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Su šiuo „Ateities“ n-riu pradedame naujus mokslo metus išleisdami
ir I-jį žurnalo n-rį. Ligi šiam laikui „Ateitis“ ėjo kalendoriniais metais,
ir moksleiviai pradėję naujus mokslo metus gaudavo žurnalo ne 1 nr., o
kokį 7 ar 8 nr. Nuo šiol „Ateities“ metinė pr-ta ir numerių eilė sutaps,
su mokslo metais.
Tiems „Ateities“ pr-riams ir platintojams, kurie 1937 m. pabaigoje
ar 1938 m. pradžioje (sausio mėn.) apmokėjo pr-tą už visus metus, gausžurnalą tik iki Kalėdų švenčių. Norį gauti žurnalą ligi šių mokslo metų
pabaigos, t. y. ligi 1939 m. birželio mėn. turi atsiųsti papildomai vienopusmečio pr-tą. Nauji pr-riai, kurie dabar sumokės metinę pr-tą, „Ateitį'^
gaus per visus mokslo metus, t. y. ligi 1939 m. vasaros atostogų.
,,Ateities“ Administracija
Spaudė „Šviesos“ spaustuvė, Kaune, Jakšto 2

Jus esate jaunas želmuo!
Redaktoriaus poatostoginis žodelis „Ateities“ skaitytojams(oms)

Sveiki(os), naujus mokslo metus pradėję(jusios)!
Nė nepajutote, kaip prašvilpė gražioji vasarėlė ir pasibaigęs Rug
pjūtis jus vėl sukimšo į mokyklų suolus!
Tikrai, kad nenoromis palikote žalioj kaimo gamtoj skendėjusias
savo gimtąsias pastoges ir delsdami kraustėtės į paniurusius, pilkus mies
tus bei miestelius.
O šių metų vasarėlė juk tikrai buvo graži ir maloni!
Jums gerai pažįstamas redaktorius šią vasarą gyveno „gaspadoriškais“
rūpesčiais. Užtat jis dabar nori ir su jumis kalbėtis „gaspadoriškai“.
Jis jau šio pašnekesio antraštėje jus pavadino ūkininkų terminu —
želmenimi.
Ar negražus šis tikrai lietuviškas senas žodis ir ar negražų daiktą
jis reiškia?!
Lietuvos ūkininkas šiuo žodžiu vadina jau sužaliavusius savo javų
(ypač žiemkenčių) pasėlius, į kuriuos yra sudėta visa jo didžioji viltis.
Iš gražiai sužaliavusio želmens jis tikisi gero derliaus, atlygysiančio
jam jo sunkų darbą, įdėtą beruošiant javams dirvą, apmokėsiančio jo
išlietą prakaitą, bepurenant pasėliams žemelę.
Bet ir sudygusiems bei sužaliavusiems pasėliams dar yra daug pa
vojų — būti sunaikintiems ar nepalankaus oro bei jo kritulių, ar įvairių
kenkėjų, atsirandančių pačioj dirvoj — įvairių kenksmingų augalų ar
vabzdžių.
O tokių kenkėjų pilna visur, kur tik pradeda želti želmuo, nes ir
jie naudojasi javams augti parengtomis sąlygomis.
Katalikiškasis mūsų mokyklų jaunime! Ir jūs esate toks pat mūsų
Tėvynės želmuo, gražiai sudygęs ir sužaliavęs želmuo, iš kurio jūsų
tėveliai ir visa Tėvynė Lietuva tikisi gražaus derliaus — t. y. gerų žmonių
šviesuolių.
Jūs beveik visi esate toks želmuo, kuris išbujojo iš sėklų, pasėtų Lie
tuvos žemėj tuo metu, kai jos padangėj jau buvo bešvintanti ar sušvitusi
nepriklausomybės aušra.
Šie metai juk Lietuvos nepriklausomybės jau dvidešimtieji. O jūsų
daugis dar tiekos metų savo amželio neturi. Taigi, daugio jūsų gyvybė
yra sušvitusi drauge su Lietuvos nepriklausomybės sušvitimu.
O augote ir mokėtės jūs jau nepriklausomos Tėvynės oru kvėpuo
dami. Ir gražiai sužėlėte, sužaliavote!
Bet be pavojų ir jūs nesate, kaip tas javų želmuo Lietuvos dirvose.
Ir jums gręsia visoki kenkėjai, galintieji jūsų gležnas šakneles pa
graužti, žalius laiškelius pageltinti. Ir pats oras su jo krituliais gali būti
kartais jums daugiau ar mažiau nepalankus.

Kad visų šitų jus galimų ištikt pavojų akivaizdoj jūs taptumėte
atsparesni, ištvermingesni, kad jūsų augimui būtų kopalankiausios sąly
gos, gyvuoja jūsų draugė „Ateitis“ jau nuo tų laikų, kuomet mūsų Tėvynė
dar svetimųjų vergijos jungą nešė.
„Ateitis“ tuomet šūktelėjo besimokančiam Lietuvos jaunimui, kad gana
kurmiškai raustis požemiuose, o kad reikia stiebtis aukštyn, į Saulę, ir
Lietuvos gyvenimą naujinti Kristumi.
Omnia instaurare in Christo!
Ir jos balso paklususi, aplink ją susispietusi, Lietuvos moksleivija davė
Tėvynei daug gerų sūnų ir dukterų, kurie nesvyravo aukotis jos gerovei,
didelių pavojų valandai išmušus.
Tai buvo gerasis, puikusis Lietuvos dirvų derlius!
Ir iš jūsų tokio derliaus laukiama, nes ir ateity, artimesnėj ar toli
mesnėj, gyvenimas vėl gali mus visus pašaukti Tėvynei aukotis tais ar
kitais būdais.
Mokykla jus moko, teikia jums savo programoj numatytų žinių. Bet
kiekvienas žmogus, be mokslinimo, dar yra reikalingas ir auklėjimo. Ir
pirmoj eilėj auklėjimo bei dorinimo jis reikalingas.
„Ateitis“ tat ateina pagalbon ir pačiai mokyklai, ir dėl to turėtų tikėtis
pripažinimo bei paramos ir iš jos vadovų bei darbininkų pusės.
„Ateitis“ visuomet nori dvelkti į jauną želmenį zefirišku, šiltos va
saros vėjeliu, kad ir želmenims tektų kęsti žiemos speigai.
Kad žiema nebūtų baisi, reikia želmenims gerai suželti, iškeroti.
„Ateitis“ ateina padėti Tau, besimokąs jaunime, sutvirtėti visais tais
atžvilgiais, kuriais Tu gali ir privalai atlikti savo pareigą Dievui ir Tėvynei.
Tad drąsiai ištiesk į ją ranką, o ji ves Tave Tiesos, Gėrio ir Grožio
Tikruoju Keliu, nenutempdama kur į kokius šunkelius!
Nuo šių metų „Ateitis“ daugiau prisiderina prie mokyklinės tvarkos
dar tuo būdu, kad drauge su naujais mokslo metais ir ji pradeda naujus
savo ėjimo metus. Vadinasi, pataiko į mokyklos gyvenimo ritmą ir tempą.
Tat į naujus mokslo metus žengiame su naujai
persitvarkiusia
„Ateitim“!
O „Ateities“, kaip ir visų mūsų, didžiausias tikslas — dirbti gražiai,
laimingai, garbingai ir didingai Lietuvos ateičiai.
Tat į darbą, jaunime!
Žaliuok, gražusis želmuo, ir ugdink Lietuvos Ateičiai gražiausio
derliaus!
To Tau, jaunime, linkėdamas šių mokslo metų pradžioje spaudžia Tavo
dešines
•
„Ateities“ Redaktorius
1938.VIII.31.

NEVILIOK
— Nežinai, graži mergyte,
Seno miško paslapčių.
Debesėliai ims tuoj lyti,
Vėjai pūs laukų plačių.

— Neviliok, išdykęs šelmi,
Būkim girios pakrašty.
Man per gilios girių gelmės,
Girių medžiai per aukšti
—
aptversiu tau sodybą,
Po langais klevai žydės.
Pažiūrėk, už miško žiba
Mūsų vakaro žvaigždė.
— ^4r girdi? Motulė šaukia.
.A.Š bijau tylios nakties
Broliai eis rytoj į lauką.
Kas jiem pradalges vartys? . . .

— Ne motulė, ne senoji,
Ne broleliai šienpioviai,
Tik lizdeliu parplasnoja
Pavėlavę vyturiai.
Mėnesienoj šlama šakos . . .
— Nežadėk, nebežadėk.
Ak matau, graži ten teka
Mūsų vakaro žvaigždė.

RADASTOS
Greit pailsom. Susimąsfėm.
Temsta vakaras. Lynoja.
Byra žiedlapiai radastų
Ir takelį užukloja,
Ir užkloja mūsų pėdas
Paskutinis žemės žiedas.

Lieka vieniša trobelė,
Židiny ugnis užgęsta.
Lieka žiedlapiai takely
Nužydėjusių radastų . . .
O mes vylėmės, kad grįžta
Nužydėjusi jaunystė.

THEODOR STORM

MIESTAS
Ant pilko kranto pajūry,
Štai, rymo miestas ten —
lį dengia debesys juodi,
Ir ūžia jūra nerami!
Šalia to miesto ten.
Paukšteliai nečiulba linksmai,
Ošimo nėr’ miškų —
Tik rudenio nakty liūdnai
Žąsies sušvilpia ten sparnai,
Ir vėl aplink nyku.

