Jis ir nepaiso išdykėlio užgaidų; drožia sau tiesiai. Tik štai kelią 
pastoja rūstumu persigėrusi granitinė kakta. Kur pasidėti? Tur būt, vėl 
pateksim į kokias žiotis. Ne, ji liekasi šone. Ogi pasijuntame lyg ore 
pakabinti . . . Po kojų neužmatomu dugnu dauba. Jos tamsiame fone vos 
blykčioja putojanti srovė . . . Bet ratai ne sparnai: oru nepaskrieja. Tai 
vortinkliniu tiltu, pasmeigtu ant bokštinių geležies stulpų, skriejame skersai 
prarajos. . .

Ir vėl šviesa pranyksta; vėl dundame tamsioje oloje. Žmogus, tur būt, 
iš kurmio išmoko olas rausti. Kiek jų čia prikasinėta! O taip plieno juos* 
tomis Alpių kūną perveria penkiose vietose. Plius dar kelis kart didesnį 
automobiliams kelių skaičių, kurie irgi ne visą laiką dangų mato.

Be abejo, tai neapsiėjo be aukų, kolei iškalė granite tokią daugybę 
tunelių, net keliolikos kilometrų ilgio.

Atsimenu, Torine mačiau labai keistą ir gražų monumentą, pastatytą 
žuvusiems darbininkams Frėjaus (tarp Prancūzijos ir Italijos) tunelį ka? 
sant, kur ypačiai daug jų žuvę. Tai panašus į piramidę, sukrautas iš stam? 
bių, be apdailinimo, uolos gabalų. Viršuje bronzinis angelas, nešąs per* 
galę. Iš monumento šono veržiasi vandens versmė — fontanas. (Tunelių 
kasime esąs didelis pavojus ir iš pratrūkusių vandens gyslų, kurios užlie* 
jančios nespėjančius pabėgti darbininkus). Granito gabalų plyšiuose įvai* 
riomis pozomis įmūrytos balto marmuro žmonių figūros, vaizduojančios 
darbininkų sunkų darbą, užgriuvusiųjų kančias, katastrofišką mirtį. Tai 
gražus atminimas tiems žmonėms pagerbti, kurie liko darbo aukomis. O 
mes šiandieną naudojamės jų darbo vaisiais. Ačiū jiems!

Pagaliau patekome į daubą, tarsi taurės dugną, iš visų pusių apsuptą 
dangų remiančių kupstų. Mėlyną dangų tematėme tik ties savim. Saulutė 
irgi užlindo už baltų viršūnių, lyg būtų jau nusileidusi, nors tebuvo ką 
tik po pietų. Rodos, vienintelis plyšelis išėjimui tas, kuriuo čia atvykome. 
Bet priekyje išvydome skubiai besiartinančią tamsią angą, kuri taikstėsi 
mus praryti. Šiurpu darosi, bet jau neišvengiamai mes jon pateksim . . . 
Tai šio ruožo ilgiausias urvas, veriantis San Gotardo širdį. Kad ir mo* 
kėjo žmogus plieno diržus išverti per kalnų apačią, vis dėlto šioj vietoj 
turėjo išsikelti virš dviejų tūkstančių metrų nuo jūros paviršiaus. O viršuj 
dar tiek liko!

Ir upelis, ligi čia mus lydėjęs, pradingo. Pasibaigė. Ne, nepasibaigė, 
bet prasideda; čia jo pradžia. Per uolos plyšius smulkiomis gyslelėmis — 
šaltiniais čiulpia gyvybinį elementą, surenka ištirpusio sniego nuvarvėk 
jusius lašus ir, supilstęs viską į dar neplačią vagutę, turi teisę vadintis 
intaku. Vėliau paūgėjęs, tarsi iš piemenų išėjęs, pasivadins upeliu. Čia 
jo gimtinė, pradžia gyvenimo; čia įgyja teises gyventi žemės paviršiuje,
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džiaugtis saule ir naudotis laisve. Be abejonės, jis nerado sau paruoštojo 
kelio, bet pats jį turėjo išsikovoti, išgriaudamas gilią vagą granitiniame 
Alpių kūne. Jeigu pavydūs krantai parišdavo jam ant kelio kietų gru* 
mulų, iš keršto užžerdavo vagą savo šiukšlėmis, upelis kantrus, pasiryžimo 
nepraranda; kad ir stabtelėja prie kliūties, bet, sukaupęs savo jėgas, su 
didesne energija puola savo priešą, sutrindamas jį į trupinius.

„Lašas po lašo ir akmenį pratašo“, tikra tiesa.
Bet, matyt, ne visur laimingai sekėsi ta kova. Štai prie Liucernos rūs* 

tus Piliatus užkišo upeliui kelią savo letena. Daug laiko vargšelis su* 
gaišo, kol savimi pripildė keturias gilias daubas, keturius ilgus slėnius, tarp 
kalnų išsidraikiusius. Daug savo jėgų ir energijos čia sudėjo ir vis dar 
kalėjo. O vis dėlto kantrumu pergalėjo. Pasikvietė kaimynus; jie irgi 
prijungė savo jėgas: nutarė vieningai keršyti kalnams. Patys per save 
lipdami, ant savo kūno pasistodami pakilo, susirado ištaką ir per arti* 
miausią plyšį papylė savo sroves . . . Kad ir paliko savo kūno dalį Piliato 
papėdėje, ką žmonės pavadino „Keturių Kantonų“ ežeru, bet nugalėjo ir 
guviu šniokštimu reiškė pergalės giesmę; dar aršiau griovė ir skalavo en* 
gėjų šonus.

Patyrę, kad „kur du stos, visados daugiau padarys“, jau nebesiskirstė, 
visi vienu keliu tekėjo; skubinos į savo tėvą — Reiną.

— O Piliatus susigėdęs šypsosi prisnigtais dantimis. Nors nugalėtas, bet
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vis džiaugiasi šį tą laimėjęs; kai saulutė švysteli, gėrisi savo atvaizdu, atsi* 
spindusiu „Keturių Kantonų“ veidrodyj, net pasikreipęs žiūri, mirko ėgli* 
nio rūbo padelkas žalsvam krištolo vandeny ir prieš kaimynus didžiuojasi.

O Rigikulmas pyksta ir pavydi Piliatui tos laimės. Daugiau, kaip iš 
trijų šonų vilnių skalaujamas, Rigikulmas atrodo net susiaurėjęs, vienišas, 
atskirtas nuo kaimynų. Žaliasis jo rūbas toks apdriskęs, skylėtas ir su* 
trumpėjęs, lyg išaugta mergytės suknelė; daugely vietų kyšo neapdengtos 
uolos, stūkso plikos stačių krantų blauzdos. Raukšlėtą kaktą atstatęs rūs* 
čiai žvelgia į Piliatą.

Bet vykimės traukinį — mūsų kelionės geradarį, kuris perlindęs San 
Gotardą ims dardėti į pakalnę, Italijos link.

Prie San Gotardo keistą nuotykį teko patirti. Ligi čia visą laiką sau* 
lutė šypsojosi: diena buvo graži. Tik vėjas buvo vėsokas, lyg nuo sniego 
nugaravęs. Tiesa, stambesnieji iškilimai atrodė žemyn pasmaukę savo bal* 
tas kepures: atrodė, esama šviežaus sniego; nors tada apie Bazelį dar ato* 
las kvepėjo.

Pasinėrėm į S. Gotardą. Užžiebiama šviesos. Ratams įkyriai pra* 
tarškėjus dvyliką minučių, priekyje pradėjo rodytis silpni šviesos spindu* 
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liai, lyg ką tik prasidedanti aušra. Bet stiprėjant šviesai jautėsi kažkokia 
drėgmė, lietumi kvepiantis oras: dvelkė nuobodžios rudens dienos nuotaika.

Prašvito.
O keistenybė! . . .
Apsiniaukę . . . Lyja . . . Nuo tunelio angos briaunų teška vanduo ant 

mūsų sausų stogų.
Pyška uždarinėjami langai . . .
Kalnų pakriaušiais glamonėdamiesi sunkiai ropojo tiršti debesiai. 

Vargšai debesiai. Nors dangaus skrajūnai, bet gal per daug primirkę ne? 
pajėgė perlipti keturių kilometrų žemės išsikišimus ir atsimušę į jų grani? 
tinius šonus pravirko, gausiai liedami sukondensuotą savo kūną gailiomis 
ašaromis.

Nuo stačių šlaitų šniokštė šviežus upeliai. Kai kur jie užbėgę ant 
statumos driekėsi, tarsi linų sauja, tiesiai per orą. Krisdami į kokią daubą, 
ant plikų uolų, sutykšdami į milijonus atomų, pavirsdami į baltą putą ir 
tirštą miglą, kuri tingiai garavo, mažai tepakildama nuo žemės. Krintantys 
lietaus lašai ją vėl nugrūdo ant šlapio prarajos dugno.

Bet ramybės ir ten dar neranda.
Tai vienur, tai kitur iš kalnų plyšių į pakalnę nusitiesę dryso kaž? 

kokie vamzdžiai. Tai uždaryti belaisviai upeliai: nauji keliai jiems pada? 
ryti. Tik čia tai jau ne gamtos darbas, bet žmogaus smegenų išmislas. 
Nuvarė išdykėlį upelį į pusantro metro storumo vamzdžius, kad pakinkytų 
jo laisvą jėgą mūsų kelionės vežimėliui vilkti. Tai vadinamosios „baltosios 
anglys“, kuriomis Šveicarija labai turtinga.

Ir giliuose slėniuose ir kalnų pakriaušėse rėpso išsižargstę geležiniai 
griaučiai, laiką ištempę vario siūlus, kuriais teka elektros jėga, kelis tūks? 
tančius arklių pakeičianti. Belaisvių upelių srovė urzgiančių dinamų pa? 
keista į paslaptingą srovę, kuri vienodai teka ir nuo kalno ir prieš kalną. 
Teka apšviesti nakties metu tamsos apgaubtą gražiąją Šveicariją, jos paša? 
kiškus miestus, gracingus palocius, fantastiškas alėjas.

Visa tai teko patirti truputį vėliau žavingam Lugane.
Ežero pakrantės ir kalnų šlaitai elektros lempučių vainikais nusags? 

tytii dienos šviesą išmaino į nakties nuostabiai gražius vaizdus. O ežero 
dugne mirga kitas, lygiai toks pat Luganas.

Nors akys dar graibo švytinčiomis girliandomis išpuoštus rūmus, lyg 
deimanto trupiniais nubertas ežero pakrantes, bet pavargę akys jau mer? 

kiasi.
Labanakt . . .

NAUJAS KONURSAS
. .Artėja kariuomenės ir visuomenės susiartinimo šventė, kuri šiemet ruošiamasi 

švęsti itin iškilmingai. Ta proga ,,Ateitis“ skelbia naują konkursą tema:
MOKSLEIVIJA (IR KARIUOMENĖ) LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

IŠLAIKYMO IR STIPRINIMO DARBE.
Konkurso da.rbų įteikimo terminais V., 1.

^Straipsnių dydis: nuo 5 iki 10 ,,Ai.“ pšl.
Siųsti pasirašius slapyvardžių, uždaram vokely pridėjus pavardę ir tikslų adresą.
Premijos: 1 — 50 litų, II — 20 litų, I^I — 10 litų.
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Mergaičių
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„Mergaičių Ateitis“ kviečia
visas, bent kiek geriau plunksną valdančias, mergaites būti jos bendra* 

darbėmis. Štai šiame žurnale mes, mergaitės, turime savo specialų kam* 
pelį. Čionai galime pasidalyti visais mus liečiančiais ir dominančiais klau* 
simais. Todėl turėkime drąsos visa tai išdėstyti raštu.

Mergaitės, esame perdaug pasyvios. Perdaug mumyse įkūnyta to lie* 
tuviško nerangumo, susnūdimo. Žinau, kad gimnazijose yra nemažai mer* 
gaičių, bandančių šį tą rašinėti. Kitos ir visai neblogai parašo. Tik visa 
bėda, kad jų kūrinėliai toliau iš savo gimnazijos sienų ar iš stalčiaus ne* 
išeina. „Ką čia siųsiu redakcijon, visvien neatspausdins“, — galvoja ne 
viena literatė. Mergaitės, jaunosios kūrėjos, nebijokit redakcijos krepšio! 
Negailėkit to krepšio. Jei jūsų kūrinėlius jis prarys ir 10 kartų, vis tiek 
vienuoliktą kartą jūs laimėsite. Tik iki tiek kartų rašinėti mes dažnai 
nebeturim noro ir jėgų. Jei Edisonas savo bandymų nebūtų daręs šimtais 
kartų, jis šiandien gal nebūtų garsenybė. Jei mūsų šiandieniniai laureatai 
po pirmų nepasisekimų būtų metę rašę, jie šiandien nebūtų literatūros 
laureatai!

Redakcija skelbia kokį nors konkursą. Iš visų gautųjų konkursinių 
raštų vos keli rašiniai su mergaitės pavarde. Štai kodėl mes nelaimime 
pirmųjų dovanų, arba net ir paskutiniųjų. Jei daugiau mergaičių rašinėtų, 
daugiau būtų ir gerų rašinėlių.

Taigi „Mergaičių Ateitis“ prašo visas mergaites siųsti jai savo kūrybos 
darbelių. Nuo mūsų pačių priklausys to skyriaus įdomumas. Būkime nuo* 
širdžiai atviros. Kas tau įdomu, bus, be abejo, įdomu ir tavo draugėms. 
Todėl parašyk, pasidalyk savo mintimis ir su jomis.

Tikim, kad netrukus „Ateities“ redakcija gaus visą krūvą medžiagos, 
su prierašu „Mergaičių Ateičiai“. Už tai iš anksto širdingiausias ačiū.

„Mergaičių Ateitis“
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KRISTAUS SKUNDAS
ŽMOGAU, pažvelk į mano kruvinąjį veidą, 
Galvon erškėčiais vainikuoton —
Pažvelk ir pasakyk, kodėl mane tu persekioji 
Gyvenimo svaiginančioje puotoj?

Aš dėl tavęs čia atėjau į vargo žemę 
Ir numiriau kentėdamas ant kryžiaus. 
Sakyk, už ką tu kankini mane, 
Ir antrą kart prikalti pasiryžęs?

Aš tau parodžiau tiesų, neklaidingą kelią, 
Kad pražūties bedugnėn neįkristum.
Kodėl tu netiki mano meilei ir žodžiams, 
Kodėl tu nepažįsti Kristaus?

MONIKA DAUNYTĖ

JAUNUTEI LIETUVAI
GALI ir nendre susiūbuoti,
Ir drugeliu rugienose skraidyt: 
Tu dar jauna, tokia jaunutė — 
Tik dvidešimtį teturi.

Sesutės daug dąr pins vainikų,
Ir pakelėj smūtkeliai links, 
Žieduos palaiminta keliausi 
Pavasario ir laimės link.

Tu dar jauna, tokia jaunutė
Margam pasaulio pakrašty. * • •
Nelemta niekad tau pražūti — 
Keliauk viršūnėsna aukštyn!

Tu Baltijoj laivais siūbuoji, 
Ir Nemunu tebeplaukai, 
Tau vakarais tyliai dainuoja 
Sodybos, girios ir laukai.

Tu vis graži, Tu vis jaunutė, *
Tik drugeliu Tau teskraidyt.
Tau laimingai būti —
Šiandieną Tu tik dvidešimt teturi.
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A. Jakšto lyrikos mergaitė
Sunku rasti platesnio masto rašytoją, poetą, kuris savo kūriniuose 

nekalbėtų apie moterį. Moterį randame ir pas tuos rašytojus, kurie su- 
tanas dėvi. Pavyzdžiui, kad ir mūsų jautriasielis Maironis. Ir žilagalvis 
jaunuolis J. Tumas-Vaižgantas savo „Pragiedruliuose“ ar „Dėdėse ir dė
dienėse“ įpynė moters vardą. Maironis mergaitę apdainavo, Vaižgantas 
aprašė. Bet apie Jakštą jau negalime taip drąsiai kalbėti, kaip apie tuos 
du paminėtuosius rašytojus. Tačiau pasiknisę po jo „Lyriką“, rasime keletą 
eilėraščių ir su mergaitėmis.

Jakšto „Lyrikos“ 79 psl. randame eilėraštį „Lietuvaitei, nemokančiai 
lietuviškai“. Čia poetas kalba apie gražią ir „malonią, kaip vasaros rytas“ 
mergaitę. Tai gana švelnus sutvėrimas:

Pažiūri į žmogų —jausmu 
Nežemišku širdį sušildai, 
Užgiedi — net sielai ramu, 
Užkalbini — džiaugsmu pripildai.