Tačiau tenai širdis visa
Tam mieste pajūry —
Jaunystė šypsos ten žalia,
Ten jos kerėjimo galia —
Tam mieste pajūry . . .
Vertė EUG. MATUZEVIČIUS

VYT. MAČERNIS

/ VIRŠŪNES!
e

kraštą, kur girios ir gojai,
.Apie šalį, kur pakelio uosiai,
vargą, kur žemėj bujoja,
darbą aš jums padainuosiu.
Iš dangaus lijo plienas, ir pūtė,
Pūtė šiaurės vakaris toks kietas.
Ėjo žmonės per audras, per liūtis
Ir per dygų, žverblantį lietų.

Ėjo žmonės visi į tą šalį,
Iš gyvybės skubėjo į mirtį.
Ėjo žmonės parodyt, ką gali
Ir darbais nuveiktais pasigirti.

Jie nelikdavo niekad prie vartų:
Bėgb, griuvo ir grūmės su vėjais
Ir, pargriuvę šimtąjį kartą,
Vėl į priekį tolyn nuskubėjo.
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Jie vis lipo aukštyn į tą kalną
Ir skubėjo visi į viršūnes,
Kur nevargina rytmečio šalnos
Nei čiobrelių, nei lauko ramunės.

Nes su jais z f per ūkaną skaudžią,
Nes su jais ir per audrą, per lietų,
Darbo meilei ir džiugesiui gaudžiant
Nes pakelsime Lietuvą,
Nes pakelsime šalį, kur miega
Niega lauko kapuos tiek didvyrių.
Nes su tais, kurie dirbo per jėgą:
Už tėvynę kentėjo ir mirė.
Nes su tais ir per ūkaną skaudžią,
Nes su tais ir per drebantį lietų,
Darbo meilei ir džiugesiui gaudžiant,
Nes pakelsime mylimą Lietuvą.

PRISIKĖLIMAS
Šįvakar man čia taip ramu ir gera,
.Atkrantėj sėdus pailsėti.
Per kūną eina drėgnas žemės garas,
O akys merkias taip iš lėto.

Bet dar matau toli ten kapą
Kaž kam tuščiuos laukuos supiltą.
Ten vėjuj plaikstosi žilvyčio lapai,
O man taip gera čia ramu ir šilta.

Užgęso saulė vakaruos, užgęs kada ir galios
Apie gyvenimą netikrą sekti.
Ant kapo pašiukždens žolytės žalios
Ir vakarinė išdrebės per naktį.

Praeis gal milijonas metų,
Ir į kapus suguls visi lig vieno,
Ir vakaras ateis. . . ir medžiai, kur šlaituos išretę,
Nebešlamės jau kitą dieną.
Tada danguj vėl pasirodys Kristus,
Ir žodžiai pranašų senų bus įvykdyti:
Iš kapo kelsis Nemari Jaunystė
Ir švęs gražiausią Amžinystės Rytą.

PRANAS RIMŠA

Choristai švilpia
Novelė

•

Tos dienos vakare miestelio dideli ir mažesni valdininkai, pakorę
smakrus ant kaklaryšiais suveržtų kietų apikaklių, nuskutę žandus ir
skruostuosna įdiegę šventadienišką nuotaiką, atsargiai žingsniavo į gim*
naziją, laikydami po ranka šilkines ponias. Ant gimnazijos tvoros su*
šlapęs kadarojo plakatas ir, vėjui papūtus, plumpsėjo, kaip ant smaigo pa*
rišta varna žvirbliams baidyti. Anksčiau atėję ponai ir ponios vaikštinėjo
koridorium, retkarčiais sustodami prie kurio nors mokinių piešinio, kurių
visa eilė buvo surikiuota pasieniais.

Jau antra savaitė miesto rinkoje ir prie žymesnių stulpų, kur atėjusios
turgun kaimietės mėgsta pasidėti pintines su daržovėmis, peršlapę ir mur*
zini plakatai skelbė koncertą. Ten tarp kita ko buvo pridėta, kad dainuos
nesenai atkelta gimnazijon muzikos mokytoja, kadaise ėmusi garsėti so*
listė, bet vėliau dėl intrygų ir peršalimo atėmusio dalį pirmykščio jos
balso skambėjimo iš operos atleista Liucija Laliūnaitė. Taip ten ir parašyta:
Liucija Laliūnaitė. O miestelio poniutės jau žinojo ir tai, kad tuo koncertu
panelė mokytoja norinti atkreipti gyventojų dėmesį į save ir užkariauti
visų širdis, palankumą ir pagarbą. Tas žinojimas ypač stipriai paskatino
jas prikalbinti savo vyrus eiti į koncertą, nes kiekviena norėjo pati savo
akimis įvertinti jos grožį, patrauklumą, balsą; apskritai, kiek ji yra joms
rimta konkurentė.
Panelė Laliūnaitė rimtai mano šiandien parodyti visa, ką ji turi ge*
riausia. Ne tiktai meno srity . . . Prieš kelias dienas buvo išvažiavusi, sako,
pas gimines, bet grįžo naujai sugarbanavusi kaštaninius plaukus, kurie
dabar žvilgėjo auksinėm bangom. Buvo užsidėjusi ilgą, žemę užpakaly
šluojančią juodo šilko suknią, kurią, tvarkydama chorą, nešiojo priešakyje
saujon sugriebusi. Ant krūtinės karštai degė aksominė rožė, kaip ir jos
pagyvenusi širdis, vienodai karštai besiilginti laimės.
— O tu kur bėgi? — griebia ji juodo milo gabalą.
— Man reikia išeiti. Aš tuoj grįšiu.
— Ne. Aš sakau, kad niekur neisi. Išbėgiosite, o kur aš jus pagausiu,
— ir atapakalia nutraukė už apykaklės į klasės vidurį vieną iš choristų.
Paskui suveda choristus ant scenos. Kol jie tvarkosi, ji atneša sal*
dainius, kuriuos buvo anksčiau maniusi išdalinti po koncerto. Bet tegu.
Tegu tik jie gerai sudainuoja, jai negaila, ji nupirks kitą tiek. Jie ir ne*
brangus. Vietinės dirbtuvės pagaminti pigūs ir saldūs mėtiniai bei dul*
dūdelės.

Saldainius padalinus kyla triukšmas. Pagaliau, triukšmas tiek išsi*
plačia, kad, susinervinusi beramindama, muzikė nebetenka lygsvaros, bloš*
kia gaidas ir ima šaukti:
— Gyvuliai jūs ar žmonės? Pagalvokite tiktai, kokias žinias rytoj įvai*
rios poniutės išnešios po visą miestą . . . Čia dar bus košės ...
/
-z
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Jura ir dangus

Ponai jau sėdėjo savo vietose ir nekantraudami laukė trečiojo varpelio.
O choras vis dar nepasiruošęs. Panelė Liucija, pagaliau, gražiuoju ima
prašyti:
— Būkite taip geri ir meskite kur į kertę tuos saldainius. Aš jums
šokolado nupirksiu .. . Tikrai taip, -— staiga jai ateina išgelbėtoja mintis,
— jei koncertas pavyks gerai, aš jums šokolado atnešiu. Tiktai po kon*
certo neišsiskirstykite. Susirinkit dainavimo klasėj. Už tat pasitempkite
dabar, kad gražiai skambėtų . . .
Liucija baigia tvarkyti chorą ir duoda ženklą. Skamba varpelis. Dres=
bančiais pirštais ji šukuoja plaukus, žvilgteri dar vieną sykį į veidrodėlį.
Uždanga kyla, publika karštais plojimais sveikina sostinės solistę, o ji
pati gracingai jai lenkiasi ir šypsosi.
Išpildymas programos vyko taip pat sklandžiai. Choras, tiesa, dar
nesusidainavęs, gana jaunas, bet, apskritai, gėdos nepadarė. Publika są*
žiningai už kiekvieną dalykėlį plojo, netgi kartais karštai, nes toki va=
karai čia dar buvo pirmiena. Pabaigoje ji pati sudainavo keletą operos
ištraukų. Dėl pasisekimo ji jau buvo beveik tikra. Numanydama, kad
jai tikrai teks šis tas kartoti, ji pasiliko vieną meilės giesmelę, kuria norėjo
užbaigti koncertą ir galutinai palenkti sau net ir šalčiausią kraują. Jau
ji vaizdavosi, kaip ateis juodbruvys, aukštas ir išdidus, vyras, kaip lenksis
jai ir atidengs krepšį rožių, sveikindamas miesto visuomenės vardu. Ji
šypsosis kaip mokėdama žavingiau. Bet atsitiko priešingai jos lūkesiui.
Uždangai nusileidus publika liovėsi ploti ir pakilo iš savo vietų užtvino
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dydama koridorių. Ir solistei paliko neišdainuota karščiausia mylinčios ir
kenčiančios širdies giesmė.
Tas dalykas ir sugadino jos nuotaiką.

Eidama į persirengiamąjį kambarį, kuriuo buvo paversta viena klasė,
ji matė sušilusius, garuojančius ponus, einančius iš salės. Ir jai parūpo
pasiklausyti, kaip jie vertina jos koncertą, dainavimą o ypač įdomu, ką kalba
apie ją pačią.
— Ho, ho, nu ir rėkimas tos mergos — girdi Laliūnaitė ir stabtelėjo
už durų, jas priverdama, kad nepastebėtų. Du ponai ėjo pro šalį, vienas
storulis, besišluostąs raudoną sprandą, kitas ilgas ir liesas. — Ėjau iš namų
žmonos išragintas: einam, sako, ir einam... Aš ir sakau jai: ką ten
išgirsi, ką pamatysi: eik viena, kad taip nori . . . Bent bufetas, kad būtų.
Tai ji ir sako: bus bufetas! Tai ir atėjau, taip sakant, atsigaivinti, kasdien
nybės dulkes nuplauti, che, che, che . . .
Ilgasis jam pritaria:
— Jo, jo, reikia žmogui prasiblaivinti. Namie vaikai, žmona, ausis
išrėkia, ištampo. Tik gaila, kad programa ilgai užtruko. Ir dar ta meni?
ninkė savo dvylekį įkišo . ..