Toliau sakoma, kad ta mergaitė — Lietuvos laukų dukra, lietuviškąją 
duonelę valgydama augo prie motinėlės. Tarnų būriai jai padeda. Nesunku 
suvokti, kad čia kalbama apie dvarininkaitę. Ji neniekinanti savo tėvynės; 
bet tai ji daro tik žodžiais, tik lūpomis. Poetas norėtų ją mylėti, tačiau 
negali, nes ji veidmainė:

Bet tuščios svajonės, žinau, 
Numanymai tavo kitoki: 
Tu svetimą myli labiau,

i Kalbos gi lietuvių nemoki . . .
Eilėrašty „Lietuva“ autorius skundžiasi sunkia tėvynės dalia. Nors 

saulutė ją glosto, bet ta sugriuvusių pilių šalis tikrai apraudotina. Bene 
labiausiai apgailėtinos yra miesto moterys:



O jau miesto moterys, •
Kad viskas būt poniškai, 
Net ir Dievui poterius
Kalba „nepagoniškai“ (t. y. nelietuviškai. E. G.) 

(„Lyrika“, 91 psl.)
Didysis tautos mylėtojas mėgo visa tai, kas sava, lietuviška. Turtuos 

lems rūbus gamina Paryžius, Berlynas ar kitas koks užsienio didmiestis. 
Bet geriausiai atrodo tautiški rūbai. Jie gražūs todėl, kad savi. Jais puoštis 
turėtų tikra lietuvaitė: . '

Ir ne vien žiūrėt malonus,
Ir pašokti jis patogus, 
Ir bažnyčioj ir prie svečio, 
Jo nepeiks nė vienas žmogus. („Lyrika“, 124 psl.).

Jakšto „Lyrikoj“ 145 psl. randame „Padėk, Dieve“. Poetas prašo Dies 
vą, kad Jis padėtų bitutei medų rinkti, vaikučiui augti, dainiui „atvožt 
dainų skrynelę“ ir kt. Nepamiršta ir mergaitė:

Padėk, Dieve, mergyte, 
Tau rūtas, mėtas sėti, 
Vainiką žalią pinti, 
Nekaltybe žibėti.

Pasipuošusi rūtomis mergaitė, kad ir neturės šilkinių skarų, vis bus 
daug gražesnė, „neg pliuškės šios gadynės“... /

Tegu sau jos didžiuojas 
Dėl turtų ir gėrybių, — 
Per nieką aukso kraičiai, 
Jei trūksta joms dorybių... i

Taigi, gražiausias mergaitės papuošalas yra dorybė.
Yra Jakšto sukurtas eilėraštis „Ji“. Tai lyg kokia poeto fantazija, 

svajonė, idealas. Sunku pasakyti, ar čia kalbama apie tėvynę, ar apie 
Dievo Motiną, ar pagaliau apie moterį. Bet daugiau šansų, kad kalbama 
apie moterį. Parodoma, kokią mergaitę poetas norėtų matyti gyvenime. 
Savo siela ji gražesnė už kitas žemės dukras. Ją išvydęs, kiekvienas taurus 
žmogus „kalbės poterį“. T. y. tokia mergaitė jo dvasią kelia aukštyn. 
Ji mylinti, kenčianti, pasiaukojanti. Dėl to ir ją visi myli, nes joje randa 
savo motiną. Šalia tokios būtybės nebaisūs jokie pavojai. Jos paskleisti 
žodžiai šešėliais dar tebeklaidžioja poeto krūtinėj ir šiandien, prabėgus 
daugeliui metų:

• Šiandie sen’s baigiu žygį nekruviną,
Bet kol gyvas aš jos nešiu vėliavą... 
Ji jaunystėj mane sulietuvino, 
Šviesai mudu vartus su ja kėlėva. („Lyrika“, 192 psl.).

Perskaičius nors negausius mergaitę liečiančius velionies eilėraščius, 
vis dėlto galime susidaryti šiokį tokį vaizdą. Jakštas nori, kad mergaitė 
būtų susipratusi lietuvė, mylinti savo kalbą, nesigaudanti Paryžiaus madų, 
bet dėvinti savo tautinius rūbelius, papuoštus rūtomis. O didžiausias mer* 
gaitės papuošalas yra dorybė. Kitus valdyti mergaitė turi ne aistra, bet 
gera širdim. Tik tokia mergaitė bus visų nuskriaustųjų motina.
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EMILIJA DANISEVIČIUTĖ

Mirštanti plaštakė
Mėnulio šviesoje sušvytruoja plaštakė. Mėlyna, puiki plaštakė. Laumės 

liaujasi dainuoti; žvaigždutės nebemirksi, pabunda miškas, plačiai praveria 
akis gilusis ežeras. Visi stebbisi netikėta viešnia.

— Čia, čia atskrisk, gražuole. Linksma pas mus ir jauku, — vilioja 
miškas.

— Paskraidyk virš mano langų, gražiausioji. Pamatysi, ko dar neregėjai, 
— atsiliepia ežeras.

— Pas mus, pas mus, mieloji, — maldaujamai kviečia rožės. — Mes tau 
padainuosime dar nėkieno nesuprastas ir neišgirstas dainas.

Plaštakė skrenda tolyn ir nusileidžia ant paties kvapniausio rožės žiedo.
— Kodėl taip trumpai, gražuole, leidai savimi gėrėtis?, — rūstauja 

ežeras ir miškas.
Plaštakė priglaudžia karštą veidelį prie rožės lapelio ir ašaros rieda . . .
— Tu verki?, — nustemba rožė. — Tu tokia graži, tave visi taip myli, 

ir tu verki, puikioji plaštake? Tavęs verkiančios aš nenoriu. Tu man patinki 
tada, kai juokies ... *

— Nenoriu. Mes nenorim verkiančios plaštakės!, — atsiliepia rožės, 
miškas ir ežeras. Girios vėl ima ilgesingai gausti, o ežeras sekti slėpiningas 
pasakas vakarinei žvaigždei ...

Plaštakė nutupia ant jauno berželio, stovinčio prie ilgo ilgo vieškelio. 
Ir per beržo kamieną teka graudžios plaštakės ašaros . . .

— Tu verki, plaštake?, — liūdnai sušlama beržas.
— Taip, svyruokli. Kad žinotumei, kaip rauda mano širdis!
— Kas tave nuskriaudė, plaštake?
— Aš pati, aš pati, svyruokli, save nuskriaudžiau. Žiauriai nuskriaus 

džiau ....
— Anksčiau niekada neatskrisdavai pas mane. Ir po tos nakties, kai 

baisi vėtra nužudė mano tėvą, tu prassridai garsiai juokdamasi, net nepa* 
žvelgusi į skurdų našlaitį . . . jis tau per prastas buvo . . .

— O taip, svyruokli, taip, — dar stipriau glaudžiasi prie beržo plaštakė. 
Tu visada toks liūdnas buvai ... ir man nepatikdavai. Toks vienas, susimąs* 
tęs, toli nuo draugijos: ežero, miško, rožių, jūros, kalnų! Tu toli buvai nuo 
žemės džiaugsmo. Tu man atrodei kvailas ir juokingas, svyruokli. Aš tavęs 
nesupratau tada . . . Bet nevaryk manęs, svyruokli. Leisk man išsiverkti . .. 
man . . . mirštančiai plaštakei . . .

— Tu jau negyvensi, plaštake?
— Ne. Mirties šaltas dvelkimas jau arti manęs . . . Svyruokli, o aš dar 

taip begaliniai trokštu gyventi! Anksčiau aš apie tai negalvodavau, — plaš* 
take pakelia savo galvutę ir įsmeigia akis, kupinas ilgesio ir nevilties į žydru*
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mą. — Anksčiau aš skraidydavau saulės šviesoje, gėrėjausi jos spinduliais, 
džiūgaudavau gražių žiedų taurelėse, klajodavau didinguose kalnuose. Aš 
buvau laiminga, kad visi manimi gėris . . . Aš stengiausi būti dar gražesnė, 
dar žavesnė. Aš nekęsdavau nei verkiančių, nei dirbančių. Kiek kartų 
bitelėms aš neparodžiau žiedų, kuriuose daugiausia medaus. Ir tie žiedai 
sunyko. O, svyruokli, daug, daug žiedų per mane žuvo ir daug laimės 
šaltinių kitiems neparodžiau. Bet dar gyventi noriul Svyruokli, neleisk 
manęs paliesti mirčiai, neleisk. Štai, matauu jos negailestingas akis . . . Svy^ 
ruokli, paslėpk mane. Paslėpk! Bet ... aš neišgelbėjau pati savęs, ir niekas 
manęs neišgelbės.

— Nurimk, mieloji plaštake.
— O taip, svyruokli, aš tuoj nurimsiu. Ir visas pasaulis bus ramus. 

Mirusi plaštakė niekam nebus reikalinga, o jos mirtis ar jaudins ką? . . . 
Kaip žūva beprasmis džiaugsmas ...

Plaštakės galvutė bejėgiškai pasvyra į beržo kamieną . . .
Toli sugieda gaidžiai. Žvaigždutės viena po kitos ramiai eina į savo 

rūmus. Mėnulis nukeliauja ilsėtis. Viskas nutilo, nurimo, tik miškas dar 
vis gaudžia ir mirguliuoja ežeras rytmečio aušra.

Rytuose pasirodo aušra.
— Nurimk, ežere, — švelniai baras rožės. — Leisk mums ilsėtis. Tuoj 

ateis saulutė mus prižadinti. Žinai, kad ji barasi, kad naktį nemiegam ir 
dieną esame susnūdusios . . .

Beržas dar žemiau lenkiasi, ir per jo šakas ašaros rieda žemėn . . . Plašs 
take nupuola žolėn ir nebeplasnoja.

Rytuose, toli toli kyla didelė, raudona saulė, giriose pradeda giedoti 
paukščiai ir kukuoti gegutės.



EMILIJA ŠEŠEIKAITĖ

MERGAITĖ NEIŠTAMPYTOS ŠIRDIES
Suminėjus širdį, Tavo veide šmėkštelės lengvas šypsnis. Pažįsti gerai 

šitą žodį. Kasdien jis vartojamas be jokio pasigailėjimo po karštadvasių 
moksleivių lūpas, lyg futbolas nutrepentoje aikštėje. Daug pritvinsta upe# 
lių, suvaidinama dramų, tragikomedijų dėl neišpildytų šio mėsos šmotelio 
norų, troškimų. Širdžių su visais prieširdžiais prilinksniuojami pilni koris 
doriai, čiuožyklos, kino salės, pavasario vakarai. Neretai mergaitė, dar 
neišsitrynusi iš pirmųjų klasių suolo, jau pradeda laidyti įvairių konstruks 
cijų granatas į vyriškąsias širdis. Gudriai pavartota šitos srities technika 
padeda karingosioms puolėjoms (žinoma, puolimų būna ir iš priešingo 
fronto, bet apie tai nešnekėkim) pramušti taikinio širdy vieną kitą žaizdą. 
Tada prasideda valandos naktimis išsapnuotos, dienomis išvajotos. Į gims 
nazistiškos meilės balą pasineriama nuo puspadžių iki viršugalvio. Bet — 

vienas kitas nevykęs amtelėjimas, pamirksėjimas ne į tą pusę, ir visi keturi 
vėiai išnešioja tų karštuolių dažnai net priesaikingus pasižadėjimus. Meilės 
potvynis nuslūgsta, nugaruoja; jėgos taupomos naujam puolimui. Ir taip 
be atvangos, be didelių pauzų vėl daromi puolimai, puldinėjimai, vėl užs 
kariaujama ir prakariaujama. Visi tie potvyniai, atoslūgiai, prineša į mers 
gaitės širdį visokiausių drumzlių, padaro taką, kuriuo praeiviai įsidrąsina 
vaikščioti net su visais kaliošais.

Širdies tobulinimu, jos jaukaus pasaulio kūrimu taip maža tesirūph 
narna. O gimnazijos dienos yra ne vien smegenų tampymo, proto lam# 
dymo, bet ir širdies puoselėjimo laikas. Tiesa, specialių širdies pamokų 
nenumatyta ir paskutinėj mokyklų programoj. Jai, kaip tam tikram mūsų 
kūno organui, paskiriama gal tik valanda ar mažiau, einant ketvirtoje klas 
sėje higienos kursą. Bet širdies masažus turime daryti- kas dieną, kas va# 
landą, ar klasėje klausydamos matematikos išvadžiojimų, ar namuose prie 
pietų stalo, ar čiuožykloje draugių būry. Kitaip mergaitei širdis susitrauks, 
kaip kempinė, surūdys, kaip akėčkuolis, pamestas dirvoje, apkupės, apsa* 
manos, kaip šimtametis stuobris.

Nusijuoksi, miela drauge, išgirdusi apie širdies masažus. Nusišnes 
kėjo — pamanysi ir prisipažinsi, kad. ir taip dažnai" kapelionas perspėja, 
šeimininkė mamai skundžia, jog aš perdaug nusivažinėju su savo širdimi, 
dėl ko ir pamokos gauna atostogų ir apetitas neretai krinta. Taip, čia Tavo 
šventa tiesa. Daug yra mergaičių su perštėjančia širdimi. Bet ne tokių, 
su purvais mindžiojamų, kaip skudurą tampomų širdžių šiandieną reikia.

Šiandieninis mašinerijos amžius ištroškęs, išalkęs žmonių, kurie į ma# 
šinų trenksmą, motorų ūžesį įneštų nors mažutę širdies kruopelytę. Jei 
vyriškas protas apibėrė žemę stebuklingais technikos laimėjimais, tai mo# 
teris#=mergaitė turi šį sumechanintą gyvenimą nuplauti širdies voniose, kad
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motorų bildesio pritrenktame, prie mamonos kojų sukniubusiame žmo« 
guje vėl pradėtų plazdėti žmogiška, gyva širdis. Deja, šiandien dar tuo 
negalim pasidžiaugti. Daug šūkaliojama nereikalingai, ilgai trepinėjama 
vienoje vietoje; širdis pakelėse ištampoma, o gyvenimui, kuris širdies išsi* 
ilgęs, pakišama negyvas mėsos gabalas.

Padarykime ekskursiją ieškoti širdies. Klebtelėkim į keturaukščio na* 
muko duris, įšliauškime į dusinantį nuo prabangos saloną. Pliušinėje so# 
fojė, margažiedėmis tulpėmis, girliandomis siuvinėto pagalvėlio atsirėmęs 
snaudžia grynakraujis šunytis. Jis sapnuoja apie nepritrūkstamą kiškieną, 
vištieną, saldų biskvituką. O ponia, ponia šauni, rūpestingai išsipusčiusi, 
pirštų galais, kad nepribudintų, trepinėja, šokinėja apie šį savo širdies 
ramintoją, gyvenimo džiaugsmą. Nelaimė namuose, begalinis rūpestis, jei 
numylėtas, nuglamonėtas šunelis sukriauksi sėdėdamas fotely, uodegaitę 
nevikriai suvizgina. Liga, liga pristojo. Už jo sveikatą, už jo gyvybę ne# 
pasigaili net šimtų pakloti.

Bet pažiūrėkim iš kito šono. Toji pati rūpestingoji, iki kaulų smegenų 
šunyčio meile persisunkusi poniutė tūkstančiais smailių žodžių išplūsta 
kasdien tarnaitę *už neiššluostytą dulkę salone, perdaug pasūdytą kotletą 
ar pagaliau už nieką. Ta pati keturkojų garbintoja neretai užtrenkia duris 
besirengiančiam peržengti jos slenkstį gyvenimo nuskriaustajam, trupinį 
plutos kišenėje teturinčiam.

Ar čia radome širdies nors trupinėlį? Ne. Jokiu būdu ne. Ją išlaižė 
šunytis kartu su šokolado gabalais, surijo gyvenimas prabangoj pasinėręs.

Tikros širdies neradome kasdien vis naujos „meilės“ baloje besitaš? 
kančioj mergaitėj, jos neradome ir puošniam salone. Kad neprarastume 
širdies ir mes, reikia nuolatos daryti širdies pratybas. Gyvenimas progų 
visuomet padiktuos, laiko mes pačios susirasim. Nepagailėkime įdėti šir#= 
dies aiškindamos silpnesnei už save draugei pamoką, nešykštėkim pasiųsti 
širdies žodžių ujamam klasėje mokiniui. O namuose kiek daug gražių 
progų parodyti širdžiai! Štai šeimininkė išvirė perskystus pietų barščius, 
nesušildė vakarienei arbatos, o čia robaksas laukia, vėlai grįžti ketini. Taip 
norisi pastatyti smailius ragučius, parodyti piktą miną, kaip po penkių 
penktadienių. Nulaužymas bepradedančių išsikišti ragučių, nuvaikymas 
besirandančio veide „juodžio“ bus įrodymas, jog mokame atleisti, mokame 
suvaldyti nekantrumo oželius.

Tenebūna svetimi ir elgetyno gyventojai. Jei negalime nunešti jiems 
maisto, rūbų, pinigų, tai to ir nereik. Paskaitytas geras laikraštis, knyga, 
jauna, artimo meile plakanti širdis, skaidrus jaunatvės džiaugsmas, įneštas 
į jų niūrią dieną, bus gražiausia dovana, dovana širdies. Tokios lauktuvės 
labiau nudžiugins paliegusį senelį, kaip šimtai turčiaus centų, kurie dažnai 
yra duodami be širdies, atžagaria ranka.

Tokiose pratybose užsigrūdins, subręs jauna, trapi širdis, nusivalys nuo 
pakelėj apkritusių dulkių.



KONKURSO REZULTATAI
Lietuvos 20 metų nepriklausomybės proga skelbtan „Ateities“ konkursan pris 

siųstų rašinių vertinti komisija („Židinio“ redaktorius d=ras L Skrupskelis, K.V.C. 
spaudos skyriaus vedėjas kun. Kazys Barauskas ir „Ateities“ redakcijos narys Kazys 
Bradūnas), nusprendė, kad geriausias darbas yra Artojo Sūnaus — „Moksleivijos 
skola Lietuvai'. Jam ir paskirta pirmoji premija. Antroji premija teko Emului ir 
trečioji — Sakalėliui. Praplėšus vokus paaiškėjo, kad Artojo Sūnus yra Kazimieras 
Gečas, Kretingos gimnazijos VIII kl. m., Emulus — Ant. Šidlauskas, Linkuvos gim® 
nazijos VIII kl. m., Sakalėlis — Zigmas Umbražūnas, Mažeikių gimnazijos, VII kl. m.

K. Gečo darbą spausdinam „Ateityje“, Ant. Šidlausko — „At. Spindulius©*“.

Vasario 16-ji ir literatūros šventė
Vasario 16-ji šiemet Kaune ir visoj Lie

tuvoj buvo labai įspūdingai paminėta. 
Kaunas visą tą dieną skendo vėliavose, o 
naktį spindėjo ugnies jūroje — visi žy
mesnieji pastatai buvo skoningai iliumi
nuoti. Iškilmėse pasireiškė nepaprastai 
pakilusi nuotaika, o ypačiai valio nesi
gailėta paraduojančiai kariuomenei. Šių 
didžiųjų iškilmių išvakarėse Valstybės 
Teatras jau gyveno įsisiūbavusio entuziaz
mo valandas. Literatūros laureatams šie
metinių premijų įteikimas buvo tikrai ne
pamirštamas. Pilnas teatras besidomin
čios mūsų literatūra publikos (o ypačiai 
jaunimo), svečiai iš Estijos ir Latvijos, 
gražiai, šiai iškilmei specialiai, dekoruota 
scena sudarė jaukią ir šventišką nuotai
ką. Malonu, kai auga tikras lietuviškas 
mūsų laisvės džiaugsmas, kai auga meilė 
mūsų literatūrai.

Lietuviška filmą „Birutės daina”
Vienos kino filmų gamybos bendrovė 

„Skraufilm” ėmėsi sukti filmą iš Lietuvos 
gyvenimo. Jai duotas vardas „Birutės 
daina”. Filmai scenarijų parašė B. Dau
guvietis. Filmoj vaidins mūsų Valstybės 
Teatro artistai. Be to, filmoj dainuos ir 
Kipras Petrauskas. Filmoj bus pavaiz
duotas Lietuvos gyvenimas vergijoj, lais
vės kovos ir dabartis.

Lietuviškojo meno savaitė V. Teatre
Lietuviškojo meno savaitė V. Teatre 

įvyksta balandžio 4—10 dienomis. 4-tą 
dieną įvyksta savų kompozitorių kameri
nės muzikos koncertas. 5-tą — dramos 
spektaklis: P. Vaičiūno „Aukso gromata”, 
6-tą operos spektaklis: J. Karnavičiaus 
„Gražina”, 7-tą K. Binkio „Atžalyno” pje

sės spektaklis, 8-tą savo kompozitorių kū
rinių simfoninis koncertas, 9-tą J. Karna- 
vičiaus opera „Radvila Perkūnas”, 10-tą 
dieną lietuviško baleto spektaklis, vakare 
J. Petrulio pjesė „Prieš srovę”.

Statys vysk. M. Valančiui paminklą
Salantų ir Kalnalio apylinkių gyvento

jai, iš kur buvo kilęs vysk. M. Valančius, 
Lietuvos valstybės dvidešimtmečio proga 
nutarė šiam švietimo ir blaivvbės apaštalui 
pastatyti paminklą. Projektą darys inž. 
Rimgaila.

Ad. Varno sukaktis
Dailininkas Ad. Varnas neseniai minė

jo savo kūrybinio darbo 30 metų sukaktį. 
Ta proga buvo surengtos jo darbų paro
dos Jonišky ir Kaune. Ad. Varnas yra 
sukūręs daugiau kaip 1000 kūrinių.

„Muzikos Barai”
Lietuvių Muzikų Draugija atgaivino 

„Muzikos Barus”, prieš penkerius metus 
ėjusį jos organą. Redaktorius M. Budriū- 
nas. Žurnalas eis kas mėnuo.

Naujas „Dienovidžio” numeris
Vasario mėnesio „Dienovidis” 2 nr. tiek 

savo estetine išvaizda, tiek savo turiniu 
daro neblogą įspūdį. Naujam numery ra
šo: Vidūnas, Solomėja Neris, St. Anglic- 
kis, J. Kossu-Aleksandravičius, Ant. Vai
čiulaitis, K. Boruta, Ant. Vienuolis, Ieva 
Simonaitytė, Ant. Venclova, Gale platūs 
apžvalgos skyrius.

„Studentų Dienoms” 1 metai
Kovo 5-tą dieną išėjęs didelis „Studen

tų Dienų” 3-4 numeris yra jubiliejinis. Šis
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ALYTUS
Karalius teisine.

— Ar žinai, kad 5-II septintokų ruo
šiamas teismas?

Draugas draugui balsu, sklidinu nu
stebimo:

— Teismas? Ir vėl? . . .
Ir vėl. Mat, alytiškiams įdomūs ne tik

tai literatūrinių veikalų herojai, bet iri is
torinės asmenybės. Šį kartą eilė ėjo Jo
gailai. Pasirodė, kad jis nebuvo nei pa
vyzdingas valdovas, nei tauri asmenybė. 
Jo valdymo metu padarytos nedovanoti
nos klaidos atsiliepė tolimesniam Lietu
vos gyvenimui. Todėl daugeliu atžvilgių 
Jogaila apkaltintas. Šalia tiesioginės baus
mės Jogaila nuteistas įrašyti į V. V. S-gos 

skyrių, kad tenai darbuodamasis atitaisytų 
savo klaidas ir sugrąžintų prarastas Lie
tuvos žemes.

Iš kaltintojų ir gynėjų kalbų galima 
spręsti, kad daugelis septintokų gyvai įdo

maujasi .istorijos problemomis ir jas 
spręsdami moka sąmoningai, nuosekliai 
ir logiškai išsireikšti.

Prisiminta — paminėta.

6-II — literatų susirinkimas, skirtas 
poetui M. Gustaičiui paminėti. B. Maka- 
raitis skaitė referatą apie jo poeziją, o J. 
Prapiestis, B. Čiurlionis ir J. Stanaitis (ir 
vis septintokai!) deklamavo jo eilėraščių.

Savos kūrybos eilėraštį davė nežinomas 
autorius, o su prozos rašinėliu pirmąkart 
pasirodė Ant. Jonynas (V kl.).

Moksleiviai pas karius.

6-II gimnazijos choras, solistai ir de
klamatoriai aplankė vietos įgulą ir pa
linksmino karius. Kariams patiko V. Kiz- 
lenkaitės deklamuoti eilėraščiai, ypačiai 
J. Navickaitės solo ir tarp kitų choro dai

nuotų dainų — „Nurimk, sesut”.

z rimtas, bet kartu ir linksmas studentų
laikraštis, leidžiamas studentų ateitininkų 
ir redaguojamas gabaus redaktoriaus Pet
ro R mkūno, įžengė į antruosius savo gy
venimo metus. Nors ir trumpas laiko 
tarpas, bet per jį „Studentų Dienos” jau 
spėjo užimponuoti Lietuvos studentijai 
savo tolerancija, drąsiu tiesos pasakymu 
ir studentų reikalų gynimu. Jubiliejaus 
fcroga ,,St. Dienų” redakcija suruošė 
grandijozinį meno ir literatūros balių į 
kurį buvo atsilankęs ir V. D. Universiteto 
rektorius prof. M. Roemeris ir pasa
kė atidaromąją kalbą. Balius buvo 
transliuojamas ir per radiją. „Studentų 
Dienos” mūsų aštuntokams ir septinto
kams, kaip būsimiems akademikams, 
skaityti būtinos.

STENOGRAFIJOS SUKAKTIS
Šiemet sueina 2000 metų, kaip žinoma 

stenografija fa^rba greitraštis-trumpraštis. 
Stenografijos autorium laikomas Morcus 
Tulius Tiro, buvęs vergas. Cicerono už- 

W tariamas jis pradėjo išdirbti naują užra- 
» - šymo būdą, tam tikrus ženklus, kurių pa

galba1 jis užrašydavo savo globėjo kalbas.

Stenografiškai buvo užrašomos kalbos, 
net aktorių žodžiai. Taigi tik jos dėka 
išliko Ciceronas, Šekspyro dramos. Pir
moji kalba stenografiškai užrašyta apie 
63—62 met. pr. Kr. Romos senate.

Iki 11-to amžiaus Tiro išrasta stenogra
fija buvo vienintelė Europoje. Vėliau, 
apie 16-tą amžių, Anglijoj, Prancūzijoj, 
Švedijoj, Ispanijoj pasirodė ir kitos ste
nografijos formos. 1834 met. Muencheno 
vokietis Fr. Ks. Gabelsbergeris išdirbo 
naują stenografijos formą, kuri ir ligi 
šios dienos sudaro stenografijos pagrindą.

Tiek iš stenografijos istorijos. Dabar
tiniu laiku stenografija yra ištobulėjusi 
ir gyvenime dar plačiau naudojama.

Moksleivio gyvenime stenografija irgi 
būtų labai pravarti. Bestudijuojančiam 
yra būtina užsirašyti gerai profesorių pa
skaitas, kalbas. Čia stenografija gali 
daug padėti.

Išmokti stenografijos nesunku. Kelias
dešimt valandų — ir jau gali pradėti pir
muosius žingsnius užrašuose.

Vadovėlių galima gauti pas p. V. Šim- 
kūnienę, Prekybos Institute, Klaipėdoj. 
Kainuotų, rodos, 4 lt. Vaidilas



Mūsų brangiam draugui Juozui Korsa- 
- kui liūdesio valandoje, mirus jo tėveliui, 

reiškiame širdingą užuojautą.
Biržų P-jo L. B. P. A. Smetonos vardo 

valstybinės gimnazijos Va klasė.

Malda už tauriąją asmenybę.
Kada Kauno gatvėmis slinko gedulinga 

procesija ir (katedros varpai skambino pa
skutinį atsisveikinimą prel. A. Dambraus
kui-Jakštui, ir Alytaus visi moksleiviai, 
liūdėdama mirusio didžiojo tautos vyro 
ir jį pagerbdami, susirinko į bažnyčią 
nuoširdžiai pasimelsti. Kun. kapelionas A. 
Vaitiekaitis laikė Mišias ir pasakė turi
ningą pamokslą. Po pamaldų moksleiviai 
vėl grįžo organizuotai į gimnaziją su to
kiu ryžtumu siekti mokslo ir dirbti, kaip 
a. a. Aleksandras. Kasmatė.

BIRŽAI
— Literatai, sėkmingai surengę vakarą 

ir būrelio nariui — Mamertui Indriliūnui 
laimėjus „Ateities” literatūrinio nagrinė
jimo („Lietuvių naujosis lyrikos moty
vai”) konkurse I premiją, entuziastiškai 
nusiteikę, nutarė kovo 26 dieną gimnazi
jos salėje laisvės dvidešimtmečio proga su
rengti paradinę lietuvių naujosios lyrikos 
dieną. Bus skaitomi šie referatai — pas
kaitos: „1937 m. lietuvių lyrika” (Br. Kri
vickas), „Naujosios lietuvių poezijos ke
lias” (Eug. Matuzevičius). Be to, bus de
klamuojami šių autorių eilėraščiai: J. Kos- 
su-Aleksandravičiaus, Bern. Brazdžionio 
Ant. Miškinio, S. Nėries, Kazio Binkio, 
Kazio Borutos, J. iTysliavos, P. Karužos 
ir kt.

— Vasario 16 dieną literatų būrelio dra
mos sekcija visai vykusiai suvaidino „Ne
užbaigtą žygį”, kurį režisavo inspektorius 
mokyt. J. Kutra. Sekcijai vadovauja L. 
Ivanauskas (VII kl. m.). Tik, atrodo, rei
kėtų stipresnius ir literatūriškesnius vei
kalus pasirinkti. Šiaip scenos jėgų turima. 
Be to, pažymėtina, kad nuo vasario 16 
dienos pasilinksminimuose buvo ir bus šo
kami ir lygiai vertinami šalia tango, foks
trotų tautiški žaidimai ir šokiai, nes tikrai 
ligi šiol kažkaip jau buvo perdaug su- 
šablonėta ant „moderninių” . . . Sveikinti
nas dalykas!

Gavėnios metu muzikos būrelis žada 
surengti religinį koncertą. Koncerte daly
vaus gimnazijos choras, smuikininkai, so
listai ir kt. Koncertui vadovaus nenuils- 
tąs, muzikos kultūros kėlimo, didelis ir 
nuoširdus darbininkas — muzikos mokyt. 
:K. Linkevičius.

— Dar prieš Velykas literatai žada su
rengti gražaus eilėraščių ir prozos skai
tymo konkursą. Be to, steigiama kritikos 
sekcija. ' ,Jon. Čempis.

GRUZDŽIAI
Aukš. gyvulininkystės mokykla.
Skaitykit ką gyvulininkai dirba.

Gyvename jau egzaminų „atmosferoj”. 
Trečiasis gyv. felčerių ir antrasis gyv. 
technikų kursas intensyZviai ruošiasi iš
leidžiamiems egzaminams’ kurie prasidės 
25 d. kovo. Nuo to neatsilieka ir pirma
sis kursas, mat, pastariesiems reiks laikyti 
-iš keliolikos dalykų pereinamieji egza
minai.

Vasario 25 d. 62 šaulių-moksleivių bū
rio skaitykloj įvyko 1937 metų žurnalų ;r 
laikraščių išpardavimui varžytynės. Moki
niai tokioms varžytynėms patenkinu, nes 
už neaukštą kainą gali nusipirkti ir suda
ryti vertingų žurnalų komplektus.

Vasario 27 d. sod. P. Jurevičiaus ini
ciatyva, įvyko šeimyninis vakaras. Buvo 
vaidinama „Lietuvos didvyriai”.

JŪR smarkiai ruošiasi savo šventei, ku
rią numatoma surengti per Atvelykį.

Perlas. 
Joniškis (Š).

Be kapeliono . . .
—- Religijos būrelis, nors ir be kapelio

no, veikia smarkiai. Jam padeda mokyt, 
p. Tininis. Nutarė leisti laikraštėlį.

— Gimnazijoje pamokos vyksta pagal » 
naują tvarkaraštį, kuriame tikybos pamo
kos nefigūruoja. Bet ar taip visus metus 
ir bus? . .

■— Buvęs kap. kun. K. Lapinskas iš
vyko į naują paskirtą vietą. Linkim jam 
geriausios kloties! . . . Alp.

JURBARKAS
II. 12. literatų susirinkime P. Špokas 

skaitė referatą, tema „Putino lyrika”. 
Smarkiai kritikavo V. Sabaliauskas (VII 
kl.). Referatą papildė būrelio globėjas 
mkt. Račinskas. Savos kūrybos skaitė A. 
Podelslkis (VI kl.)’ ir Lazdauskaitė (IV 
kl.). Be to, naujoji valdyba mano užmegs- 
ti santykius su kaimyninių gimnazijų li
teratais. Literatų valdyba: E. Tamošaity
tė (VII kl.), V. Gruodis (VII kl.) ir A. 
Podelskis (VI .kl.).

II. 13, išsijudino ir matematikai. A. Li- 
leika (VII kl.), skaitė referatą „Erdvės 
paslaptys”. Autorius visai kitokia, negu 
kitų referatų forma papasakojo, kaip toli 
gali mūsų protas suprasti dangaus slėpi
nius, ir kada jau paslaptys prasideda. 
Keletą netikslumų nurodė skirtas korefe-
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rentas P. Špokas (VIII kl.). Be to, buvo 
išrinkta valdyba: A. Lileika (VII kl.), Br. 
Beinoris (VII kl.) ir M. Kilytė (VI kl.).

II. 18 įsisteigė prie kūno kultūros kuo
pelės aviomodelistų būrelis. Globėju bus 
mok. N. Petrulis. Manoma tuoj imtis dar
bo. II. 24 padarė antrą susirinkimą, ku
riame jau pradėta šis tas dirbti.