Liucijai karštas sopulys širdį nusmelkė. Vadinasi, tai taip inteligentai
įvertina, kiek čia, jos darbo, kiek nervų, kiek svajonių per nemigo naktis . . .
Choro klasėj ji girdi smagiai pianiną klankinant, girdi jaunimo gyvus ir
traškius balsus, ir staiga ją pagauna keistas jausmas: jie linksmi, smagūs,
jiems visiškai nerūpi ką kalba žmonės. Pagaliau, tik jie ir kalti, kad ne?
pavyko. Kaip gali pavykti, jei per visas pamokas reikia bartis, saldainius
kais maloninti, tiesiog prašyti, kad dainuotų. Nesupranta dainos grožio,
nejaučia, kaip menas sukilnina, pašvenčia žmogų; todėl ir auga kaip gy=?
Vūlėliai . . . Einu aš jiems . . . kaip jie man, taip ir aš.
Ir smarkiais žingsniais — tap, tap, — nutapsėjo pas choristus.
Choristai, laukdami pažadėto šokolado, buvo susirinkę, kaip įsakyta,
dainavimo klasėje. Jie girdėjo smarkius plojimus ir žinojo, kad gerai dais
navo. Buvo linksmi. Sustūmę suolus pasieniais ir pasidarė erdvės šokti.
Agutė, šeštokė, atsisėdo prie pianino ir, papurčiusi šviesias garbanas, eners
gingai ėmė klankinti valsą. Klasė greit pilnėjo linguojančiom porom. Greit
viskas paskendo šokio užsimiršiman: ir koncertas, ir ruoša su barniais per
repeticijas, ir žadėtasai vaišinys. Tik trinkteli durys, ir klasėn įbėga Las
liūnaitė.
Poros pabyra, ir visi vienu balsu šaukia:
— Valio, šokoladas!
Bet dirigentė nesako nieko. Priėjus prie Agutės, užtrenkia prieš akis
pianino viršų ir užrakina.
— Kas leido be mano žinios paliesti pianiną? -— rūsčiai klausia Agutės.
Mergaitė išrausta ir nežino, kaip teisintis. Tada būriu apspinta šokėjai
ir gina skambintoją:
— Mums direktorius leido pasišokti iki 11 vai.
—-Jei šokti leido, šokite sau, bet pianino gadinti neduosiu.
— Bet į salę eiti pas svečius mums negalima: ten ir taip spūstis. Tai
kaip mes be muzikos .. .
— O man visiškai nerūpi, kaip jūs šoksite .. . šokite, — ir panelė
mokytoja, tvirčiau suspaudusi saujoj pianino raktelį, pasuko į duris.
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Šokėjai tirštu būriu lydi ją iki durų ir nesumano ką daryti. Ir jaučia,
kad kažkas šiandien išplėšė jų džiaugsmą. Akyse ima blizgėti pykčio ki?
birkštėlės, ir sąmonėn renkasi visos senosios nuoskaudos bei nepasitenki?
nimai.
— Eikime pas direktorių pasiskųsti! — kažkas balsiai pasiūlo.
Liucija vikriai atgrįžta nuo durų ir, virpėdama, sugniaužusi kumštelį,
sako jiems grąžiu balsu:
— Na, tik pamėginkite kas apie mane blogai kalbėti . . .
Bet jai nebeteko baigti, kažkas ilgai, tęsiamai pašvilpė:
— Fii?iit! . . .
Valandėlei tyku tyku pasidaro. Išbalusi ji įšoka į lydėjusio ją būrio
vidurį ir stveria vienam už rankovės:
— Miežini, tu švilpei?
— Tamsta, panele mokytoja, už rankovės manęs netampyk, nes aš
jaučiu, kad pažastų jau kažkas trūko . . .
Tuos jo žodžius draugai palydi baisiu kvatojimu, nes tikrai pažastyje
švytėjo. Panelė Liucija, kaip įgelta, paleido Miežinį ir ašaromis springdama
šaukė:
— Niekšai jūs . . . Moteriškę išjuokti jums nieko nereiškia . . . Jūsų
niekas, neauklėjo, tai aš bent imsiu auklėti. Lėlės! Išlepintos lėlės! Aš vis
tiek sužinosiu ir kas švilpė ir kas taip biauriai maurojo . . . Paskui iš?
trenksiu lauk iš gimnazijos . . . kad bent gerųjų mokinių . . .

Ji staiga nustoja barusi. Ar tai buvo užėjęs silpnumas, ar tik jai atėjo
mintis, rasi, visai toje gyvulėlių bandoje bėra geras mokinys, aš nežinau
dėl ko, bet ji nutilo ir lengvai atšliejo galvą į duris, laikydamasi už ran?
kenos. Tuo laiku kažkas didele jėga griūva vidun, durimis smarkiai pa?
stumdamas ir užgaudamas mokytoją. Jos veidą užpilia nauja, tik dar karš?
tesnė, kraujo banga. Ją, mokytoją, drįsta stumdyti. Koks akiplėšiškumas!
Ji nebegali pratarti žodžio, tik atsigręždama, išmikčioja:
— Niekše, chuligane tu. . .
O duryse stovi senas, labai nutukęs ir dar labiau geras direktorius.
Išsigandęs stovi jis tenai ir nesusivokia, už ką jam šie žiaurūs žodžiai.
Susigriaudinęs jis taria:
— Tamsta. Nusiraminkite ir pagalvokite pirma, ką sakote . .. Be to,
aš girdžiu, pas jus didelis triukšmas. Tiek svečių, tiek žmonių jį girdi . . .
Gėda, gėda man! Užeikite tuojau pas mane ... — ir jis gyvai, kiek leido
jo svoris, apsisuko ir išėjo.
Mirtina tyla. Visa tai, kas ką tik buvo įvykę, buvo taip netikėta, kad
mokiniai ir mokytoja paliko valandėlei tose pačiose vietose ir toje pat
tvarkoje stovėti, kaip ir direktoriui įėjus. Bet kažkas keista buvo tame,
kad mokytojos ir mokinių padėtys susikeitė: dabar mokiniai galėjo ste?
bėti, kaip rausvos ir baltos dėmelės čia rodėsi, čia nyko jų mokytojos veide,
kurios tačiau jau nebe pyktį reiškė ... Ji buvo išsigandusi ir drebėjo . . .
Svyruodama ji priėjo kėdę, stovėjusią prie pianino, ir susmuko joje. Rožė,
didelė graži rožė, mašastiniais rausvais lapeliais, nuo krūtinės nučiuožė
jai ant kelių, paskui nukrito žemėn ...
Mergaitės ėmė šiugždenti. Ir vaikinai neramiai susižvalgė. Dabar tik
nuoširdžiai jiems pagailo mokytojos, kai ji sėdėjo ramiai kėdėje ir leido
skruostu nutekėti ašarai, kurios ji nebekėlė rankos nušluostyti. Nors kaž?
kur giliai dar tebeslypėjo velniūkštis, kugždėdamas ir prikalbinėdamas
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ALEKSAS ŠATAS

UŽSIMERKĖ MELSVOS AKYS
Per išblyškusias padanges
Skrenda paukščiai į dausas,
Kur šviesus žvaigždėtas takas
Juos visus visus nuves.
Ir palieka tėviškėlę
Tylią liūdną, be dainų,
Ankstų rytą atsikėlus
Kažko ilgu . . . nesmagu.

O norėtųs dar išgirsti
Vyturėlį virš laukų,
Kad skambėtų jo dainelė
Krentant lapams nuo šakų.
Užsimerkė melsvos akys
Rugiagėlių ir žiedų:
Baltu nuometu užklojo
Nuogą lauką pamažu.

'

-

Tik išblyškusiom padangėm
Skrenda paukščiai į dausas, —
Kur šviesus žvaigždėtas takas
Juos visus visus nuves.
■

t

'

smukti lauk iš klasės ir balsu išsijuokti ligi soties. Tačiau gailesys tolydžio
augo ir jie ėmė jaustis dalimi patys esą kalti dėl to nesusipratimo. Pagaliau
iš būrio išėjo mažas, sausas bernaitis, žengė porą žingsnių į priešakį, ir,
dėl drąsumo atsikosėjęs, tarė į mokytoją:
— Tai aš švilpiau. Per mane jus ištiko tas nemalonumas. Man gaila . . .
Prašau atleisti man . . .
— Ir mums dovanokite, panele mokytoja, — sakė keli kiti balsai.
—■ Visi mes atsiprašome, — dainavo mergaičių ploni balseliai ir visas
būrys, nedrąsiai paslinkdamas prie pianino ir mokytojos.