II. 20 įvyko prancūzų kalbos mėgėjų 
kuopelės susirinkimas, kuriame L. Simo
novas (VI kl.) skaitė referatą apie Moljerą. 
Referatas buvo gana gerai parašytas. Ke
letą klaidų ir neigiamybių nurodė A. Po- 
delskis (VI kl.).

Vasario mėn. pabaigoje gavome per 20 
kariškų šautuvų ir kt. kariškų dalykų. Ka
rinio parengimo pamokos bus daug nau
dingesnės ir įdomesnės. Estą.

JURBARKAS

II-5 labai gražiai gimnazijos mokiniai 
suvaidino Gogolio 3-jų veiksmų komediją 
„Piršlybos”. Pelnas paskirtas neturtin
giems mokiniams šelpti.

1-28 literatų susirinkime EI. Tamošaity
tė skaitė referatą — „Savickio kūryba”, 
EI. Norkutė savo kūrybos. Perrinko val
dybą, į kurią dabar įeina EI. Tamošai
tytė, A. Podelskis ir V. Gruodis. Numaty
ta pradėti literatūrinį bendravimą su ar
timesnėmis gimnazijomis.

Nors šiemet kai kurie laikraščiai pusiau 
jėga buvo įsprausti mokiniams, tačiau 
„Ateitis” ir „At. Sp.” pralenkia juos savo 
tiražu. Mat, pats laikraštis įtikinamiau 
kalba, negu jo platintojai. Tai-kas.

KAIŠIADORYS
Vasario 7 dieną įvyko religinio būrelio 

susirinkimas blaivybės savaitės proga. Ug
ningą žodį tarė Al. Alkovikas, VII kl. 
mokinys.

Vasario 22 d. paminėjome a. a. prel. A. 
Jakštą-Dambrauską. Buvo kalbėta apie 
velionį kaip literatą, matematiką ir vi
suomenininką. Paminėjimas buvo ruoš
tas literatų iniciatyva.

I ‘ ■ •
KAUNAS, Jėzuitų gimnazija.

Vasario 16 d. gimnazijos mokiniai savo 
salėje dukart suvaidino trijų veiksmų 
tragediją „Prieš aušrą”. Režisavo Valsty
bės Teatro dramos artistas p. Monkevi
čius, dekoracijas piešė gimnazijos pai
šybos mokytojas p. Janulis.

Snaudžia literatų būrelis

Pradžioje, mokslo metų parodęs šiokį 

tokį veikimą literatų būrelis paskutiniu 
metu visai užsnūdo.

Sekančiam numery parodysime, ką vei
kia mūsų gimnazijos geresnieji literatai, 
ir ką veikia mūsų būreliai.

Svajūnas.

KELMĖ

Religinis būrelis, vadovaujamas darbš
taus kun. kapeliono K. Statkevičiaus, gerai 
gyvuoja. Suruošti popiežiaus Pijaus XI
15 m. pontifikato jubiliejaus minėjimą. 
Paskaitą „Pijus XI ir jo darbai Lietuvai” 
skaitė Vyt. Butkus. (V kl.), referate, „Pi
jus XI katdlikišlkos akcijos skleidėjas” 
skaitė B. Jurcevičiūtė (IV kl.). Kun. Ka
pelionas perskaitė sveikinimą popiežiui, 
po sveikinimo pasirašė religinio būrelio 
Globėjas ir valdyba.

Literatai daug pasidarbavo Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės minėjimui. Jie, 
padedami glob. mok. p. A. Stabingio, su
kūrė vaidinimą. Buvo atvaizduota prieš
karinis lietuvių gyvenimas ir kovos dėl 
nepriklausomybės. Vaidinimas visiems la
bai patiko, todėl literatai jį vaidino net 
du kartu: vasario 16 dienos išvakarėse ir
16 d. v?.k. Rūta.

KYBARTAI

Retai kada matote Kybartus „Ateities’* 
puslapiuose; galbūt, gerb. skaitytojai ma
not, kad mes apsileidę. Bet taip nėra! Mes 
tik esame tokio „karakterio” žmonės, kad 
dažnai rodytis aikštėn nenorim. Mes ge
riau patylom ruošiamės ir paskui tik pa
sirodom.

Jei žvilgterėsite į klasesj tai pamatysite, 
kad daugiausia sportininkų, literatų šeš
toje klasėje, o šiaip „visuomenės” veikė
jų aštuntoje klasėje.

Iš veikiausių būrelių pažymėtinas lite
ratų, kuriame spiečiasi daugiausia šešto
kai. Jį globoja p. mokytoja 'E. Kaunienė.

Be to, dar iš tų pačių šeštokų sudarytas 
fizikos ratelis, kuris labai smarkiai veikia. 
Jį globoja p. mokytoja Z. Treigienė.

Dar yra istorikų ratelis, kurį daugiau
sia sudaro penktokai. Jiems vadovauja p. 
mokytojas P. Pauliukonis. Be to, yra ir 
kitų, bet tie nieko ypatingo nenuveikę.

II. 5. Tėvų komiteto triūsu buvo suruoš
ta tradicinis vakaras. Buvo pastatyta „Po
nas Dauganoris” 4 v. komedija. Be to, 
buvo baletas ir koncertinė dalis. Režisavo 
mokytojas A. Tamulionis. Baletą mokė 
gimnazijos baletmeisterė mokinė T. Ra-

674



dzevičiūtė. Vakaras labai gerai pasisekė. 
Publika vos tilpo salėje. Pelnas buvo la
bai didelis, jis skiriamas neturtingiems 
mokiniams. Nelė.

KYBARTAI
Pijaus XI 15 metų vainikavimo sukaktuvių 

minėjimas.
II. 20. Eucharistininkų brolija po mo

kinių pamaldų surengė gimnazijos salėje 
Pijaus XI 15 metų vainikavimo sukaktu
vių minėjimą. Scena buvo išpuošta Vati
kano ir tautiškomis vėliavomis; ant sie
nos kabojo šv. Tėvo Pijaus XI paveikslas.

Visi susirinkiusieji atsistojimu pagerbė 
neseniai mirusį didelį Bažnyčios ir tau
tos vyrą a. a. A. Dambrauską-A. Jakštą.

Nuskambėjus Šv. Petro himnui, susi
rinkimas buvo atidarytas. Brolijos pirmi
ninkas St. Naginionis garbės prezidiuman 
pakvietė: p. direktorių V. Ambraziejų, 
dvasios vadą kun. J. Gurinską ir prele
gentą p. mokytoją Br. Stočkų, o darbo 
prezidiuman: A. Cižeiką pirmininkauti ir 
A. Žiliūtę sekretoriauti.

Prelegentas įdomiai ir plačiai nušvietė 
Pijaus XI — Achilles Ratti jaunystę, or
ganizacinį veikimą, mokslo darbus, kri
kščioni šįkosios akcijįbs plėtimą, apsilan
kymą Lietuvoje, kaip Šventojo Sosto vi
zitatoriaus, didelius nuopelnus taikai pa
laikyti, misijų plėtimą, sunkių šių dienų 
klausimų sprendimą ir kaip Bažnyčios 
valdytoją, Kristaus vietininką čia žemėje.

Minėjimas buvo baigtas tautos ir eucha
ristininkų brolijos himnais. Po minėjimo 
brolijos nariai pasiliko pasitarti einamai
siais reikalais. Buvo nutarta surengti per 
gavėnią religinio turinio vakarą. Po susi
rinkimo ir brolijos nariai gavo išleistą 
,rAteities Žygių” laikraštėl. 2 Nr.

KRETINGA
Direktoriui Kun. Pupaleigiui atsisakius 

nuo pareigų, jo vieton paskirtas dr. t. Bo- 
neventūra Zajenčlkauskas. Tėvas Boneven- 
tūra anksčiau pas mus dėstė lietuvių kal
bą. Buvęs direktorius pasiliks mūsų gim
nazijų i mokytoju.

I. 24. įsisteigė menininkų būrelis. Būrelio 
pirmininku išrinktas Veryga. Būrelį glo
boja mokyt. Šulcas.

ITuputi ilgokai atostogavęs misijonie- 
ri į būrelis vėl atgijo. Ii. 20 padarė susi
rinkimą. kurio programoje buvo a. a. prel. 
Dambrausko minėjimas, p. Gedgaudo pa
skaita ir kt. Būreliui vadovauja Razgai- 
tis (V kl.).

Iš visų būrelių veikliausi literatai. Pa
skutinis jų susirinkimas įvyko I. 17. Šia
me susirinkime visą programą išpildė 

jaunieji literatai. Be to, buvo nutarta 
„Jaunystės Vainikų” antrąjį numerį iš
leisti padidintą.

II. 21. atsistatydino sportininkų būre
lio valdyba. Iki šiol į sportininkų būrelį 
buvo priimami visi mokiniai, o dabar be- 
priims tik neturinčius dvejetukų mokinius.

Gajus.

KRETINGA
II. 2. įvyko poatostoginis misijonierių 

būrelio susirinkimas, į kurį atsilankė p. 
mok. A. Masionis' ir kalbėjo, kaip galima 
misijonieriauti draugų tarpe. Dar tarė gy
vą žodelį tėvas Alfonsas O. F. M. apie vie
nos minutės religinį susikaupimą. Po to, 
pirm, pranešė tolimesnius veikimo planus. 
Ypačiai entuziastiškai buvo priimtas pa
siūlymas visą narių aktyvumą vertinti taš
kais ir gale metų paskirti atitinkamas 
dovanas, kurių tarpe, trims daugiausia 
surinkusiems taškų, duoti veltui Ktnonę 
ir 2 dienų pragyvenimą (Kaune. „Atei
ties”, „At. Spindulių” ar „Misijų” skaity
tojai jau gauna po 5 t., trimestre gavęs 
dvejetuką, netenka 5 t., o uždirbęs pen
ketuką gauna 2 t. Taškais vertinami susir. 
pasirodymai, gerų knygų skaitymas ir t. 
t. Tą sąskaitybą vesti išrinkti du valdybos 
nariai ir du aštuntokai. Susirinkime buvo 
per 60 narių.

Literatai, susirūpinę „Jaunystės Vaini
kais”, veiklumo neparodo.

Klajūnas.

KUPIŠKIS
1938 metų vasario mėn. 20 dieną Pro

gimnazijoje įvyko religinio būrelio susi
rinkimas, kuriame dalyvavo apie 150. 
moksleivių. Susirinkime būrelio globėjas 
kun. J. Ragauskas skaitė įdomią paskaitą 
„Sugestija ir jos įtaka žmogaus gyveni
me”.

Į susirinkimą buvo atsilankęs progim
nazijos direktorius p. Al. Dičpetris, ku
ris savo kalboje įnešė daug gražių ir gi
lių minčių. Baigdamas savo kabą priėjo 
išvadų:

1. Religininku būti yra gera.
2. Ieškoti tiesos yra kilnu.
3. Klysti yra angeliška.
4. Iš klaidos pakilti yra dieviška.

Kupos sūnus.

LINKUVA
Mes dar vis prisimenam, kaip pasku

tinę dieną prieš Kalėdų atostogas buvom 
kapeliono sušaukti į salę ir ten iš jo ran
kų gavom po porą plotkų —'■ gimnazistiš
kos Kūčios. Prancūzijoj, Paryžiuj, mūsų 
jaunimo prietelius kun. Alf. Lipnickas irgi
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laužė mūsų nusiųstą „Bernelio pyragą” 
viename vienuolyne su prancūzais. Ten 
buvo minimas Lietuvos ir Linkuvos var
das, o tautinių spalvų juostelę, kuria plot- 
kos buvo surištos, pasiėmė vienuolyno Vir
šininkė atminimui.

Mes džiaugiamės savo būrelių veikla, 
jų nuveiktais darbais. Iš kitų labiau išsi
skiria literatų būrelis, energingo pirmi
ninko vadovaujamas — jis, be eilinių su
sirinkimų, II. 12. buvo suruošęs literatū
rinį Krėvės „Šarūno” teismą, paskelbęs 
konkursą geriausiai novelei ir eilėraščiui 
parašyti, pasiuntęs savo atstovus į Pane
vėžio ir Pasvalio literatūrinius vakarus.

Gal daugiausia veiklumo parodo Rel. 
Lav. Būrelis, turįs 195 narius (viso gim
nazijoj yra apie 260 mokinių). Iš visų su
sirinkimų ir paminėjimų ypač atsiminti- 
nas II. 13. suruoštas Popiežiaus Minėji
mas, kurį atidaryti maloniai sutiko p. Di
rektorius. Buvo padalinimas premijų už 
geriausius rašinius „Krikščionybės nuo
pelnai Lietuvai”. Rašinių Įvertinimo Ko
misija, sudaryta iš p. gim. dir. St. Vait
kevičiaus, kun. kap. Ant. Baltrukėno, p. 
ist. mok. K. Rožanskienės ir abiejų R. L. 
B. pirmininkų, geriausiais pripažino J. 
Jurgaičio (VIII), Ant. Grūzdo (VI), M. 
Jurgaičio (VI) ir Ant. Šidlausko (VIII) 
rašinius.

Popiežiaus minėjimo progai, kun. kape
lionui pasiūlius,! Rel. Lav. Būrelis pasiun
tė Jo Šventenybei Pijui XI per Apašta
liškąją Nuncijatūrą Lietuvai pasveikinimą 
ir savo paklusnumo pareiškimą.

Vispus.

MARIJAMPOLĖ

R. J. Vaisi, merg. gimnazija.

Skelbiame varžytynes pristatyti mūsų 
gimnazijai pusėtino sunkumo lentų. Sto
rumas nenustatytas. Ilgis — vidutinė šo
kėja. Šokių sezonui pasibaigus nebepri- 
imsim.

Abiturientų gyvenimas.

Mūsų didžiosios galvos šiemet labai 
„veiklios”, gyvai pajaučia aštuntokiškas 
tradicijas, todėl — — net vakarą ir ar
batėlę „suruošė” . . .

Ach, atsiprašau, kitą metą šiuo laiku 
ketina surengti.

Tuo tarpu rašo prašymus ministerijai 
ir dreba išgirdę apie „diržą raudoną”.

PANEVĖŽYS

Mergaičių gimnazija.
Užgavėnių atostogos daugelį iškvietė į 

pavasario bučiuojamus laukus, kur jų 
laukė mamytės su pyragais.

Dalis liko Panevėžy, bet ir jos nesnau
dė. Astuonios aštuntokės susiruošė šei
myninį baliuką. Po Valstybės Teatro su
vaidintos komedijos „Mielieji Giminaičiai”, 
kai kas vaikščiojo po miestą su pilnais 
portfeliais; mat, apelsinams atpigus, jie 
lengviau galėjo į portfelį atkeliauti.

Dar kai kas bėgiojo ir ieškojo pate
fono, nes be muzikos panas snaudulys vi
sas imtų glamonėti.

Septintą valandą iškilmingai pradedame 
vakarienę, „semičkoms” sudainuodamos 
ilgiausių metų. (Kuo daugiau būna „se- 
mičkų”, tuo viskas linksmiau praeina).

Tiesa, ties kiekviena lėkšte buvo padė
tas popieriukas, kuriame buvo parašyta 
pavardė mergaitės, kur ji turi sėdėti, na, 
ir kas nors charakteringo nupiešta. Vie
nai buvo nupieštas storas ponas, su vienu 
akinių stiklų prie akies, ir parašyta: „Ne 
visada poetais žavėkis, bet atkreipk dė
mesį ir į biznierių”.

Kuri paims pončką, kurioj yra iškepta 
citrinos dalis, ta šiemet, baigus gimnaziją, 
ištekės. Ta laimė teko Julei. Vėliau šo
kiai. Berniukų nebuvo, bet buvo labai 
smagu.

II. 27., Šaulių teatre Valstybės Teatras 
statė „Brandos atestatą”. Ir mes turėjom 
garbės ten pakliūti. Bet mus visas išri
kiavo prie sienos, baisu buvo ir pasijudinti. 
Tvarkdarys sakė, iš anksto moko mus 
rikiuotis, nes į „vaiską” bus imamos ir 
moterys. Gera ponams, jie sėdi, o mes lai
kom atrėmę salės sienas. Veikalas buvo 
artimas mūsų sieloms, todėl labai patiko*

Dabar laukiam pavasario, kad galėtu
mėm eiti rinkti žibučių, tada ir Jums ką 
nors įdomesnio parašysim. S. 5.

PANEVĖŽYS

Berniukų gimnazija.
Kur-ne-kur, o Panevėžy vis koks šposas 

bus! Atvažiuojam po Kalėdų atostogų ir 
jau su džiaugsmu einam į gimnaziją (nors 
pamokų nemokam!). Gi žiūrim — skel
bimas: čia greit skaitom pilnomis vilties 
akimis, o laimė tik šeštosioms klasėms. 
Jiems įsakyta eit namo ir tik 15 v. pra
dėti darbą. Taip jie darė net dvi savai
tes, sako ir mokytojai po pietų geresni! 
Dabar gim-oj vis trenkia — bilda, ir ma
nom, kad tol „daužys”, kol mūsų rūmai 
gaus tiesiog elegantišką pavidalą, 

v
Būrelių apžvalga.