1938.II.4.
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Ekskursantai išlipa iš laivo. Priešais matyti „At.“ bendradarbis A. Sušinskas
didelis moksleivių draugas panevėžietis inž. Barisas ir kt.
•
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ALFA SUŠINSKAS

Bangų ir saulės žaisme
Gamtos Draugo ekskursijos atsiminimai
Aukštaitiškoji armonika jauną džiaugsmą verkė „Lietuvos“ laivo de
nyje, kai iš visų Tėvynės kampų užkampių, išskyrus vieną kitą bailesnę
vietovę, rinkosi gyvybingieji moksleiviai, pasiryžę ereliu kilt aukštyn, saule
šviest, žaibuot žaibais, rožėmis žydėt ir niekuomet neperžydėt . . . Laivan
rinkosi moksleiviai savo „Gamtos Draugo“ ekskursijos keliaut brangiojo
krašto upėmis, jūromis, skaisčiosiom kopom, kalnais kalneliais, žieduotais
vieškeliais, pušynų svaiguliu ...
Užbaubia, užklykia garlaivio sirena, suūžia, suputoja garlaivio ratai.
Perkūniškas valio Kauno uosto krante pasiliekantiems išlydėtojams, ir
mes, 300 įvairių Lietuvos laukų žiedų žiedai, tyliu, rimtu, jauniesiems be
sišypsančių Nemunu seneliu iškrutam, išjudam jūros link, jūros bangom
pažaist, naivios mergytės gintaro džiaugsmu pasidžiaugt.
Naujas pasaulis susikuria, naujas gyvenimas užverda laive. Iš pradžių
visi nedrąsūs; mergytės tik iš paakių vogčiom težvilgteri, bet, svetimą
žvilgsnį ištraukusios, tuoj savo kaktutės liepsnom Nemuno bangon neria
— nepastebėjusios atrodyt nori, nesiinteresuojančios.
Visas įraudęs, meile spinduliuodamas, laivo deny pasirodo K. Barauskas-Baras ir nenuilstąs jaunųjų bičiulis stud. inž. V. Jasiukevičius. Po šimts
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pypkių, — laivas krūpteli, kas čia? Ak, tai iš jaunųjų širdžių ovacijos
prapliumpa šiems vyrams.
Kaunas su visu savo dangum ir pragaru sutirpsta neregybėj, o mūsų
ekskursijos garlaivy aukštaitis jau glaudžias prie žemaičio, suvalkietė šlie
jas prie grikiais nusimaitinusios dzūkės, -— garlaivy visi ir viskas pradeda
suktis į vieną šeimą, kurią subūrė ir jungia Kristaus ir Tėvynės meilė.
Daina plėšia orą žaibu, mūsų gi laivas neria pro Zapyški, pro tą
istorinę Vytauto laikų bažnytėlę, kur vadinamo šventojo elnio ragai bekyboja sienoj. Sis elnias Dievo Motinos paveikslą per upę norėjęs pernešt.
Plaukęs. Bet krante lietuvis mietu jam vožęs per ragus. Dar ir dabar
smūgio žymės likusios. Čia ir žydas Dovydas pagal lietuvišką įsakymą
galva kinksoja, gudriems ir kvailiems linksi nuo vargonų. Po kun. kap. Dr.
Dabrilos visokių stilių aiškinimų, po istorinių ekskursijų į renesansus,
visi atgal į prieplauką, ir vėl iš garlaivio ratų pabyra išmaltas vanduo,
vėl daina ir juokas, vėl nekalti, tyri šypsniai, o visų širdys skrenda į jūrą,
į svajingąją jūrą, į jūrą demoną, į jūrą motiną įkvėpėją ... Ir šaunam
pro Vilkiją, pro Seredžių. Veliuonoj ekskursantiškas mūsų pilvas veto
— Pietų, pietų! Ne poezijos ir ne žavių vaizdų, bet duonos kąsnį,
pieno lašą duokit man! — šaukia mūsų brolis pilvas.
Ir pasisotinam. Aukštaitišką mano godumą nuramina malonios uogos,
žalias ir virtas pienas, pyragaičiai ...
Kalnais kylstelim aukštyn į Gedimino kapą. Štai va čia jis sužeistas
miręs, vargšas mielas mūsų kunigaikštis Gediminas! Čia ir jam šioks toks
paminklas . . .
■— Gedimine! Drąsos, taurumo ir ryžtingos dvasios įkvėpk mums jau
niesiems Lietuvos sūnums, įkvėpk iš žemių prabylęs jau apsamanojusia
praeitim.
Vėl šaunam tolyn. Garlaivio atmosfera vis šeiminyškesnė, vis drau
giškesnė — mat, jau susigyvenom! Daina, ta kasdieninė mūsų paguoda,
juokas, įvairūs pokštai savo zenite. Staiga mūsų užnugary pasigirsta
šauksmas:
■— Jurbarkas, Jurbarkas!
Laivas sustoja prieplaukoj. Ekskursijos pasitikti ateina pats kun. kap.
Dagilis su savo moksleiviais ir buketą dar atneša, gražų, žiedų gyvybe
alsuojantį, tikrą savo mergyčių širdžių buketą . . . Jurbarke turim nakvot.
Pirmo mūsų kelionės laužo liepsnos išraižo vakaro tamsą, o mūsų poetai
sušilę publiką čia juokina, čia virkdo . . . Kaip gražiai, neaprašomai at
rodė tą nuostabų, tylų ekskursijos vakarą mūsų veidai. Liepsnų liežuviai,
įvairiai žaisdami veiduose, nežemiškom būtybėm nusėjo visą laužo respubli
ką. Vyrai, mūsų ekskursijos vyrai čia galiūnais, paslaptingais valios val
dovais sušvysdavo, čia meiliais žemės žiedais . . .
Skaidrus Jurbarko rytas savo priekabingais spinduliais visus ištraukė
iš guolio. Visi sukilę klegėjo ir sočius sumuštinius godžiai į pilvą kiše.
Aš gi tuo tarpu, pas dėdę krikštatėvį apsinakvojau, saldžiai tebepūčiau į
nakties sapnų birbynę . . . Bet ir teko man už saldų miegą, už skanius
pusryčius. Vos per slenktį žengęs, laivo sireną išgirdau. Vadinas, iš
plaukia! Startą griebiu. Šaunu priekin. Leidžiu kiek įkabindamas, o pra
kaitas čiurkšlėmis man kelią skindamas, traukia į laivą. Jau gerą pusva
landį laukęs miegalio, visas garlaivis alasą pakėlė, man nusikaltėliui vidun
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įsmukus. Bausmės neišvengiau. Baudė visi ir visos be eilės, be tikybos,
lyties ir tautybės skirtumo. Vieni juokės, kiti iš meilės žnaibė, treti ir tre
čios, ant suolo mane ištiesę, bankas už pasivėlavimą kirto, ir taip myluot
pradėjo, kad vienu akimirksniu išgirdau, pajutau savo akinius skevel
dromis nuo nosies į Nemuną skrendant . . .
Užverda, ųžputoja Nemuno vanduo, ir mūsų laivo gyvenimas taip
pat iš naujo įliepsnoja, tik dar smarkiau, kaitriau ir šviesiau.
Pietūs pas senelį Martyną Jankų, ir vėl tolyn.
Jau ir Tilžė. Iš tolo dūmų kamuoliai ir tilto lankai dėmesį pagriebia.
Pro tilto apačią leisdamiesi, rėžiam lietuvišką dainą, o ten aukštai vokietu
kas, savo vokietytę užmiršęs, nustebęs klausosi rytmečio dobilų, tolimo rūtų
darželio graudžios melodijos . . .
Slaptom, juodom savo rankom, lyg voratinkliu, ima supt mus naktis
kiekvieną, juoda savo meile myluot pasišauna. Toli sutemose prieš mūsų
akis švysteli Nidos švyturys. Nemunas senelis, per Lietuvą tiek amžių
plaukęs, tiek daug vakarų nuo lakštutės arijų verkęs, tiek demoniško
juoko girdėjęs savo pakrantės pušynuose ir karkluose, pailsęs sustoja ir
mus iš meilės jūrai močiutei įduoda — te ji toliau globoja, puoseli, gla
monėja. Mes jau Kuršių marėse.
Tiesiai neria Nidos švyturio link mūsų „Lietuva“, sklandžiai čiaužia
ramiu, didžiuliu Kuršių marių paviršium, lyg veidrodžiu kokiuo.
— Nida! Neišturėsiu, širdis pliš iš džiaugsmo! — šaukė septintokė
laivo smailagalyje.
Bet širdis jai neplyšo, nes nieko ji nematė pirmuose Nidos smėliuose,
nes buvo jau visai tamsu.
Rytmečio saulė spinduliu įsibrovėliu ima traukt iš šieno guolių lais
vosios Lietuvos įvargusius ekskursantus.
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— Į kopas! Į Nidos kopas, į sklandymo mokyklą!
Dabar mūsų akys nebežino kur bešaut: ar į Kuršių mares, kuriose
priešpiečio saulė vėjavaikius spindulius vis dar tebeprausė ir su lūžtančia
bangele išdykėlės baletą šoko, ar į kopas, į krikštolinio smėlio kalnus, tokio
gryno, švaraus smėlio, lyg dar nė karto neįsimylėjusios mergaitės visi
širdies kampeliai tyro, švarutėlio . . . Viens kitą tempdami, viens kitam
po kojomis griūdami, zigzagais kilom aukštyn, lipom ir vėl atgal slydom.
Mergaitės krykšdamos tyčia ima krist, kad jų herojai darbo turėtų, kad
gelbėt skubėtų, o herojaus gelbėtojo nesulaukusios, paukščiuku strikteldavo, stirnele aukštyn šaudavo — jau nebegrimzdo, nebeklimpo, nebepuolė.
Mūsų smalsumui ir džiaugsmui dar ne galas.
— Va, kas ten per velnio staklės? Gal antikristo sparnai, kuriais dū
šias į baisiąją krosnį jis gabens?!
— Tylėk, varlamuši, — tai sklandytuvas! Kopos geriausia vieta sklan
dymo mokyklos praktikai: pakilt lengva, nukrist minkšta — atkerta įsi
vaizduojąs filosofiškas būsimas lakūnas šeštokas.
Po sklandžių sklandymo mokyklos mokytojo aiškinimų mums sklan
dytuvas su visu savo drąsuoliu gimnazistu čiūžteli nuo kopų marių link,
ant vandens pakimba, oru čiauždamas.
— Va, jergutėliau! Toks gražus berniukas, prigers dar vargšas! Ir
kur — marėse, nė ištraukt kaip, kad bent kokiam prūde! . . .
Bet šis, pamarį ratu vikriai apsukęs, visų malonumui gražiai tūpteli
ten toli pačiam pamaryje, rodos, tik uodegą truputį mirkteldamas . . .
Visa jaunoji ir judrioji ekskursijos brolija, pačioj Nidos sklandymo
mokykloj stabtelėjusi, atsiduria anapus Neringos, anapus to ilgojo Kuršių
marių apendicito prie tikrosios jūros, prie savos, brangios Baltijos jūros
sustoja . . . Daugelis pirmą kartą. Besk akį visu žvilgio platumu — van
duo, bangos, žuvėdros, vanduo žalsvas, juodas, mėlynas . . . vanduo ir
vanduo be galo, be krašto.
Susigraudina poetas. Lyg mergelės širdį, norėtų jis visą jūrą apimt
ir pasivogęs savo krūtinėn amžinai ją perkelt; apsiašaroja poetės širdis,
putotą bangų bučkį gavusi, o jos poetiško žodžio lūpos pražysta meile
bangai:
— Jūra, jūs bangos klajūnės, paimkit mane su savim, leiskit ir man
bangele pašėlt, paslaptingąsias gelmių raudas, žmogaus vargą, sunkią
dalią leiskit išraudot ir piktą širdį, piktą sąžinę, žmogų žvėrį duokit
man pritrenkt, jo piktą kiautą sutriuškint . . .
Ir susmuko visi drąsuoliai, visi didieji frantai minkštakūniais pavirto,
nepermaldaujamą, nesuvaldomą, nepaperkamą jūros galybę, jos siaubingą
stichiją čia pat panosėje pajutę, putotą maurojimą išgirdę.
Savo užnugary jūra piktai daužo dangaus skliautus; bangos viena
kitą ryja; bangos žvėries pykčiu krantą griebia; o mūsų mergytės, višto
mis pavirtusios, jūros išmestose žolėse, jūros išmatose knaisiojasi — gin
taro ieško, Baltijos atminimą savo lūšnai, savo draugei, savo mamytei
parvežti nori . . .
Laikas, lyg tyčia, nė kiek nekvėpteli, nesustoja, o vadai griežtą, ragi
namą žodį paberia, ir mes svajingu, skaisčiu pamariu išsidriekę, Nidos
paštininkų vilon šliaužiam. Čia kas buljono gerokai sriūbteli, kas pieno
gerą kaušą išmauna, kas kitaip žvėrišką pilvą pamyluoja, ir visi vėl laivan,
vėl Kuršių marėmis, pačiu jų viduriu, paliai Preilą, Pervalką, paliai Juod-
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krantę, tiesiai Klaipėdon. „Lietuvos“ laivo sirena baubteli visu išrėkiamu
pasiutimu ir mūsų laivas vikrios šokėjos posūkiu prisiglaudžia prie Klai
pėdos uosto krantinės.
Visa gaji lietuviškojo kraujo armija, stiprios, ryžtingos kojos žingsniu
akmenį skeldama, lelijos, rūtos mistiką, miško verksmą, kalno juoką,
ežero paslaptį darnia, sultinga daina išdainuodama, vokietininkams pro
langą išlindusiems fizionomiją perkreipdama, juos abstulbindama savo
gyvybe, sveika jaunyste, ši lietuviškųjų mokyklų armija, Klaipėdos gatvė
mis išsiliedama, prasimušdama, sustoja kapinėse ties ką tik palaidoto
klaipėdiečio Kontauto kapu, ties jaunu Lietuvos žiedu, kurį nukirto
barbariško vokiečio apgalvotas šūvis . . . Juodom spalvom persiriša mūsų
širdys grįžtant iš kapinių namo, stipriu idėjiniu patvarumu prisipildo
mūsų jaunos širdys, noru kovot suliepsnoja valia, kovot ir laimėt, geriau
žūt, kaip pasiduot, kaip vergaut savo siela ir kūnu!
Danguj žvaigždutės pradeda šokt savo pasakų šokį. Kartą kitą gailiai
rykteli armonika, vokiškąjį šaltumą perplaudama. Mūsų fantazijoj pasaka
ima pintis su tikrove — mus visus apgaubia su mumis kartu iš tėviškės,
iš gimtojo namelio, iš mielo kambarėlio atskridęs, mamytės pasiųstas, nak
ties valdovas angelas miegas, jaunystės angelas sapnas.
— Į jūrą, į jūrą visi, kas tik gali — sutrenkė dainos šūviai į Klai
pėdos langus, kai mes jau buvom prie pirmojo ir vienintelio savo karo
laivo, „Prezidentu Smetona“ vadinamo . . .
Klaikiai užmauroja laivo sirena, viena kita mergytė rykteli, vienas
kitas jūrininkas saldžiai šypteli, ir vandens karininkas, tas karo laivas,