Karščiausiai veikia karinio parengi
mo būrelis su glob. ats. Itn. Liberįu.

Be abejo, sportininkai nesnaudžia: 1-29 
ir 30 apie 15 jų buvo Biržuose su mok. 
Cepanausku. Ping-pongu biržiečius apsta
tė, bet krepšiniu mūsiškiai pralaimėjo.



Istorijos būrelis dirba, sulaukdamas po 
20—25 narius. Mat, nuobodu.

Fizikai — čia jau didesnė rizika! Baisu 
pajudint, nes paskui visos vyresnės kla
sės „čiaudo” nuo dujų . . . skelbimo ne
besimato.

Na, dar gamtininkai, geografai, rusų 
kalb. mėgėjai su p. Sokolovu priešaky ve
ža gerai savo vežimus.

Menininkai

buvo Biržuose, mat, tėvai padarė ,,dobra” 
literatūros vakarą. Važiavo: Pr. Aukšti
kalnytė, A. Karvelytė, J. Juozevičius, St. 
Šneideris ir J. Sūbatavičius, o sugrįžę ke
lias dienas gim-oj snaudė, nes biržiečių 
vaišės ilgai atsiliepė.

Literatai dabar pasiryžo daugiau raustis 
į literatūros istoriją ir recenzuoti knygas.

Per visuotinį Meno kuopos sus-ą pir
mininkas sujudino nario mokestį klot (tur
būt, jie vėl kokią „pramogą” galvoja 
ruošti ?).

Muzikos sekc-os nariai dabar džiau
giasi, kad mok. p. Karka jiems ne tik 
padainuoja, bet ir gražių patefono plokš
telių demonstruoja.

P. mok. Puzinas laukia ilgesnės dienos, 
ir tikybos sekcija smarkiai sukrus.

Pianissimo.

PASVALYS

Gyd. J. Kiaušas II. 6. gimnazijoj moki
niams laikė paskaitą ' „Alkoholio veikimas 
į žmogaus organizmą”, kurioje plačiai nu
švietė alkoholio kenksmingą ir žalingą 
veikimą. Be to, ateity pedagogai žada 
imtis būdų ir įvairių auklėjimo ir draus
mės priemonių šitam pasvalietiškam alko
holio siaubui sumažinti.

II. 12. gimnazijoj pasirodė „J. Liet.”, 
kurią, kaip teko patirti, gavo veltui kelio- 
liką • mokinių.

Antrokai II. 12. surengė šaunų pasilinks
minimą su gana gražia ir įvairia progra
ma: deklamacijomis, Telksnytės ir Griga- 
lionytės savąja kūrba, vaidinimėliu, tau
tiškais šokiais, baletu. Nuotaiką pakėlė 
gražios dekoracijos ir rūbai.

Gimnazijos tėvų komitetas II. 26. su
rengė vakarą - koncertą. Buvo' statyta ope
retė „Poviliukas - gimnazistas”, kurią la
bai gražiai režisavo mokyt. V. Kulbokas. 
A. Šatas ir J. Šimkevičius skaitė savosios 
kūrybos. Buvo pašokta baletas, tautiškų 
ir čigoniškų šokių. Choras gražiai padai
navo liaudies dainelių. Šis vakaras šiais 
mokslo metais jau yra antras, ir vakaro 
pelnas skiriamas neturtingųjų mokinių 
šelpimui. Gegužis.

PRIENAI
Dvidešimties metų sukaktį labai iškil

mingai kartu ir originaliai paminėjo mū
sų gimnazija. Dieną p. mok. Ig. Sudargas 
laikė įdomią paskaitą. Paskaitos klausėsi 
pilnutėlė gimnazijos salė. Vakare, po im
ponuojančios eisenos su fakelais, dalis 
visuomenės ir gimnazijos mokiniai pa
matė įscenizuotą šešiuose/ paveiksluose 
Lietuvių Tautos Golgotą: baudžiavos jun
gą, laisvės kovotojus, Sibiro kalėjime, kai
mą Nepriklausomybės karų pradžioj, tė
vus išleidžiančius sūnų į kariuomenę, su
tikimą narsiosios kariuomenės, iškovoju
sios mums laisvę ir pabaigoje — paverg
tųjų Vilnijos brolių šiandieninį gyvenimą. 
Ypač publiką jaudino antrasis, penktasis 
ir šeštasis paveikslai. Režisūrą atliko p. p. 
J. Eidukevičius ir St. Barzdukas. Paskiau 
antrosios ir pirmosios klasės mokinės pa
šoko porą tautiškų šokių. Šie visą publika 
tiesiog elektrizavo, ir puikiosios debiū- 
tantės turėjo kelis kartus juos pakartoti. 
Visi už gražų mergaičių paruošimą la
bai dėkingi p. Ambražiūnienei.

Bastuoklis.
RASEINIAI

11. 1. įvyko R. A. B. bendras susirinki
mas, paminėti Don Bosco 50 metų mir
ties sukaktį. Susirinkimas buvo labai gau
sus. Don Bosco įdomią biografiją papa
sakojo S. Daugėla. J. Stašaitis skaitė re
feratą apie Bosco darbus ir laimėjimus. 
S. Ambrozaitis paskaitė ištraukų iš jo 
raštų. Būrelio globėjas papasakojo ke
letą ypatingesnių įvykių iš jo gyvenimo. 
Eilėraščius deklamavo A. Stancevičius ir 
V. Sirtautas. Susirinkimas baigtas Marijos 
giesme. Žemaitis.

SALOS . -
Ž. Ž. U. M.

Seniau veikęs bendrojo Mavinimosi bū
relis uždarytas

Jo vietoje įsteigtas JUR (Jaunųjų Ūki
ninkų Ratelis).

JŪR yra paskirstyta^ į 5 sekcijas.
Aktingiausia sekcija, reikia laukti, bus 

literatūros.
Kitos sekcijos yra žemės ūkio pobū

džio.
Per bendrojo lavinimosi būrelio susirin

kimus buvo skaitoma net po 8 referatus, 
o dabar tik po 2.

Per 16 vasario pasirodė seniai lauktas 
mokinių choras ir orkestrėlis.

Žvainys.
ŠILALEI

Kas naujo literatų padangėje.
— II. 24 d. įvyko visuotinis literatų su

sirinkimas. Programoje: Horėnaitės, Ci-
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bulskytės sava kūryba, Talat-Kelpšos ir 
lF. Stankevičiaus monologas — dialogas: 
„Motiejus ir Barbora”. Laikraštėlis, ku
ris netolimoje ateityje pasirodys, pakrikš
tytas „Atžala”. Būrelio pirmininkui Alf. 
Zondavui atsisakius, išrinktas "Kazys Kė- 
davičius. Be to, būrelio glob, direkt. VI. 
Butkus papasakojo trumpą A. Jakšto bio
grafiją ir jo nuopelnus grožinei litera
tūrai.

— II. 13 d. įvyko progimnazijos tradi
cinis viešas vakaras, kurio programą iš
pildė patys mokiniai. Vakaro pelnas pa
skirtas neturtingųjų mokinių naudai.

— Smarkiai pradėjo dirbti ping-pon- 
gistų sporto sekcija, kuri ruošiasi turny
rui. Ne aš.

SKUODAS
Istorikai dirba.

Šiemet naujai egzistencijai „išgijo” ir is
torikai. Savo veikimo ratą vis smarkiau 
pradeda varyti — tempas smarkėja ir 
greit gali privažiuoti prie istorinio teismo.

Raudonkrijžininkams liūdna.

Laivą parpūkšnuo jantį iš Amerikos su jų 
dovanomis audra malonėjo apdaužytą nu
blokšti į: Rygą. Ami.

ŠVĖKŠNA

Vasario mėn. 5 dieną buvo sušauktas 
visuotinis literatų būrelio susirinkimas. 
Programoje: Vyt. Samoška skaitė refera
tą „Lietuvių kovos dėl spaudos laisvės”. 
EI. Vaičikauskytė paskaitė Telšių V. V. V. 
gimn. literatų būrelio atsiųstas dvi no
veles: „Mano mylimasis” ir „Adomėlis”. 
Juozas Miknius paskaitė taip pat Telšių 
gimn. literatų būrelio atsiųstus kūrinėlius, 
eilėraščius: „Rudens žodžiai” ir „Mirties 
paveikslas”. Vaclovas Šaulys paskaitė Kre
tingos gimnazijos literatų būrelio atsiųstą 
novelę: „,Nebaigta kelionė” ir eilėraštį: 
„Vieną kartą”. Stasys Steckis paskaitė N. 
N. autoriaus novelę „Neužmirštuolės 
akys”. Tadas Poška paskaitė gana vyku
siai parašytų savo eilėraščių.

Bijūnas.

ŠVĖKŠNA

Paminėtas prel. Dambrauskas.

Išgirdus skaudžią žinią, kad vasario 
19' d. mūsų tautos veteranas, rašytojas, 
poetas, kritikas prel. Al. Dambrauskas-A. 
Jakštas jau amžinai užmerkė akis, „Sau
lės” gimnazijos vadovybė nutarė vasario 
22 d. gražiai paminėti šį ką tik mirusį 
mūsų tautos dvasios milžiną.

Iš ryto prie gimnazijos rūmų buvo iš
keltos tautinės vėliavos su perrištais ge

dulo ženklais. 7 vai. 30 min. gimnazijos 
kapelionas kun. P. Lapelis atlaikė už a. a. 
Dambrausko vėlę šv. Mišias ir pasakė 
moksleiviams tam pritaikintą pamokslą. 
15 vai. 30 m. „Saulės” gimnazijos salėje 
įvyko gražus a. a. Dambrausko minėji
mas. Minėjimą atidarė gimnazijos direk
torius Pr. Samulionis, savo gražia kalba 
nušviesdamas A. Dambrausko palikimus 
mūsų tautai. Į minėjimą pakviestas prel. 
J. Maciejauskas savo kalboj gražiai nu
švietė a. a. Dambrauską, kaip kovotoją 
dėl lietuvybės dar rusų laikais. Prel. A. 
Dambrauskas buvo pagerbtas, visiems at
sistojant. Be to, dar mokiniai paskaitė re
feratų ir padeklamavo keletą paties Ado
mo Jakšto kūrybos eilėraščių. Baigiantis 
susirinkimui visi dalyviai susikaupę minti
mis nuskrido į Kaune tada vykusias A. 
Dambrausko-A. Jakšto laidotuves.

Jonas Nausėda.
TAUBAGĖ

— 11-16 įvyko Relig. Aukl. būrelio susi
rinkimas. Minėjimas buvo pradėtas gies
me „Marija Marija”.

Paskaitą apie Popiežių Pijų XI skaitė 
A. Gydaitė. Su savo kūryba pasirodė: E. 
Bičiūnaitė ir P. Stirbys„ J. Raudonius 
skaitė referatą: „Katalikų moksleivių opi
nijos”. Su vertimais pasirodė: V. Merke
lis ir Pr. Arlauskas. Muzikalinę dalį gra
žiai išpildė R. Milašas.

— II-8 Įvyko jaun. -geografų būrelio 
susirinkimas.

Geografai leidžia ir savo laikraštėlį 
„Golf Štromą”.

— II-10 įvyko meno mėgėjų būrelio su
sirinkimas. Būrelis yra pasiskirstęs į dvi 
grupes: vaidybos ir meno. Būrelį globoja 
dail. p. A. Juškevičius. Jo iniciatyva 
įsteigtas šisai būrelis (1937-X-4). Būrelis 
nemiega. Yra surengęs keletą pasilinksmi
nimų ir aktyvai dirba meninį darbą.

— 11-12 įvyko vokiečių k. mėgėjų bū
relio pasilinksminimas. Programa buvo 
gana marga ir įdomi. Vaidinimai Jiuvo 
surinkti iš įvairių paveikslėlių, kurie tu
rėjo neblogo pasisekimo.

— 11-19 įvyko kooperatininkų loterija. 
Loterijoje buvo išstatyta neparduotos kny
gos ir kiti smulkūs dalykėliai. Nors ir 
nemaža buvo išstatyta dalykų, tačiau 
tuščių buvo daug daugiau, tokia propor
cija 150:800. Pelnas kooperatyvėlio rei
kalams.

Iš literatų pasviečio.

Mūsų literatai nemiega. Pradėjo judėti 
ir bendradarbiauti su kaimyninėmis gim
nazijomis. Štai vasario 12 d. buvo jie pa
kviesti į Telšių gimnazijos rengiamą lite
ratūros vakarą.



Po Užgavėnių atostogų tuojau įvyks mo
kinio teismas. Teismo sąstatas jau išrink
tas, jame pirmininkauja gimnaz. dir. 
p. J. Jakubonis.

Nenuteiskite, pasigailėkite to vargšo 
mokinio. Žvalgas.

TAURAGĖ

Naujienos iš mokytojų seminarijos.
Š. m. II. 6 dieną, pedagogų nutarimu, 

seminarijos salėje apskrities gydytojas p. 
Proscevičius visiems seminarijos auklėti
niams laikė paskaitą apie alkoholio 
kenksmingumą žmogui.

II. 19 dieną turėjome tradicinį semina
rijos koncertą - balių, kuris įvyko Šaulių 
rūmų salėje. Buvo suvaidinta Kraševskio 
4 v. melodrama „Prakeikimas”, kurią iš
pildė geriausieji seminarijos artistai ir 
choras su stygų orkestru. Vaidybą reži
savo gimnastikos mokytojas p. Jašinskas, 
muziką ir chorą mokyt, p. Vacbergas, o 
ritmiškus šokius vaidinimel — p. Mičiulis; 
seminarijos inspektorius. Vakaru visi pa
tenkinti, nes buvo proga parodyti savo 
gabumus mene, tapyboje, muzikoje, vai
dyboje. Publikos buvo pilna salė.

Praėjus vienai savaitei, tai yra II. 27 
dieną, vėl suvaidinome antrą kartą tą patį 
„Prakeikimą”, su nemažesniu pasisekimu.

Jaunasenis.
UKMERGĖ

Gyviausias mūsų gimnazijos elementas 
— religininkai. Religijos — filosofijos — 
dorovės būrelis per I pusmetį padarė 5 su
sirinkimus, kur buvo išnagrinėtas didžio
jo meilės apaštalo — šv. Pauliaus gyve
nimas. Skaitė gerb. kap. kun. Pr. Mačys. 
Patys mokiniai skaitė referatus apie kiną, 
kortas, linksmumą, susivaldymą etc. O 
„Linksmasis kampelis” visus priversdavo 
pasijuokti. Šį pusmetį būrelis, norėdamas 
pagerbti 20 m. Nepriklausomybės sukaktį, 
pasiryžo panagrinėti panašius klausimus, 
kaip „Mūsų tautos kelias” etc.

Literatai irgi dirba: skaito, kritikuoja, 
recenzuoja. I. 15. buvo literatūros vakarė
lis, kuriame atsilankė ir „Mokslo Dienų” 
redaktorius p. L. iKųodys su K. Žirguliu. 
P. L. iKųodys skaitė paskaitą: „Vytautas 
Gira mūsų poezijos ekrane” ir keletą eilė
raščių* ’Kl Žirgulis skaitė melancholiš- 

kiausios poezijos. Rytojaus dienos susi
rinkime dalyvavo ir svečiai. Deja. Čia 
gerb. svečiai, nesutikę nuomonėmis, kaip 
geriau kurti eilėraščius, ar prie „pilno 
butelio, ar prie tuščio”, sugadino jaukią 
nuotaiką. Gelva.

UTENA
Pradėję naujuosius metus kaime, pilni 

energijos grįžome į mūrus, prie darbo. Sa

vaitę padirbėjus, šeštokės nutarė mus pa
linksminti. Taigi I. 16 jos surengė pa
silinksminimą ir suvaidino E. Ardinskai- 
tės (VIa kl.) įscenizuotą Grušo novelę — 
„Atpildą”. Pasisekė neblogai, nors artis
tės, pripratusios vaidinti komedijas, ne 
visur mokėjo dramatiškai „nusiteikti”. 
Vaidiniman buvo įterpti kupletai, kurie 
nebuvo labai puikūs ir taip pat nesiderino 
su turiniu. Po to buvo trumpa meniškoji 
dalis. Pušis.

UTENA

Literatų fronte.