15

su visa tautine fanaberija iššliaužia jūron, visą žydinčią Lietuvą su savim
nešdamasis.
Jaunoji publika naru po laivą nardo: čia aukštai aukštai, prie pat
kamino nosės, čia mašinų skyriuje, giliai apačioj dugne. Įspūdžių įspūdžiai,
bet jų dar negana. Štai gražių ūselių jaunas jūrininkas denyje užplėšia
armoniką. Jos garsai jaunas širdis surakina, užburia; jaunos, trapios, minkš
tos širdys ima suktis vis labiau, svaigulingiau, net jūros bangas savo šėlsman įsukdamos, įviliodamos. O šios bangos, šios laukinės, nežabotos laisvės
nimfos, jaunystės žaismą įsižiūrėjusios, jaunų žiedų juoką įsiklaususios,
ir pačios visam karo laivui liekną, baltą putų reveransą tūpteli. Laivas krūp
teli, laivas šypteli, ir, visoj jūros platybėj siūbuodamas, ima šokt bangų
valsą su bangom jaunam išdykavime.
— Gelbėkit! Citrinos, amoniako, nors kokio skystimėlio!!! — rykteli
viena mergytė, tolimų laukų rugiagėlė. Ir mūsų sanitarės, uždusdamos ir
pačios atsargiai citriną rydamos, pradeda šaudyti po laivą lyg kregždės prieš
lietų, o tas karo laivas, kartą bangų meilei pakliuvęs, vis labiau ir dau
giau ima ristis jūros bangų kalnais. Ir pradėjo džiaugtis Rygos džiaugsmu
ne vienas, pačios Rygos nė iš tolo nepamatęs, o skanus, nekaltas juokas
čia mišo su rūgščiom ašarom, su amoniako kvapu, su citrinos žievelėm . . .
Bangos undinės, vyrų žvilgsnio pabūgusios, mergyčių ašarų atsigėrusios, mažėja, skyla: laivas seniai jau buvo pusračiu apsukęs ir artinos
į uostą.
Ugninis, griausminis valio simpatiškajam laivo kapitonui su gražia
barzdele, visai draugiškai laivo įgulai, audringas valio mūsų mielai jūrai,
ilgesio valio sesėms bangoms šokėjoms.
Mūsų divizija, kirtusi žingsnį, dainą griebtelėjusi iš sveikų plaučių
ir mylinčios širdies, jautriais akordais kartas nuo karto Klaipėdos gatves
perverdama, pilna laimės vėl atsidūrė savo būkle — Vytauto Didžiojo
gimnazijoj.
Po vienos kitos ekskursijos į fabrikus, garbingai ir teatrališkai atsto
vavę didžiąją Lietuvą, vieną saulėtą liepos rytmetį paliekam Klaipėdą,
šaltą, niūrią ne tik savo akmenimis, bet šaltą iš dalies ir savo dvasia,
atsiskiriam su geruoju Klaipėdos kapelionu kun. Beinoriu ir gausia auto
busų virtine patraukiam į Palangą, į tą gražiąją Lietuvos vietovių rožę,
į šviesųjį, jaukųjį pajūrį.
Daug kas čia pirmą kartą. Gražios, tiesios alėjos, puikios, margos
vilos, šviesūs, atsimiegoję ir atsivalgę vasarotojų veidai buvo nemenkas
įspūdis mūsų įspūdžių grandinėj.
— Kas labiausiai čia patiko berniukams? — klausiu juos išvažiuo
damas.
— Viskas. Ypač jūra, jūros tiltas, pliažas . . .
— O kas jums, mergaitės? — klausiu ir jas, nuo saulės įdegusias,
nuo džiaugsmo įraudusias.
Jos tyli, tik aštriom akytėm čia į rankutę, čia į verdančią jauną krūtinę
žvilgteri. Man tuoj dingtelėjo į galvą: mergytėms Palangoj labiausiai
patiko . . . gintaro dirbinių krautuvės. Prisipirko gi jos: žiūrėk, ši savo
riebų kaklelį tampo — mat, ant jo jau gintaro karoliai; šit ana plastiška ran
kute gėlių puokštelę panosėj kiša, bet ne gėlės jai dabar rūpi, o nusipirktas
gintaro apirankis ją traukia žvilgterėt pačiai ir kitiems jį parodyt. Ir
taip mergytės išvirto, gintariniais kryželiais, ženkliukais, savo vardo inicia-
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. . . Zigzagais lipam aukštyn . . .