Naujoji literatų valdyba pasiryžo su
aktyvinti būrelio veikimą, įnešdama į su
sirinkimus daugiau savos kūrybos, ne tik 
referatų. Štai, II. 6 įvyksta susirinkimas: 
su eilėraščiais pasirodė: J. Repečka, R. 
Bakevičiūtė (jos eilėraščiai persunkti rytų 
mistika; taip pat savita forma), A. Kaz
lauskas, J. Šapoka (debiutantas gan vy
kusiais idėjinio pobūdžio eilėraščiais). A. 
Kunčiūnaitė ir Vyt. Dambrava paskaito 
po feljetoną. Pabaigoj būrelio globėjas p. 
mok. K. Žievys tarė savo žodį apie per
skaitytą kūrybą.

II. 20. literatai vėl susirenka. Pirmiau
sia skaitomas R. Bakevičiūtės recenzija 
K. Grigaitytės poezijos rinkinio „Akys pro 
vėduoklę”. Vyt. Dambrava recenzuoja 
skautų vakaro pastatymą. J. Repečka 
skaito eilėraštį, A. Kunčiūnaitė vaizdelį. 
Padeklamuota ir paskaityta poezijos lau
reato J. Kossu-Aleksandravičiaus eilė
raščių. M. Meldimas.

VILKAVIŠKIS

Vasario 6 dieną gimnazijos salėje eu- 
eucharistininlkai suruošė lietuvio kataliko 
moksleivio teismą.

Perpildyta salė nerimsta, laukia. Staiga, 
uniformuotas „dėčkus” atidaro duris ir: 
„Teismas eina, prašom stot! . .” Įeina ir 
už raudona gelumbe užtiesto teisėjų sta
lo susėda: teism. pirm. K. Kružintaitis, 
teisėjai A. Dabulevičiūtė ir V. Tamašaus
kas, teismo sekr. D. Žilinskaitė. Už gynė
jų stalo išsirikiuoja pasirįžę moksleivio 
garbę ginti: V. Vabalas, S. Traskauskaitė 
ir A. Arminas. O kaltinti mėgina: V. Cės- 
na, G. Petruškevičiūtė ir V. Natkevičius.

Teismo pirmininkas skaito aktą, kuriuo 
moksleivis kaltinamas: a) religiniu — do
roviniu, b) tautiniu, c) mokymosi at
žvilgiu.

Po abiejų šalių kalbų, teismo pirm, šau
kia liudininkus ir juos prisaikdinęs, klau
so jų liudijimų. Liudininkams vienus da
lykus paneigus, kitus dar papildžius, teis
mas išeina posėdžio ir po trumpo laiko
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(Duonelaitis kai).
Ant, saulelė vėl atkopdama budina svietą, 
ir kantrybę mūs mėgindama juokais už 
lango. įKur pirm valandas tris išsėdėda- 
vom kantriai prie knygų, jaugi dabar ir 
dvi išsėdėti nepigu. Ale tik matykit, kas 
dabar pasidaro, kai saulutė ta glūpai im 
siausti už lango, ir į melsvą stiklą mūs 
tyliai pąsibarškin. Tūlas iš mūsų tuoj nuo 
stalo išsibudina keltis ir knygas visas į 
kampą metęs išbėga. Sako, reik matyt, ką 
atneš pavasaris mielas ir girdėt, kaip 
sniegs putodamas virsta įį nieką. Ale tok
sai paskui visokių dyvų pridaro. Tik klau
syk, gaidau, ką tau dar čia pasakysiu: 
Rods, tasai iš mūs, kuris su padėjimu 
Dievo vis lab, kas tik reik, laiku išmokti 
susainta ir išrėdęs knygą ją klausyt pa
mokina.’Rods tasai visad visur vis pirms 
pasirodo, linksmas, sveiks ir drūts į pa
talą kopia, o ir laiko jam užtenk pavasa
riu džiaugtis. O tasai, kuris nuolat tiktai 
dykinėja, šitaip bedurnuodams sau iškadą 
tik daro. Ale tik klausykit, dar ką pasaka 
sako: Mykols ans ^markus, vadinamas 

klasėj Ilguoju, jaugi pergreit kasdien už
versdavo savąją knygą ir nei koks ponai
tis pudieruotas droždavo gatvėn. Taip ta
sai kitkart sulaukęs subatą mjielą, kai 
kiekviens, linksmai norėdams šventę at
švęsti, dyvijas kytriai savo seną gremž- 

damas barzdą — taip jisai tada pasipuo
šęs į kiną išmovė. Ale nedingokik, kad 
ryt jis paėmė knygą. Vos saulutė jau per 
langą juoktis pradėjo, jis išdūmė vėl per 
dien visur slampinėti. O kai tik vakare 
namo jisai parsibastė, tuoj turėjo jau į 
savo patalą kopti. Ir sapne barščius glū
pai be priprovų valgyt. Rytą, kai tiktai 
jisai į klasę atėjo, mokytojas tuoj pas 
lentą jį pasistatė ir, adpenč, prispyrė sa
vo šūkterti šūtką. O kai bėdžius mūs ilgai 
tenai jau tylėjo, tai ir dvoikę jam mūdriai 
suraitytą parašė. Vos tiktai pagaliau su
laukėm pertrauką mielą, tuoj visi aplinkui 
jį pulkais susirinko ir vieniai kiekviens 
nuo savęs užjautė bėdžių. „Tič, tarė Rau- 
las, pulkai susirinkę liaukitės ūžti, ir klau
sykit, ką aš jums čionai pasakysiu. Rods, 
tarp mūs visų šitaip dažnai atsitinka, kad 
kiekvienas kenčiam: kaltas būt ar nekal-

skaito spįrendimąl, kuriuo pripažįstama, 
kad moksleivis daug yra nudirbęs gražių 
darbų per tą dvidešimtį metų, tačiau ka
dangi kaltintojai iškėlė gana daug ydų, tai 
moksleivis įpareigojamas atlikti rekolek
cijas, apeit 'Kryžiaus kelius, perskaityti 
Šv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus istoriją, 
Kristaus Istoriją, etc. Edvardas.

Nesutarimai.

Nežinia dėl kurių prežasčių gimnazijoj 
pradėjo irti bendro darbo ryšiai. Štai, 
vasario 13 dieną eucharistininkai para
pijos salėje ruošė viešą, visai gimnazijai 
popiežiaus Pijaus XI vainikavimo minėji
mą. Ir vis tik į tą minėjimą neatsilankė 
nė vienas mokytojų, o skautai tuo pačiu 
laiku gimnazijoj suruošė sueigą. Arba, 
vasario 16 dienos proga skautai ruošė 
minėjimą, o eucharistininkai išleido savo 
„Negęstantį Židinį” Lietuvos Nepriklau
somybei paminėti. Kažin, ar nė tokiomis 
svarbiomis progomis negalima rasti ben
dro kelio. Pasiteiravus eucharistininkii

vadovybėj, pasirodė, kad į popiežiaus mi
nėjimą buvo kviesta tiek p. p. pedagogai, 
tiek visi mokiniai, tačiau ... *

Asova. 
ZARASAI

11-5 d. įvyko gimnazijos koncertas. Pel
nas paskirtas neturtingiems moksleiviams. 
Programa buvo įdomi ir gana įvairi. Gim
nazijos orkestrėliai išpildė kelius muzi
kos dalykėlius, choras, tautiški šokiai 
ir kt.

11-13 d. įvyko gimnazijos slidžių pir
menybės. Oras pasitaikė gana gražus, tai 
pasiekti neblogi rezultatai. I-ąją vietą ga- 
vo VI kl., II-ąją IV kl. Paskirai I-ąją vietą 
gavo L. Kučinskas perbėgdamas 5 klm. 

per 34:40. II vietą — L. Markelis 35:33.
Visur jaučiama pavasario nuotaika. Su 

bundančiu pavasariu būrelių gyvenimas 
pagerėjo. Įsikūrė naujas Raudonojo Kry
žiaus būrelis. Sportininkai baigia stalo 
teniso turnyrą. Šachmatininkai irgi baigia 
smarkias kovas. Laimėtojams yra paskir
ta dovanų. Margagiris.
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tas, žinom juk visi, kaip engti mus užsi
sėdo. Ale nėr čia ko jau taip labai nusi
minti, o įnikt perdaug į knygas taip pat 
nepatarčiau, vaikai, čėdykitės kytriai, jau
ni dar būdami klapai. Ale Raulas itas jau 
toks pastumdėlis buvo, kad kiekvienas jį 
per paiką drimelj laikė.

Tu, niekings žmogau, skubėki čia pa
simokyt, ir žodžius giliai i širdį šiuos 
įsideki, kad paskui gražiai galėtum 
vasara džiaugtis. Kad darbais savais visad 
pasidžiaugti galėtum, linksmas, sveiks ir 
pirms visur pasirodyt mokėtum.

St. Palubeckis.

Kaip gyvenfsme ateity.

Rašom daug apie ateitį. Bus tas, bus 
kitas, to nebus, žmonės debesimis vaikš
čios Mums, mokiniams, tačiau, svarbiau
sia, kaip teks mokytis ateity. Jei ne 
mums, tai vistiek mokiniškai padermei.

Pirmiausia nereiks kasdien eiti i gim- 
naziją, nes gimnazijų, kokių vat, kaip da
bar, iš viso nebebus. Raudonuose ir pil
kuose jų rūmuose bus sūrinės, senų daik
tų sandėliai. Vadinasi, robaksuose galėsim 
užtrukti ilgiau, be jokios baimės pramie
goti. Kiekvienas turėsim po tokį aparatėlį. 
Tokius aparatėlius turės ir mokytojai. 
Kiekvienas ir lovoj sėdėdamas to apara
tėlio pagalba galės klausytis mokytojų 
pamokų aiškinimo. Viskas eis bangomis. 
Jei norėsime ką rašyti, reikės tik mūsų 
smegenis įjungti į tokį prietaisą, mintira- 
šytoną ir baigta. Nė piršto nepajudinus. 
Klausinės irgi aparatėliai. Jie ir pažymius 
statys. Tačiau, nebijokim, bus išrasta ma
šina dvejetukams ir neužrašyti.

Gimnazistėm bus išrasti specialūs ridi- 
kiuliai, į kuriuos tilps ne tik raudonas 
pieštukas, miltų maišelis su veidroduku, 
bet ir visas kino teatras . ... Paspaudei 
knopkę ir . . . važiuojam. Po to joms dar 
bus išrasta žvilgsniasvaidžiai ir šypsnia- 
daliai. Vadinasi, ir Utenoje būnant gali
ma bus pasiųsti šiltą žvilgsnį Kauno' rau- 
donkelniui . . .

Berniukams „šlipsus” uždės irgi apa
ratai. Tam- tikri aparatai suspaus ir „kan
tus”. Bus dar ir daugiau išradimų, bet 
negi nupasakosi. Gyvenisme tad, kaip 
sviestas pasukose . . . Vaidulas.

BIRŽAI

1. Neatsigauna, kaip grafas Taburetki- 
nas po mažeikietės Monikos skaitymo . . .

2. Padarė sąjungą, kaip Didžioji Asme
nybė, Mažasis Varpininkas, Šviesioji Že- 
maitė ir japonų solistė Stijanka Uskaitė.

3. Vilioja, kaip Em . . . aštuntokų se
niūną.

4. Žvelgia, kaip graudžios išvaizdos vy
riausias „Juodosios Knygos” veikėjas — 
Viščiukas.

5. Mini, kaip tūlas poetas Nevėžį ir . . . 
mėlynus karvelius . . .

6. Slankioja palangėtn, kaip modernūs 
dvikojai šunes . .-.

Didysis rašytojas Humunculas.

KAUNAS

Aukštesnioji Technikos Mokykla.

Priežodžiai.

Juokiasi, kaip pirmokai braižykloj muš
dami ping-pongą.

Dejuoja, kaip geležinkelininkai po rašo
mojo darbo.

Verkia, kaip mechanikai pralošė krep
šinį.

Giriasi, kaip architektai savo anekdo
tais.

Džiaugiasi, kaip statybininkai pamatę 
amačiokes.

Įsivaizdina, kaip elektrikai antrame 
aukšte.

Ill arch. kl. autoritetų balsai.

Kostas: „Nors nedaug mes ką galime, 
bet kiek įstengiame padarome”.

Kazys: „Vis dėlto, rūkoriams reikia pa
kaušyje kamino”.

Petras: „Vakar šokau, net puspadžiai 
prakaitavo”.

Pranas: „Tos saulietės akys, kaip dan
gus ...”

Kazys: „Ot, prisiuvo barzdą!..”
Petras (solo) : Galvoje ūžia vėjas, 

Jausmuose kažkas marga, 
Žmogus įsimylėjęs, 
Vistiek biškutį serga.

Plunksna.
KYBARTAI

Gimnazistiški išsireiškimai.

VI kl.
Bernarda: Et, kas tu manai, tik trijų 

klasių.
Adomas: O, Dieve, viskas ant mano 

galvos.

VIII kl.
Petras: Tu, Mačiuli, mane nors prisi

mynęs patęsk.
Volda: Aš neišgalvoju, kas man galėjo 

pasiųsti plokštelę?
Morka ir Petraška.

Iš Raseinių padangės.
Aš čionai užtrauksiu, kaip gyvent man 
sekas, kaip atlaikom smarkiai dvejetų 
atakas. Mat turiu pabrėžti, aš čionai iš
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viso: Pas mus kavalierių labai daug pri
viso.

Tūkstantis žingsneliu man pas ..Labie- 
ną”, ten gal ,,očke” lošti net per visą 
dieną.

Vienas net žurnalus kelis redaguoja, 
meile nusivylęs jis visad dejuoja.

Prašau prisiminti nors ir po truputi, 
labai brungų vyrą Žemaitj-'Kukuti.

Kalbančio mergaitėms jo matvt neteko, 
bet, kad vesti nori jis pats pasisako.

Pagaliau minėsiu ašai ta lingvistą, pa
žiba šeštokų, žvmų lotynistą.

Kaip teko nugirsti, nors ;r truputėli, 
žada jis rašyti meilei vadovėli.

Apie kitus ponus, kaip tik sužinosiu, 
tai jau kitą kartą tikrai padainuosiu.

Al g. Vargas.

SKUODAS

Pradėjus lašams juodinti baltus žiemos 
kailinius ir mūsų reporteriui po zuikio ap- 
kakle pasidarė šilta. Numetęs sunkeny
bes pasijuto^ judresnis, o be to ir plunks
na labiau patekino i gimnazijos slenksti. 
Aplankysime būrelius.

Retiaininkai. — Hmmm . . . taškas . . . 
kablelis . . : sieninis laikraštis? . . Teis
mas? . . .

Literatai. — Kelias? Ach — platus. Mė
nuo labai mažas laiko tarnas. Bandai da
ryti teismą — ..čieso” nėr. Bandvk va
karą — kišenėje nusprogusi džiova . . . 
Tai verčiau dėti ant mokyklos skraistės 
galvelę ir pūsti miegelį . . .

I storikai. — Ar atsirastų toks istorinis 
žmogus, kurs niekad nemiega?! Taigi mie
gas iš esmės nėra blogas dalvkas . . .

Gij v alin inkai. — Beždžionės, triušiai, 
šeškač stirnos, bei papūgos, protus sudėję 
i viena, sukūrė gražų valsą ,,Saldžių sap
nų ...” • Jėjė.

■TAURAGĖ, mokytojų seminarija.

II-jų kursų SOS į Kauną.
II-ji kursai, jausdami baisia egzaminų 

pavasarinę slogą, sumanė sušukti garsų 
SOS Kaunan, bet, kažkokiam žinovui pers- 
pėjus buvo pakeistas sumanymas ir nutar
ta rašyti graudus] malonės prašymas, ku
rio turinys buvo maždaug toks:

Gerb. Pone, mes, Tauragės Mokyt. Se
minarijos II-jų kursų I-jo aukšto gyven- ■ 
tojai, matydami blogas ateities gaires ir 
neberasdami jokio geresnio gydytojo dve- 
jetukių ligai gydyti, pakarniai prašome, 
20 metų nepriklausomo gyvenimo proga, 
atsiųsti mums tokį raštą, kuris iš karto 
mus visus pagydytų, kuris duotų įsaky
mą nesijoti mus pro egzaminų sietą ir 
saugotų mus nuo kitokių mokytojų savi
valiavimų.

Prie prašymo pridedame šiuos liudiji
mus: muzikos, chemijos, algebros ir geo
metrijos žurnalo lapų nuotraukas, sun
kiausiai sergančiųjų dvejukiška liga po 2 
fotografijas, jų pačių ranka pasirašytas, ir 
vinjetėm papuoštą dvejukės pažymėjimą 
su valstybinėm antspaudom.

Tuo pačiu Tamstai pranešame, kad jau 
atvyksta ir kursų delegacija: Pliusas Dve
jetukas, Ha kurso atstovas ir Duminusis 
Trejetukas, Ilb kurso asttovas, kurie dės 
galvą už mus visus.< w

Pasirašome visi iki vieno ašarose tirpy
tais dažais, rašalu: (Seka parašai ir atski
rų kursų kumštinės antspaudos).