lais, gintariniais drambliukais, gyvatėlėm . . . Mūsų mergytės gražiu, tyru,
širdį traukiančiu gintaru patapo, tuo gintaru, kurs puošia Lietuvos mokyk
los juodą suolą, kurs į Tėviškės pievų žiedus įsipina duot laimės ir he
roizmo dvasios lietuvio sielai . . .
Saulė sušaukė savo spindulius, savo vaikus jūros putose plaut, meilioji
Palangos saulė nakties patalą sau klojos tollman horizonte,. Žiūrėk ir
nesitrauk! Taip vilioja bangos. Deja, sudūdavo, subirbė autobusai, Kre
tingon mus veždami, išsiskyrimo vieton traukdami.
Laimingąsias šios vasaros dienas, tyruosius įspūdžius dar reikia atbaigt Viešpaties laimės pilnatim. Ir mūsų mergaitės, apvalaveidžio kun.
kap. Simaškos vadovaujamos, ir nors trumpai Kretingoj berniukams šyp
telėjusios, atsiskyrusios pluošia už Kretingos baigiamųjų vienos dienos
rekolekcijų. Vyrai gi, savo vyrišką didybę ir paskyrimą atsiminę, su
kun. Petrėnu, iš širdies gausumo šimtinę ekskursijai tėkštelėjusiu, lieka
čia pat Kretingoj vyriškų rekolekcijų laimės savo nepasotinamai širdžiai
paragaut.
Mergaičių ir berniukų rekolekcijų vienatvės diena neužmirštamai nu
rieda praeitin. Karti jaunos, audringos sielos dalia nuskaidrinama sūnaus
palaidūno kruvinos širdies rauda į meilės ir gailesčio Viešpatį.
Ramias paskutinio ekskursijos vakaro sielas išbučiuot atskuba vėl
tas pats baltas angelas, taurios jaunystės kovos kalaviju pasipuošęs, savo
sparnus krikštolinėm, žydinčiom jaunųjų širdžių plunksnom iškaišiojęs . . .
Visi sapnuoja rytojaus laimę Viešpaties Komunijoj ir širdžių verksmą
išsiskiriant .. .
Pranciškonų bažnyčios skliautai gūžtelėjo, nesuteptos giesmės vul
kaną išgirdę; nulinko angelų galvos, jauniesiems Kristaus didvyriams į
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savo meilės širdį Viešpačių Viešpatį atlydėjus. Tai buvo triumfo rytmetis,,
ekskursijos laimės kulminacija ir baigmė.
Paskutiniai pusryčiai, puikūs, kvapūs pusryčiai, dinamiškojo ekskursi
jos vado K. Barausko auka užfundyti, pranciškonų salėj praeina ne
aprašomu, neapsakomu įspūdžiu. Pilna didžiulė salė šį iškeliavimo rytą
dega nuo žvilgsnių, dreba nuo valiavimų, nuo delnų audros, siūbuoja nuo
atsiskirt nenorinčių, susidraugavusių, viena idėja susiliejusių draugų šir
džių. Kalbėtojai šį rimtą rytą kalbėjo iš džiaugsmo ir skausmo savų kalbų
nebegalėdami baigti: jaunųjų balso perkūnai jas pabaigdavo nutraukdami.
Širdis ir protas pasiekė savo triumfo ekstazę!
Niekas nenorėjo eit pirmas iš meilės ir draugystės pokylio, niekas
nenorėjo pirmas pasakyt ekskursija baigta, baigti ir šios vasaros pasakų
vaizdai, nebeatkuriami pergyvenimų akimirksniai.
Tik štai meilusis draugas stud. V. Jasiukevičius, jaunesniojo atsargos
leitenanto drąsumu ir ryžtumu, pats salės entuzijazme skendėdamas, galu
tinai pareiškia:
— Sudie! Ne, ne — iki pasimatymų! . . . Keliaukit ramūs, linksmi
ir stiprūs savo dvasia.
Sulinguoja salė. Susipina žvilgsniai. Salė lieka tuščia. Tuščia, nyku
pasidaro ir jaunoj sieloj. Kiekvienas klausia pats save ir kitą: kada vėl?!
Skruzdėlynu pasipila į stotį gamtos, tiesos, grožio kovotojai. Dar
kartą prasiveria armonikos širdis, dar kartą jos raudos maršas palydi ne
verkt, aimanuot, bet dirbt, kovot, skint naujus mokslo metų laurus, puošt
savo nepasotinamą krūtinę raudonom rožėm, bet ir rožių spyglių nebijot . . ..

Žaibu pražaibavo, griaustiniu pragriaudė geraširdė vasara, ir mes
vėl naujų mokslo metų kasdienybėj. Daug kas išnyko, užgęso, užblėso, tik
anų vasaros dienų „Gamtos Draugo“ ekskursija iš mūsų galvos ir širdies
neišdilo, tik šviesieji ekskursijos mergyčių žvilgsniai, ryžtingieji jos vyrų
veidai nesubyrėjo mūsų atmintyje.
Anie vakarai prie satyrinio „Špilkuoto Menturio“, anos bendro kąsnio,
bendro vargo ir bendro džiaugsmo dienos tokios artimos, jaukios šioj,
rudens voratinklių pasakoj.
Mūsų akys vėl ieško anų dienų, mūsų ausys vėl ieško anų melodijų,
mūsų širdys vėl ilgisi anų širdžių.
— Palaiminta draugystė, šventos idėjos jungiama, palaiminta bičiu
lystė, jaunų širdžių Kristaus globojama.
Palaimintas buvo ir mūsų tyras, giedras krykštavimas bangų, gėlių
ir saulės žaisme.

1938.VII.15.
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Prancūzai labai iškilmingai atšventė 526 Jeannos d’Arc gimimo metus.
Čia matome namelį, kuriame gimė Prancūzijos didvyrė.

BALYS SEREVIČIUS

Maironio „Priešaušris“
kūrybos plotmėje
Kiekvienas prozos kūrinys yra tampriai susijęs su vaizduojamų dalykų
esme ir dvasia; kūrinio keliamos idėjos yra organiška išdava tikrovės faktų
bei reiškinių. Todėl tik pilnas, užbaigtas kūrinys gali mums duoti tam
tikrą gyvenimišką vaizdą. Iš vieno puslapio mes negalėsim spręsti apie
visą veikalą, tačiau jį išmetus, suirs visa veikalo darna ir konstrukcija.
Apie lyrikos rinkinius to negalim pasakyt, nes kiekvienas eilėraštis turi
savo idėją, savo mintį; ir forma ir turiniu jis gali būt nepriklausomas nuo
kitų eilėraščių. Tas ypačiai tinka Maironio lyrikai, kurios plati tematika
sunkiai duodas suimama į siaurus rėmus. Dėl motyvų gausumo jo eilės
raščius galim skirstyt į daugelį grupių, o šias — tarpusavy sieti, lyginti,
rišti.

Maironio eilėraščio .„Rusų laikais priešaušris“ medžiaga imta iš anų
laikų gyvenimo, kada pavergtoji lietuvių tauta kentė rusiškąjį jungą, kada
kiekvienas lietuvis jautėsi klaidžiojąs nakties tamsybėse ir ieškojo keliii,
vedančių į šviesesnę ateitį, į išsvajotąją laisvę. Maironis, kaip ir kiti karš*
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tesnieji to laiko patrijotai, nujautė artėjančią laisvę ir ją simboliškai pa*
vadino aušra. O josios jis taip laukė, kad jau pirmoje eilutėje pasisako:

„Neregėti aušros, taip prailgo naktis!“

Autoriaus subjektyvinis kūrybiškas nusiteikimas remiasi kaip tik į
tą bazę, kurią sudaro religiškai patrijotiniai motyvai. Todėl ir siužetas
nekomplikuotas, nereikalaująs didelio galvojimo, bet paprastas, nuoseklus.
Per visą eilėraštį jaučiama lyg kokia idėjinė gija, kuri išplaukia iš auto*
riaus, kaipo dvasininko patrijoto ideologijos ir kuri, pagaliau, yra pagrin*
dinis motyvas visai Maironio kūrybai. Dirbkim, mylėkim Dievą, mylėkim
savo kraštą, kelkim tautinę sąmonę — tai mintys, ties kuriomis daugiausia
Maironis apsistoja ir kurias labiausiai akcentuoja. Tas ypač charakte*
ringą Priešaušriui. Kitų motyvų, pav., gamtos, jis beveik čia neliečia. Tik
pirmas posmelis mums truputį primena gamtos vaizdą: tamsi naktis, lau*
kiama aušros, o antroji eilutė ir visai gražiai nuteikia:
„Beldžia vėjas į langą bailiai“.
Tai bene vaizdingiausia ir meniškiausia šio eilėraščio strofa. Bet tai
nėra tiesioginis gamtos vaizdavimas, tai tik priemonė, simbolis. Maironiui
charakteringa gamtos vaizdais simbolizuoti tautos gyvenimo reiškinius
(„Tu, girele, tu žalioji“, „Jei kada pančiai nukris“ ir kt.J. Tačiau jis viską
pasako aiškiai, atvirai.
Antras posmelis irgi simboliškas:
Ilgos naktys žiemos; argi laukti dienos?
Laikas keltis į darbą šeimyna!
Mūsų vyrai jauni, šiaurio vėjo netbos,
Juos pavojai vilioja, masina.
■ •

* ■

»

Trečias posmelis jau pusiau simboliškas, pusiau ne:
Bet aukštyn, be Dievo palaimos darbai,
Neatneš ko taip trokšta žmogus.
Kas per savaitę nori darbuotis sveikai,
Tenebūnie maldoj nerangus.
Ketvirtas ir penktas — jau tiesioginiai pasisakymai didaktinio po*
būdžio: melskimės ir prašykim Dievo, kad mus apsaugotų nuo audrų, kad
užderėtų javai, kad nieko blogo nedarytų kaimynai. Paskutinis posmelis
yra jau lyg išvada to, kas anksčiau minėta:

O paskui tekini, su palaima maldos,
Pasiskirstę kiekvienas sau dalį,
Eisim dirbti ir vargt dėl bendrosios naudos,
Kaip kas moka, išmano ir gali.

Taip planingai ir nuosekliai sukonstruotas eilėraštis rodo gerą jo kom*
poziciją ir autoriaus norą visur išlaikyti tikslingą, klasinę formą. Pirmas
posmelis yra lyg įvadas į visą eilėraštį. Mus jis atitinkamai nuteikia poe
to norima linkme, mes skaitydami nesąmoningai su autorium liūdime
naktį, laukiame aušros, kartu pasiryžtame maldos nuotaikoj naujiems tau*
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tos darbams. Į galą autoriaus sugestija mus užimponuoja ir mes tariam,
kaip naudinga ir reikšminga buvo realizuoti anais laikais tuos paskutinio
posmelio žodžius.
Pirmąjį posmą drąsiai galim laikyti intrygos užuomazga, kituose ji
plėtojasi, autorius reiškia savo norus, duoda pamokymų. Čia akcija pa*
šyvi, reikia ją pajudinti, išstumti į inerciją ir pagaliau realizuoti gyve*
nime — juk toks buvo autoriaus noras. Paskutinės keturios eilutės, at*
mezga intrygą ir harmoningai užbaigia eilėraščio kompoziciją. Mes jau*
čiam, kaip griežtai laikytasi plano ir kaip darniai eilėraštis įterptas į
jo rėmus.
Stilius paprastas, konkretus, be ypatingų puošmenų. Palyginimų nėra,
tropų irgi maža. Gražiausias tropas bus antra eilutė, kur vykusiai pavartota
alegorinio pobūdžio metafora: „Beldžia vėjas į langą bailiai“. Visur kitur
tiesioginiai pasisakymai, ko autorius nori ir ko siekia. Į akis krinta pakartoji
mas jungtuko kad, kurs priduoda skambumo ir derinasi su nuotaika. Epite*
tai nėra gausūs: ilgos naktys, jauni vyrai, kaimynai pikti. Kaip matom —
paprasti, nuolatiniai. Argi tai reiškia, kad Maironis nemėgsta stiliaus
priemonių? Visai ne. Ten, kur jis nori, ypač kur vaizduoja gamtą, mus
nustebina ir užimponuoja reljefiškais ir spontaniškais vaizdais. Jo eilė*
raščiai dėl skambumo, vaizdumo ir nuoširdumo prigiję beveik kiekvieno
lietuvio širdyse. O ten, kur autorius nori lietuvį pamokyti, kur vyrauja
didaktika, kur reikalinga maldavimų ar įsakymų forma, ten jis nenori
leistis į stiliaus gražinimą. Pagaliau ir pats Priešaušrio eilėraštis tėra tik
aimanavimas dėl sunkios socialinės padėties ir idėjinė didaktika eilėraščio
formoj. Ta priežastis gal ir pateisins, kodėl stiliaus atžvilgiu Priešaušris
atsilieka nuo eilėraščių Miškas ūžia, Už Raseinių ant Dubysos, Tu girele,
tu žalioji.
Eiliavime Maironis laikosi klasiškos eilėdaros, niekur nenukrypsta
nuo poetikos reikalavimų. Čia turim toninį ritmą. Visur išlaikytas ana*
pestas. Rimavimas kryžminis. Rimai paprasti. Geresnieji: gali — dalį,
žmogus — nerangus, bailiai — spinduliai. Panašios nuotaikos, didingo
ir pakilaus tono, rasim ir daugiau, pav., Jei po amžių kada, Oi, neverk,
motušėle, Aš norėčiau prikelti.
Priešaušry nerasim erotinių motyvų, kaip eilėraščiuose: Paskutinis
akordas, Širdis ir protas, Sudieu. Nerasim subjektyvaus dvasinių kančių
vaizdavimo, kaip Poetui mirus, Išnyksiu kaip dūmas. Nėra čia, pagaliau,
gražios gamtos konkrečių vaizdų, kurių pilna eilėraščiuose: Vakaras ant
Ket. Kant. ežero, Vasaros naktis, Užmigo žemė. Bet užtat čia išreikštos
visos Maironio kūrybinės tendencjios ne tik kaipo menininko, bet ir kaipo
lietuvio visuomenininko. Čia yra sukoncentruoti Lietuvos mylėtojo troš*
kimai harmoningoj formoj ir patrijotiškoj nuotaikoj. Iš kiekvieno žodžio
plaukia kažkoks pasiilgimas, laukimas, pasitikėjimas savo jėgomis ir to*
limos, gražios ateities perspektyvos. Idėja, rodos, aiški: nusibodo klai*
džioti svetimose tamsybėse, nebėr ko laukti, reikia dirbti dėl lietuviškos
aušros — tautinės nepriklausomybės.

Maironiui kaip tik labiausiai rūpėjo pavergtosios Lietuvos problemos
ir jų išsprendimas. Kaip visa tai įvykdyti? Rankų nuleisti ir likimui pasi*
duoti negalima, nes tada visos viltys žūtų. Ginklu kovoti — per stiprus
priešas, o kovotojų dar maža, nes, matyt, ir eilėraštis rašytas dar tais
laikais, kada lietuvio laisvės dar negreit tikėtasi sulaukti. Tad ir belieka
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laukti, kol susidės palankesnės socialinio ir politinio gyvenimo aplinkybės,
gudriai ir ramiai dirbant kultūrinį darbą.
Maironis didelių pasiryžimų, kuriuos lietuviai aktyviai pasiskubtų rea;
lizuoti, dar nerekomenduoja, nes gyvenime gali būti neatsargus ir pra*
dėtas darbas bei iniciatyva dar pačioj užuomazgoj budrių rusų akies ga*
lėtų būti numarintas. Vėlyvesnėje kūryboje, kada lietuviai šį tą pradėjo
laimėti, kada jau be abejonės galėjai svajoti apie artėjančią laisvą Lietuvą,
tada Maironis drąsiau galėjo išreikšti slėptąjį savo kūrybinėj sieloj dinas
mizmą. Ir tada jau ekspresyviai skelbė: „Pirmyn į kovą už tėvynę, už
brangią žemę Lietuvos!“ arba „kaip vyrai be baimės mes stokim į kovą“
arba dar „gana lietuviškos kantrybės! Ginkluota kelkis Lietuva!“ „Prieš*
aušrio“ kūrybos laikais jis dar nematė reikalo agresyviai kurstyti tau*
tiečius, nes:
„Ankstybi be Dievo palaimos darbai
Neatneš, ko taip trokšta žmogus.
Kas per savaitę nori darbuotis sveikai,
Tenebūnie maldoj nerangus.“

Dėl sunkios padėties ir gyvenimo atmosferos Maironis nenusimena,
bent nenori to išreikšti visuomenei kūrybos žodžiu, o visą laiką ragina
dirbti ir dirbti. O norint, kad darbas būtų vaisingesnis ir kad ko nors
pasiektum, reikia pačiam pirmiausia būti teisingam, doram, maldingam.
Todėl jis ir kviečia visus prie maldos, kad Dievas suteiktų šių žmogaus
dvasią stiprinančių gėrybių. Maironis visoj kūryboj religingas. Religinis
pagrindas yra ramstis visai jo kūrybai. Maironis altruistas, myli artimą,
ypač lietuvį; jis visa prigimtimi atjaučia jų skausmus ir nelaimes ir nori,
kad visiems būtų gerai, tad ketvirtame ir penktame posmeliuose ir prašo: f■
f I
'
’
„Pasimelskim karštai, kad mus sergėtų Dievas
Nuo nelaimių, nuo audrų, šalnų;
Kad turėtų Apveizdoj pasėlius ir pievas,
Juos apsaugotų nuo kirminų.
Kad derėtų javai, jų nekirstų ledai“ ir 1.1.
Maironis liūdi ir piktais žodžiais pliekia svetimiems parsidavusius,
morališkai pakrikusius tautiečius. „Visi aušrininkai romantikai pasitiki
kosmine teisybe, o Maironis tuo labiau tiki Dievo Apvaizda. Toleran*
tingoj krikščioniško idealizmo šviesoj jis nori normuot visuomenės san*
tykius, tad ... ar ne tragiškas likimas visuomenės, kuri akla ir kurčia
priverčia nutilti poetus“ — Mykolaitis*Putinas, Literatūros etiudai. Vis
dėlto Maironis nerezignuoja, nenusimena: „Mūsų vyrai jauni, šiaurio vėjo
netbos, juos pavojai vilioja, masina“ (Priešaušris). Kaip Priešaušry,, taip
ir Šalin dūsavimuose jis pabrėžia kultūringo ir ramaus veikimo vertę,
kadangi:
„Ne kumštis pasaulį tevaldo šiandieną,
Bet meilė, tikyba, šviesa.
Meilė tėvynės tebūnie valdovas
Ir Dievas, kurs valdo visus“ (T. p.).
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Senasis Kaunas. Matyti Vytauto bažnyčia. Į dešinę nuo jos, Rotušės
aikštėj yra Maironio namai, kuriuose dabar įrengtas M. muziejus.