Pastaba: Pačių žurnalų siųsti negalim: 
jie kas dien be galo reikalingi mokyto
jams pasidžiaugti, o sergantieji dvejetu- 
kišk’a liga guli kursų specialiuose ambu
latorijų kambarėliuose.

Taigi šioks malonės prašymas buvo pa
ruoštas iniciatorių siųsti į aukščiausią in
stanciją, esančią laiknojoj sostinėje, 
Kaune. Jaunasenis.

UTENA
Didžiųjų žmonių mintys.

^Vytautas ,K. (Vllb) : Jei tau kinas nepa
tiko, tai aš nebūtinai turiu taikytis prie 
tavo pasaulėžiūros ir sakyti, kad filmą 
negraži.

Bronius S. (Vllb) : Romėnų laikais šu- 
nes taip pat iškišę liežuvius, kaip dabar, 
būdose gulėjo . . . Reiškia, romėnų kul
tūra buvo ne žemesnė už mūsų.

Pušis.

VILKAVIŠKIS
Posmai iš klasių himnų.

VIII.

Metų dvidešimt sukanka,
Kai triumfuot lietuviui tenka, 
O ir mums egzaminai, 
Gal prapulti amžinai.

VII.

Matematikui iš lūpų:
„Sėsk; balvone, sėsk, tu glūpe!” 
Kurgi dvoikas eksportuot? — 
Reiks pradėt iš jų kortuot.

VI.

Lygiagretėse ant rinkių
Reik kaboti ant pakinkių.
Ką darysi — reik kabot, 
Reikia akrobatais būt.

Asova.
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KŪNO

Lietuva — Prancūzija 18—25 (6—10).
Vasario mėn» 26 d. Paryžiuje įvykusios 

pirmosios tarptautinės krepšinio rungty
nės Lietuva — Prancūzija nepavyko: Lie
tuva pralaimėjo Prancūzijai 18—25 (6— 
10). Pralaimėjimas buvo netikėtas, nes 
buvo tikimasi aiškios mūsiškių pergalės. 
Normaliomis sąlygomis lietuvių laimėji
mas turėjo būti tvirtas, bet, pasirodo, ne
numatytų kliūčių būta daug, kurios ir 
prisidėjo prie mūsiškių pralaimėjimo. 
Pirmiausiai, rungtynės negalėjo įvykti 
naujoj salėj, nes ji nebuvo baigta. 
Rungtynės įvyko vienuose sporto rūmuo
se, kur mūsiškiai negavo nė valandėlės 
pasitreniruoti. Vienas kitas jaudinosi pa
matęs tiek daug žiūrovų (apie 25.000), o 
kai kurie po ilgos kelionės šiaip jautėsi 
netvirtai. Pati didžiausia bėda, kad mū
siškiai turėjo baisios nesėkmės dieną — 
nesisekė matyti, ypačiai tokią nesėkmę 
pergyveno geriausias mūsų metikas Bu
driūnas. Lietuvos rinktinėje žaidė: Kriau
čiūnas, Jurgėla, Puzinauskas. Budriūnas, 
Baltrūnas. Pakaitai — Andriulis ir Varia- 
kojis. Mūsiškiai pirmoj minutėj Kriau
čiūno metimu vedė 2-0, bet toliau pran
cūzai pralenkė ir visą laiką vedė kelių 
krepšių persvara. Iš mūsiškių krepšius 
įmetė: Puzinauskas 8, Kriaučiūnas —4, 
Budriūnas — 3, Baltrūnas — 2, Jurgė
la — 1.

Naujas Lietuvos stalo teniso meisteris.
Vasario mėnesio pabaigoje Kaune įvy

ko stalo teniso pirmenybės, kuriose gau
siai dalyvavo ir gimnazijų geresnieji stalo 
tenisininkai. Vyrų grupėje nauju Lietu
vos stalo teniso meisteriu liko Nikolskis 
(Kaunas), moterų grupėje — Astrauskai
tė (Kaunas).

Lietuvės nugalėjo latves.
Kovo 6 d. Kaune įvyko draugiškos 

krepšinio rungtynės tarp Latvijos moterų 
krepšinio komandos „Latvju Jaunatne” 
ir Kauno moterų krepšinio rinktinės. Lai
mėjo Kauno rinktinė 24-11. Moterų rink
tinėje žaidė kelios gimnazistės, jų tarpe 
Vailokaitytė (Kazimierietė), gynime žaidė 
visą laiką ir pasirodė labai gerai.

Lietuvos futbolo turnyras.
Kaune buvo suruoštas žiemos futbolo 

turnyras, kuriame dalyvavo 8 geriausios 
Kauno futbolo komandos. Finalinės 
rungtynės įvvks tarp LGSF—LFLS, nes 
kitos komandos buvo išmuštos. Turnyro 
pasekmės: Makabi — Hapoel 4-2, JSO— 
Tauras 3-1, LFLS — Kovas 4-0, LGSF — 
MSK 2-1. Pusfinaliuos LFLS nugalėjo 
JSO 3-1, o LGSF —• Makabi 2-1. Finali
nių rungtynių paskemė bus kitame nr.

Kanada, pasaulinis ledo ritulio meisteris.
Vasario 10-20 d. Prahoje įyvko pasau

linės ledo ritulio pirmenybės, kuriose pir
ma karta dalyvavo ir Lietuva. Pasaulinį 
ledo ritulio meisterio vardą iškovojo Ka-

VILKAVIŠKIS
Ką penktokai veikia per pamokas.

Tikyba ir Lotynų kalb.: Diskusijos dėl 
„Giedroj” einančios filmos artistų algų.

Lietuvių klb.: Pasirengimas diplomatiš
kai tarnybai.

Prancūzų klb.: Miego trūkumo prašali- 
nimas ir kiti „fainumynai”.

Vokiečių klb.: Kinkų drebėjimo pusva
landžiai.

Fizika ir Geometrija: Broliškos puotos 
— užkandžiavimas.

llstorij'įt: Įsisamonijimas elegantiškuos 
judesiuos.

Geografija: Jei pirma pamoka — apsi
saugojimas nuo sekančių pamokų, jei pa
skutinė — labanakt.

Paišyba: Perspektyvoj lavinimasis.
Braižyba: „Valentai, bus brėžinys?! . . .”
Kar. pareny. ir Kūn. kultūra: Nei šis, 

nei tas. Gabi jus.
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KAIŠIADORYS
Vasario 27 d. ping-pongo Kauno II apy

gardos turnyro proga sporto būrelis su
rengė vakarą su įdomia programa, kurią 
užpildė dainos, baletas, solo, deklamaci
jos . . . Taigi matote, kad sportininkai ne 
tik prie sporto, bet moka ir daugiau. Va
sario 13 d. šachmatininkai žaidė su Kau
no „Aušra” 5:1 aušrokų naudai.

Armonikas.

Kauno II-os apygardos stalo teniso 
varžybos.

Vasario 27 d< Kaišiadoryse įvyko Kau
no II-os apygardos stalo teniso varžybos. 
Varžybose dalyvavo Kauno T. T. Jėzuitų, 
iV-ojįi, į,Aušros” mergaičių, Kaišiadorių 
vald. ii* Prienų „Žiburio” gimnazijos. 
Daugiausia taškų bendrai surinko Prienų 
„Žiburio” gimn., 22 taškus, Jėzuitų g. 12 
taš. ir Kaišiadorių gimn. 4. Vyrų grupėje 
Jėztaitų gimnaziją,, surinkusi ,12 taškų, 
laimėjo pirmą vietą, antrą — su 11 taškų 
Prienų gimn. Mergaičių grupėje daugiau
sia taškų surinko Prienų gimn., 11 ir Kai
šiadorių 4 tašk...

Pavieniams žaidikams, laimėjusiems pir
mąsias vietas, buvo įteiktos dovanos. Mer

gaičių grupėje pavieniai gerai pasirodė A. 
Čeikytė, „Aušros” merg. gimn., Budrevi- 
čiūtė, Kauno IV gimn. ir J. Verbickaitė, 
Prienų „Žiburio” gimn. Vyrų grupėje iš 
kitų išsiskyrė Masilionis, Jėzuitų gimn.

Varžybas pravedė Kaišiadorių valst. 
gimnazijos direktorius p. D. Kalvelis.

Svajūnas.
KYBARTAI

II. 27. įvyko Marijampolės apygardos 
gimnazijų stalo teniso turnyras. Po ilgos 
kovos I vietą laimėjo Alytaus gimnazijos 
Orinavičius, nugalėdamas Jasnauską. III 
vietą laimėjo Alytus — Skaisgiris ir IV 
vietą teko Vilkaviškio — Zetovui. Mergai
čių I vietą laimėjo Marijampolės gimnazi
jos Maželytė, II vietą Kybartų — A. Pra- 
puolenytė, III vietą — B. Prapuolenytė, 
IV vietą — O. Vitkauskaitė.

Taškų daugiausia surinko Kybartų gim
nazija, bet turėjo savo taškus dalyti pu
siau. I vieta teko Merijampolės merg. 
gimnazijai — surinkusiai 7 taškus, II vie
ta Kybartams — 6 taškus, III vieta Aly
taus 5l/2 taško ir IV vieta Marijampolės 
Marijonams — 5 taškus.

KRETINGA
Alio! Kalba kretingiškiai sportininkai 

— pingpongistai. Ar jūs nežinot, kad jie 
š. m. vasario 6 dieną viešėjo Tauragėje, 
kur sužaidė su vietos gimnazija draugiš-

nada, finale nugalėjusi Angliją 3-1. Angli
ja liko Europos ledo ritulio meisteriu. 
Lietuva savo grupėje iš 5 dalyvių užėmė 
4 vietą, pęnkton vieton nustūmusi Rumu
niją, kurią nugalėjo 1-0.

KSS 72 metų sukaktis.
Stipriausia 'Klaipėdos lietuvių sporto 

organizaci ja KSS vasario 25 d. šventė sa
vo gyvavimo 12 metų sukaktį. Ta proga 
KSS gavo daug sveikinimų.

Smulki sporto kronika ir įvairenybės.
Kaune įvykusios tarptautinės bokso 

rungtynės Kaunas — Klaipėda baigėsi 
Klaipėdos laimėjimu 9-7.

— Antrosios tarpvalstybinės sunkumų 
kilnojimo rungtynės Lietuva — Latvija 
davė pergalę Latvijai 4-1.

— Latvija tarpvalstybinėse krepšinio 
rungtynėse nugalėjo Estiją 35-33, o Ryga 
— Taliną 36-18.

— Nacionalistų Ispanijos (krepšinio 
rinktinė Marselyje nugalėjo Prancūzijos 
meisterį 23-18.

— Lietuvos futbolininkai Šopys (MSK) 
ir Chomičius (KSS) išvažiavo į Škotiją 
pasiruošti futbolo treneriais. Į Lietuvą 
grįš gegužės mėn.

— Latvijos studenčių krepšinio koman
da US nugalėjo Čekoslovakijos krepšinio 
rinktinę 34-20.

— Latviai pasiūlė (kiekvienais metais 
ruošti Pabaltijo krepšinio turnyrą, kuria
me dalyvautų po dvi geriausias krepšinio 
komandas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

— Sidnėjuje (Australijoj) įsisteigė rug
by klubas Giants, į kurį gali įstoti tik 
milijonieriai. Visi jo nariai įstodami į 
klubą turi pristatyti bankų grantijs, kad 
jie tikrai milijonieriai. Milijonierių klu
bas jau turi 100 narių.

KAIŠIADORYS
Žiema buvo suvariusi visus sportinin

kus į salę, kur ypač gerai stalo tenisis- 
tams, o kitiems lieka tik žiūrėti. Vasario 
6 d. viešėjo Kauno „Aušros” berniukai, 
kuriems atstovavo Pušinslkas, Eimaitis ir 
■Norkus. Laimėjoi „Aušra” 9:0.

Vasario 13 viešėjo Kauno III gimnazi
jos rinktinė: Babelis, Bulionis, Sliesorai- 
tis; Mulerytė, Baronaitė ir Jakubauskaitė. 
Kaišiadoriškiai laimėjo 5:4, o kaišiado- 
riškės pralaimėjo 5:4.

Vasario 20 d. mūsiškiai-ės žaidė su Kė
dainių gimnazija Kėdainiuose. Berniukai 
(.Sinkus, Šatas, Čekanauskas) laimėjo 7:2, 
o mergaitės (Jankauskaitė, Sidaraitė, Bal
čiūnaitė, Lekavičiūtė) laimėjo 10:6.

Armonikas.



leas stalo teniso rungtynes. Laimėjo kre
tingiškiai rezultatu 5:4. Gimnazijos naudai 
taškus iškovojo: Kijauskas ir Petravičius 
2. Linkime ir toliau jiems geros sėkmės!

Kas-žino. 
PRIENAI

11.26-27. Šie mūsų ping-pongistai daly
vavo Lietuvos stalo teniso pirmenybėse 
Kaune, kuriose mergaičių dvejeto pirmą 
vietą Lietuvoje laimėjo mūsų Kaževaitė — 
Verbickaitė.

11.27 d. Kaišiadoryse įvykusiose Kau
no apygardos gimnazijų pirmenybėse mū
sų tenisistai pasirodė taip pat geroj for
moj. Mergaičių pirmą vietą apygardoje 
gavo mūsų J. Verbickaitė, II-ąją — G. 
Batutv tėir IV-aja — Kaganaitė. Berniu
kų pirmoji vieta apygardoj teko mūsų 
gimnazijos meisteriui J. Bazevičiui.

S va j ė 
MARIJAMPOLĖ
Marijonų gimnazija

Svečiai šeimininkus į nagą!
Vasario 13 d. Marijonų gimnazijoj sta

lo tenise susitiko 4 gimnazijos: Alvtaus, 
Vilkaviškio, Marijampolės rygiškiečiai ir 
marijonai. Komandų sudėtis: Alytaus ■— 
Skausgirdas, Tąmulionis, Urnevičius; Vil
kaviškio — Lazauskas, Maurutis, Zota- 
vas; Marijampolės rygi Skiečių — Buka- 
veckas, Krulickas, Vaičiūnas; marijonų — 
Jasnauskas, Pečkaitis ir Vaivada. Rezul
tatai rodo, kad svečiai šeimininkus su
rietė: Alytus čiupo rygiškiečius 5:4, Vil
kaviškis — marijonus irgi 5:4 (Marijonų 
g. komanda klupo dėl vieno žaidėjo ma
žo nepasistengimo). Vilkaviškio susiti
kimas su Alytumi baigėsi 4:1 dzūkų pra
laimėjimu. Komandose žaidėjai pajė
giausi šie: St. Urnevičius (AL), Vyt. Mau
rutis (Vilk.), Jn. Vaičiūnas (Mar. R. J. 
g.), Jn. Jasnauskas (Marijonų g.) . . . Su 
komandomis buvo ir visų keturių gimna
zijų kūno kultūros mokytojai. Alytų 
jkvietė rygiškiečiai, Vilkaviškį! — mari
jonai. Žibartas

SKUODAS
Nemanykit, »kad sportininkais esam tik 

iš vardo! Ypačiai yra pagyvėjęs ping-pong 
stumdymas. JSO suruoštame Skuodo 
meisteriui išspręsti turnyre 1.12-15 d. d. 
visus „nunešė” B. Baltiejus, o mūsų dve
jetas B. Baltiejus ir A. Baltiejus apvai
nikavo gimnazijos galvą pirmąja vieta. 
Be to, ping-pongistai rengia tarpklasinius 
turnyrus. Čia viešpatauja penktokai.

ŠVĖKŠNA
11.26. „Sportininkų Kuopa” suruošė pa

silinksminimą. Programą sudarė: stalo 
teniso turnyras ir krepšinis. Turnyras 
davė tokius ping-pongo rezultatus: pir
mą vietą laimi V. Samoška VII kl. (neti
kėtai), antrąi — Liub. Bichnevičius VI kl. 
ir trečią — T. Kulakauskas V kl. Po to 
buvo krepšinio rungtynės „abitūros” t. y. 
aštuntos prieš kitų klasių rinktinę. Lai
mėjo „abitūra” rezultatu 25:14.

Bijūnas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

„Prie sodo vartų” autoriui. Labai ge
rai, kad, Draugužis, stengies duoti ką 
nors originalaus. Atsiųstas eilėraštis jau 
daug kuo džiugina.' Tik kiek silpniau su 
pačia eilėraščio forma.

gyvenimą” autoriui. Labai didelė 
Brazdžionio įtaka.

Kaimo sūnui. Eilėraštyje „Kas mus 
ves” smarkiai laužai ritmą. Ir ne visur 
Draugužiui; vyksta pasakyti, ko pats nori. 
Formai paaukoji ir turinį. O tai jau blo
gai. Forma ir turinys privalo sudaryti 
gražią harmoniją. Daug geresnis „Baltas 
žirgas”. Labai gerai, kad stengiesi atsi
kratyti įprasto pesimizmo. ,<

J. Nausėdai. Sveikas dar tik IV-toj kla
sėj, bet parašai jau geriau, kaip kitas aš
tuntokas. Formą išlaikai visur klasišką. 
Pradžioje tas labai svarbu. Visa kita gali 
išsivystyti ir vėliau. Tik pačiam kiek blo
giau su tinkamų žodžių parinkimu. Kal
bėdamas apie sesutę, sakai jai tokį „kom
plimentą”: „žandai krauju vien pasipuo
šę. . .” Matai, čia du žodžiai visai ne vie
toje, o pirmasis „žandai” ne tik, kad ne
sukelia estetiško pasigėrėjimo, bet net pa
sibjaurėjimą, juo labiau, kad tie žandai 
net krauju pasipuošę — sukruvinti. Tru
putį atsargiau!

Ce-ui ir A. Tauragiui. Sveikučiams dar 
daug reikia padirbėti. Rašykit ką nors 
lengvesnio „Al. Spinduliams”.

St. Krasauskui. „Vakaras kaime” jau 
neblogas. Gerai, kad formoje ir turinyje 
neieškai įvairių „mandrybių”. Bet „Atei
čiai” Sveiko eilėraštukai dar silpni. Ban
dyk, parašęs pavasariškos nuotaikos pos
melių, siųsti „At. Spinduliams”,

„Nerimo” autorei. Sesutei, matyt, smar
kiai širdin įstrigo Kossu. Palygink savąjį 
„Nerimą” su „Imago mortis” pirmuoju ei
lėraščiu. Šį kartą dar nespausdinsim.

i 685



II. Quid pessimum sit?
Postero die Xanthus coram1 discipulis 

Aesopum vocat. ,,Hodie, inquit, hi mecum 
cenaturi sunt; sed cenae ratio mutanda 
est; ' ama quicquid est pessimum”.

Vespere convivium initur2; rursus lin- 
quae apponuntur. Submurmurant disci- 
puli: „Ecce porcinas3 linguas denuo ėdi
mus. .Ferculum4primum linguarum fuit; 
alternum quoque lingnarum; lingnarum 
est tertium. Nil ille nisi linguas apponit; 
easdem semper, iteirum atque iterum. O 
convivium parum iucundum!”

Xanthus se a servo irrideri5 iniquo ani- 

mo tert. Exclamat: „Sic, furcifer0, ~ mea 
iussa contempsisti?” Respondet: „Mini
me. Nonne me iussisti pessimum quidque 
obsonare?7 Quid vero lingna peius? quid 
flagitiosius8? An ignoras, vir optime, 
maledicta9 omnia, contumelias10, periu- 
ria11, mendacia lingua pronuntiari? Lin
gua consilia mala dantur, rixae12 incen- 
duntur13, bella declairantur, civitates pro- 
duntur, innocentas a corruptis14 iudicibus 
damanantur. Regna per linguam, princi- 
patus, imperia, familiae evertuntur15; per 
ipsam civitates dissident10, urbęs corruunt; 
homines pereunt. Omnium nostrarum ca-

tuviui. Tai tikras literaturinis-meninis al
bumas.

Dr. A. Maceina, SOCIALINIS TEISIN
GUMAS. Kapitalizmo žlugimas ir naujos 
santvarkos socialiniai principai. Sakalas. 
Didelio form. 248 psl. Lt. 5. Šioje didelė
je moksliškai parašytoje knygoje auto
rius kelia aktualų ir labai opų turtų-per- 
tekliaus padalinimo reikalą ir naujų so
cialinių principų realizavimą visose gy
venimo srityse.

Dr. A. Kučinskas, PRANCŪZŲ KALBOS 
GRAMATIKA. Vadovėlis Šviet. Min. Kny
gų Tikr. Komisijos aprobuotas, priderin
tas prie reformuotosios mokyklos pro
gramos ir taikomas daugiau auikštesnėms 
gimn. klasėms, tačiau jis gerai tinka ir 
šiaip asmenims kalbos mokymosi prakti
kai, studijuojantiems pranc. kalbą ir no
rintiems savo žinias pagilinti ir patobu
linti.

ŽYMINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS IR 
TARIFAS. Neoficialinis leidinys. Įstaty
mas, tarifas, paaiškinimai, rodyklė ir kit. 
Spaudai parengė J. Baltrušaitis, Mokes
čių departamento referentas. 176 psl. 
Lt 5

Generolas A. Niesselis, buvęs Santarvi
ninkų Komisijos Baltijos Kraštuose pirm., 
VOKIEČIŲ IŠSIKRAUSTYMAS IŠ BAL
TIJOS KRAŠTŲ (ir iš Lietuvos). Memu
arai. Iš prancūzų k. išvertė J. Griška. Tai 
didelis, rimtas, dokumentalinis veikalas 
vokiečių galvosenai tirti, jų planams ir 
veikimui pažinti ir Lietuvos Nepriklauso
mybės pirmoms dienoms paminėti.

T. Jeske-Choinski, PASKUTINIEJI RO

MĖNAI. Teodozijaus Didžiojo laikų apy
saka (IV šimtm. po Kristaus). Trilogijos 
II dalis. I tomas — 371 psl., II tomas — 
334 psl. Vertė J. Strazdas-Jaunutis. Abu 
šios intriguojančios istorinės apysakos to
mai po Lt. 3.

K. Zupka, MERGAITĖS SU ŽIBUOK
LĖM. Trečioji lyrikos knyga. Didelio1 for
mato. Kaina Lt 3.

ŠV. JOANA ARKIETĖ, P. C. Wehr- 
meister O. S. B. vertė Kun. A. Ylius MIC. 
Trečias leidimas 5000-—10.000. 112 psl. 
Kaina Lt 0,75.

Tai Orleano Mergelės, Prancūzų tautos 
išgelbėtojos, paveiksluotas gyvenimo ap
rašymas. Knygos vertę parodo didelis jos 
pasisekimas. Trumpu laiku jos išleista 
trys leidimai.

ADELĖ ŠEIMININKĖLE IR ALGIS 
TINGINĖLIS. Petr. Kondratas.

Gražus ir scenoje lengvai pastatomas 
veikalėlis. Kaina Lt 0,30.

ANGELAITĖS, A. Braziulaitienė. Dviejų 
paveikslų vaidinimas angelaitėms. Kaina 
Lt 0,20.

TADUKO KALĖDOS, Marijonas Kuz- 
mickis. Dviejų paveikslų pasaka vaikams. 
Kaina Lt 0,20.

KAZELIS RAGANĖLIS. EGLUTĖ. Gra
žūs vaidinimėliai vaikams. Kaina. Lt. 0,20.

PRIE JĖZAUS KRYŽIAUS. Trečias lei
dimas. Kryžiaus Keliai, Graudūs verks
mai, gavėnios giesmės. Kaina Lt 0,15.

Knygos gaunama Marijonų Spaudos 
Administracijoje, Marijampolėje; telef. 
238. Kaune Laisvės ai. 61 ir knygynuose.

REDAKTORIUS IR LEIDĖJAS PROF. DR. PR. DOVYDAITIS



lamitatum unde causae oriuntur, nisi a 
scelerato isto linguae ministerio17?”

Talia dicenti Xanthus, vir iustus et phi- 
losophus, quid obiceret18?

(Paoli, Liber primus).

De homine et satyro

Vir quidam, qui arbores in silvis caede- 
bat, cum procul ab homnibus viveret, ami- 
citiam39 cum satyro inierat19. Quodam die, 
cum ille satyrum ad cenam vocasset, 
saeviente praeter solitum hieme, manus 
ad os admotas anhelitu20 fovebat21.

„Cur id facis?” rogavit satyrus.

„Quaerisne? Calore oris algentes22 ma
nus calefacio21” — respondit homo.

Paulo post lignator ferventem23 pul- 
tem24 sibi et satyro apposuit; quam ut re- 
frigeraret25, interdum afflare26 coepit. Mi- 
ratur satyrus atque: „Die, quaeso, ait, 
quid nunc, cibum afflando, velis effice- 
re8”. Cui homo: „Nonne vides? Cibum re- 
frigero”.

Satyri suspicionem27 ea verba moverunt. 
Frontem contraxit atque: „Nulla iam mi- 
hi, inquit, tecum amicitia erit, qui ex uno 
ore et calidum et frigidum promas26”.

(Padi, Liber primus).

Interpretations nova

Dies fugaces — atostogos.
Lucifer — eleiktros stotis.
Omnia mea mecum porto — čigonas.
Perpetum mobile — Lietuvos kronika 

kine.
Rara avis — punktualumas.
Suae quisque fortunae faber29 ėst — au

tomatinis telefonas.
Vox faucibus haesit — solistas „gaidu

ką” pagavo.

locosa

Magister: Quid interest inter fulmen et 
electricitatem ?

Discipulus; Fulmen pecunia non emi- 
>tur; electricitas magno pretio emenda est.

*
Joannes: Quid, mater, angeli in caelo 

faciunt?
Mater: Canunt et citharis ludunt.
Ioan: Num angeli radiophoniis carent?

*
ludex: Per sex menses in carcere mo- 

raberis et duros labores perficies.
Damnatus: Praescribe30, quaeso, bone 

iudex, duodecim menses, sed toile labores 
duros.

*
Antonias: Miror, quantum edere possis!
Georgius: Noli mirari. In hac re iam 

puer me exercui.

Petrus: Duplex causa est, quae te im
pedit, quominus bene saltare31 possis.

Ioannes: Quaenam est?
Petrus: Pedes.

*
Magister: Quoto anno Tacitus mortus 

est?
Discipulus: Incertum est; hoc enim ne 

ipse Tacitus quidem in operibus suis me
morat32.

*
Felix: Quot in familia vestra ėstis?
Vincentius: Novem.
F.: Esne tu maximus33 natu33?
V..- Minime. Pater maximus natu est!

Akivaizdoje 2prasidėti 3kiaulių 4valgis 
•’išjuokti 6taip keikdavo vergus — šakėti- 
ninke 7patiekti 8negarbingas 9šmeižtas 
30įžeidimas “priesaikos laužymas “ginčas 
“sukelt “papirktas “sunaikinti “nesutar
ti “patarnavimas “prikišti “susidraugau
ti 20kvapas 21šildyti 22šalti

23karštas 24ko- 
§ė “atšaldyti “pūsti 27įtarimas “aiškini
mas “kalvis “paskirti 31 šokti “minėti 
“vyriausiasis.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS MOKSLEIVIAMS
Kaip pernai, taip ir šiemet Didžiąją Savaitę Jėzuitų Vienuolyne Pagry? 

žuvyj yra rengiamos uždaros Rekolekcijos aukštesniųjų klasių moksleiviams.
Rekolekcijos prasidės Didįjį Trečiadienį, t. y. balandžio mėnesio 13 d., 

iš ryto, ir baigsis Didįjį Šeštadienį prieš pietus. Šia proga Rekolektantai 
galės taip pat dalyvauti įspūdingose Didžiosios Savaitės liturginėse apei? 
gose, kurios vyks A’ienuolyno bažnyčioje.

Kas žada tose R.ekolekcijose dalyvauti, yra prašomas iš anksto pra? 
nešti Vienuolyno Vyresniajam (Jėzuitų namai, Pagryžuvis). Atvažiuoti 
galima traukiniu į Tėtuvėnų stotį. Nuo stoties iki Vienuolyno yra apie pus? 
trečio kilometro. Atlyginimas už pragyvenimą pagal išgales.

I ■- .t.



SAKALO knygos moksleiviams
Br. Buivydaitė, TRYS BIČIULIAI. Apysaka jaunimui. Meniškai D. TarabiL 

daitės iliustruota. Lt 2,50. Šioje apysakoje žinoma jaunimo literat. rašytoja gražiai 
pavaizduoja pavyzdingą jaunuolių veržimąsi į savarankišką gyvenimą.

]. Mackevičius=Nord, PELIUKĖS MICĖS LAIŠKAI IŠ LATVIJOS. Iliustravo 
graf. E. Totlebenaitė. Lt 2,50. Tai gražiausia knyga mūsų jaunimui apie brolių tautą.

Motiejus Lukšys, GAILESTINGOJI SESUTĖ. Gražiai V. Z. Stančikaitės 
iliustruota apysaka. 84 psl. Lt 1,80. Su antru veikalu jaunimui pasirodąs, aut. gerai 
pažįsta jaunųjų psichologiją ir moka rašyti jiems įdomia kalba.

Stepas Zobarskas, PALTKŠClO LIKIMAS. Novelės jauniesiems. Iliustravo T. 
Kulakauskas. 118 psl. Lt 2. Autorius meniškai suukuria lietuvišką peisažą ir ap? 
gaubia jį lyrišsa nuotaika, vaizduoja gražiu literatūriniu stilium.

M. Springborn, PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS HERKUS MANTAS. 
Romanas iš didžiojo prūsų sukilimo prieš kryžiuočius. „Jaunimo Biblioteka“ Nr. 1. 
Sakalas. Vertė P. Andriušis. 196 psl. Lt 2. Heroiškumas ir pasiaukojimas savo gi m? 
tinei puošia kiekvieną prūsų vadą ir karį. Tai puikus pavyzdys šių dienų jauni? 
mui, iš kurio tėvynė kiekvienu momentu gali pareikalauti garbingo gimtosios šalies 
meilės įrodymo. Ši knyga daugiau, negu beprasmiški nuotykių ieškojimai — tai 
meniškas karžygių paveikslas.

Sudrabu Edžus, KVAIŠAS DAUKA. Pajūrio berniuko nuotykiai ieškant 
mokslo. Iš latvių k. vertė O. Borutienė. 118 psl. Lt 1,50. Kvaišas Dauka — viena 
populiariausių latvių jaunimo apysakų, kurioje vaizdžiai aprašoma jauno idealisto, 
tiesos ieškotojo istorija, siekiant mokslo. Tai kiekvieno didelio teisybės ieškotojo 
likimo simbolis.

P. Arenskis, LAUKINIŲ ŽMONIŲ SALOSE. Miklucho Maklajaus kelionės. 
Vertė V. Oškinis. Iliustruota paties keliautojo piešiniais. 240 psl. Lt 2. Šioje knygoje 
aprašoma ne išgalvoti, bet tikri garsaus vieno žymiausių XIX šimtmečio keliautojo 
nuotykiai ir įspūdžiai, vaizduojama laukinių žmonių papročiai ir jų gyvenimo 
būdas, ilgus gyvenus jų tarpe ir moksliškai ištyrus.

Ieva Simonaitytė, PAVASARIŲ AUDROJ. Klaipėdos laisvės kovų romanas. 
228 psl. Lt 3.

Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ. Poema jaunimui. Iliustravo M. 
Dobužinskis. 64 psl. Lt 2,50. Vilniaus įkūrimo legenda mūsų literatūroje pirmą kartą 
įgauna tokią menišką formą. Su poema turėtų susipažinti visi moksleiviai literatai.

P. Orintaitė, DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI. Romanas. 359 psl. Lt 4. Tai 
provincijos miestelio gyvenimo romanas.

ŽEMAIČIAI. Žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologija. Suredagavo St. 
Anglickis. Išleido Sakalas. Didelio formato 246 psl. Lt 7. Su kūrybos pavyzdžiais 
ir biografijomis dalyvauja Vydūnas, L Simonaitytė, Butkų Juzė, S. Čiurlionienė, 
M. Vaitkus, St. Anglickis, F. Neveravičius, J. Šimkus, N. Mazalaitė, St. Santvaras, 
Pr. Genys, St. Būdavas, Kl. Dulkė, P. Gintalas, M. Linkevičius. Visų rašytojų foto 
su autografais įdėta atskirai, kreidiniame popieriuje.

P. Babickas, GINTARO KRANTAS. Gausiai meniškomis foto nuotraukomis 
kreidiniame popieriuje iliustruoti mūsų jūros ir pajūrio įspūdžiai. Didelio formato 
80 psl. Lt 4.

Dr. A. Kučinskas, PRANCŪZŲ KALBOS GRAMATIKA. Vadovėlis Šviet. 
Min. - Knygų Tikt. Komisijos aprobuotas, priderintas prie reformuotosios mokyklos 
programos ir taikomas daugiau aukštesnėms gimn. klasėms, tačiau jis gerai tinka 
ir šiaip asmenims kalbos mokymosi praktikai, studijuojantiems pranc. kalbą ir no? 
Tintiems savo žinias pagilinti ir patobulinti.

T. Jeske-Choinski, PASKUTINIEJI ROMĖNAI. Teodozijaus Didžiojo laikų 
apysaka (IV šimtm. po Kristaus) Trilogijos II dalis. I tomas — 371 psl., II tomas 
— 334 psl. Vertė J. Strazdas^Jaunutis. Abu šios intriguojančios istorinės apysakos 
tomai po Lt 3. m

K. Zupka, MERGAITĖ SU ŽIBUOKLĖM. Lyrikos rinkinys. 76 psl. Didelio 
formato. T. Valio medžio raižiniai. Lt 3.
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