Taip, šitokie žodžiai nuvargusiai lietuvio sielai galėjo būt gaivinantis
aromatas. Maironis žinojo, kuris kelias lietuviui tiesesnis, todėl jis ir
išpranašavo savo tėvynės laisvę. Tik, deja, gyvenimas keičias, ir, jeigu
Maironis šiandien atsikeltų, gal nenoroms sau pačiam pasakytų, kad ne
meilė ir šviesa, bet kumštis nori pasaulį užvaldyti.
Be religijos, Maironis šiam eilėrašty akcentuoja dar ir darbo idėją.
Darbo šūkiais mirga visa jo epinė ir lyrinė kūryba, visur pabrėžiamas nuo?
latinis budėjimas ir darbo meilė. Tai charakteringas maironiškos kūrybos
bruožas. Darbingumo reikalas dar labiau buvo įprasminamas tokiose ano
laiko aplinkybėse. Darbštumą Maironis vertina ne tik kaipo žmogišką
dvasinę dorybę, bet dar kaipo lietuvio pareigą ir būtiną sąlygą užtikrint
geresnę ateitį. Bet koks, ypač tautinis darbas — kiekvieno lietuvio natū?
rališkoji egzistencijos priemonė ir dar labiau tipiška pavergtam tautiečiui.
Todėl mūsų dainius darbą pabrėžia kaip didelę vertybę, kurios vengimas
reikštų pasyvų veikimą prieš tautos valią. „Lietuva — didvyrių žemė“
•skamba:
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„Dirbti darbą, nešti naštą,
Braukti prakaitą dienos,
Pasišvęst už savo kraštą,
Jei to niekas nežinos —
Tai per žema, negarbinga
Mums didvyriams tos tautos ..

'

Ir Jaunojoj Lietuvoj randam tų pačių motyvų. Jadvyga, gailėdama
Juozo, pasiryžta tęsti jo pradėtą tautinį darbą. Tas pats Juozas parodomas
kaipo nepaprastai darbštus ir energingas lietuvis, kurs tik dėl idėjinio
darbo pateko į kalėjimą ir ten džiova mirė. Vadinas, Maironis norėjo pa*
sakyt, kad pasiaukojimu ir darbu galima bus išpirkti praeities klaidas.
Jis nematė reikalo kiekvienam nurodinėti atskiras darbo sritis, bet taip,
kaip kas moka, nes tik tas darbas našus, kurs atliekamas sąžiningai ir
kruopščiai. Kiekvieno luomo, kiekvienos profesijos darbas, jei tik gerai
atliekamas, yra naudingas ir visos tautos materialinei ir moralinei gerovei..
Tą jis aiškiai pasako Priešaušry:

„O paskui tekini su palaima maldos
Pasiskirstę kiekvienas sau dalį
Eisim dirbti ir vargt dėl bendrosios naudos
Kaip kas moka, išmano ir gali.”
Paraleliškai skamba kitam eilėrašty posmelis:

„Į darbą broliai vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu įstabiu.
Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu.“
Po darbo kulto būdingas Priešaušrio motyvinis elementas, ■—- tai vie
nybės reikalas. Ir poemose veikėjai klaidžioja klaidingais keliais ir ardo
tautinį darbą vien tik dėl susipratimo ir vienybės stokos. Aišku, kad
anais rusicizmo laikais būtų buvusi pragaištinga bet kokia nesantaika ir
palaida vidaus dvasia. Visus turėjo jungti tampri tautiško susipratimo
jungė. Tvirtas ryšys, supintas bendrais siekimais ir darbais galėjo laiduoti
Nepriklausomybę ar bent užtikrinti geresnes perspektyvas. O kiekviena
tautinė diskrecija, tarpusavio ginčai, kiekviena disharmonija tą ryšį būtų
atpalaidavę. Iš čia ir plaukia konkretus poeto noras:

„Kad vienybėj gyventų šeimynos vaikai,
Nesipeštų lyg sau svetimi“,

o paskui su palaima maldos, eisim dirbt dėl bendrosios naudos. Tokie
vienybės obalsiai skamba ir kituose eilėraščiuose (Pirmyn į kovą, Nebeuž*
tvenksi, Jei kada pančiai nukris ir kt.). Tokiu būdu, motyvai chronolo*
giškai suformuoja visą eilėraščio turinį: nusibodo naktis, reikia griebtis
konkrečių žygių prieiti prie aušros. Malda pasistiprinus morališkai, seka
tolimesnė kultūrinių ir tautinių pareigų programa, kurią lietuviai galės;
įvykdyt nuolatos ir vieningai dirbdami.
Tokia Priešaušrio idėja ir tą pats autorius norėjo pasakyt.
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Tinklas pagauti visiems daiktams
1.

MOKINIO SVAJONĖ

Paulius sėdi savo suole, sudejuoja, atsidūsta... Tarsi kažkokios srovės
pagautas, jis išgirsta iš kito klasės galo tūlą garsą, kuris kartais tyliai
sušneri, kartais gi kaip perkūnas trenkia... Tai vėl žodis pasigirsta, ir jis
šį žodį pagauna, jį apjuosia, vejasi; horizonte iškyla magiškas pasaulis.
Jo vaizduotė dirba pilnu tempu: jis toli nuo čia, kelyje, ir svaigsta nuo
greičio, jo širdis plaka, o plaučiai geria šaltą, virkdantį akis, vėją. Tai
eina taip smagiai. Ten tolumoje nyksta tarp medžių vila, tokia viliojanti
ir raudona tarp tamsių žalumynų. Geniališka kreivė ir atsiduri prieš pe*
roną. Iš visur riksmas, iš vidaus veržiasi uraganas, skuba, sveikinasi.
„Kaip tau einasi? Puiki kelionė? Koks tu saule nudegęs!“
Bet štai nesiderinanti gaida: sausas, šaltas tonas, ir staiga pasigirsta
jo pavardė: „Ponas X..., prašau toliau!“
2. MĖGTI SAVO DARBĄ

Toliau, bet tam reikėjo sekti nuo pradžios!
Dėl ko jis nesekė?
Jo lūpose pinasi įvairios racijos. Racijos ar pretekstai! Labai gali
būti, kad jis nekaltas. Bet taip pat gali būti, kad jis toks nėra.
O pagaliau gali būti, — jis buvo išsiblaškęs dėl to, kad visai paprastai
jis į studijas nekreipė jokio dėmesio.
Jis sėdi prikaltas prie savo suolo, visas užkniubęs ant studijų stalelio.
Tai mokinys su suteptais rašalu pirštais, nes, nepažįstant vyriškų darbo
džiaugsmų, jam belieka tik žaisti su esančiais jo rankose daiktais: maži
džiaugsmai, nuobodūs džiaugsmai ir tie patys, vienas prie kito branda*
miesi, didina kartybės ir apmaudo bangą.
Ko reikėjo, kad jis išlįstų iš purvo, į kurį vis kasdien daugiau grimzdo?
Automobilis naujas, bet ratai čiuožia, nekabina, neužsikabina už žemės!
Bet, neteikime jam per daug garbės!
Žmogaus proto negalima ištirti. Jame yra netikėtų turtų. Bet reikia,
kad jis užsikabintų už kokio darbo; o žingeidus protas, jisai darbuojasi
tik tada, kai jis interesuojasi tuo, ką jis daro! Pirmasis darbo įstatymas
yra interesas!
Na, na! pasakys humanistas, interesas! O ar nesako mokytojai, kad
mūsų humaniški mokslai turi būti nesuinteresuoti? Argi interesas, daug
nekalbant, nereiškia jų mirties?
Tiesa, interesas jiems yra mirtis, interesas suprantamas betarpiškos
naudos prasme. Bet jeigu šiuo žodžiu suprantame nuostabaus entuziazmo
akstiną, kuris sieloje iššaukia, kartais pilną nerimo, bet dažniausiai pilną
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džiaugsmo laukimą, tai mes atsiduriame visai skirtingoje atmosferoje. Štai,
prie ko mes turime prieiti. Mašina, kurią mes turime savo rankose ir
savo amžiuje, ji visados yra nauja, lanksti ir stipri; ji turi būti eksploatuo?
jama, o tokia ji bus, jei mes turėsime entuziazmo. Tam entuziazmui pa?
laikyti yra du motyvai: iš pradžios įgimta mūsų instrumento vertė, paskui
jos plėtojimasis, Kristui veikiant.

3.

KAS YRA PROTAS

Barrės’as sakė: „Protas — toks mažas mūsų paviršiuje daiktelis“. O
jo apviltas juokas visas gudrybes skyrė jausmingumui.
Claudel’is priešingai apdainuos didžiausią proto vertę, proto, kuris
siekia savo tinklu pagauti visus daiktus.
Protas — tai galia, kuri, norėdama leisti žmogui suprasti, skirsto ir
jungia.
Jis skirsto, skiria, atskiria, šalina pagal įgimtas artikuliacijas. Jis prisi?
taiko prie visų dalykų. Vis artyn jis išskiria įvairių aspektų, atsitiktinių
duomenų, iki prieina galų gale prie centrinio branduolio, prie vidinio
gemalo, kur visi mūsų skirstymai vėl susijungs ir sudarys kūną.
Skirstyti ir jungti — imponuojąs darbas! Visų mus supančių daiktų,
objektų, raštų, asmenų stengtis suprasti judomąjį nervą, jų smegenis, kad
galėtume visiškai tapti jų viešpačiais. Beribis ir kilnus darbas, jis rišasi
su viskuo!
9

4.

SUPRASTI

Tiek analizuojant auto motoro veikimą, tiek ieškant estetinės piešinio
vertės, tiek sprendžiant apie žmoguje vyraujantį elementą, tiek studijuo?
jant įvairius miesto veiklumo pasireiškimus, tiek tiriant krašto ekonomiją,
tiek stebint protinį šalies lygį, — reikia vieno dalyko: suprasti.
Visi žmonės, žūt?būt, yra prie šio darbo pririšti, ir tik tie išeina per?
galėtojais, kurie suprato savo proto vertę ir intensyviai norėjo jį panau?
doti darbui.
Jeigu jau sykį tikrai pats šį tą padarei, vedamas asmeniško įsitikinimo,
o ne to tuščio ir per dažno atminties lavinimo, kuriame, deja, tiek jaunų
protų skęsta, tai tuoj atradimo polėkis skatina protą, įjudina galingus
proto raumenis! Sugretinus atminties lavinimą su sveikai suprastu protu,
tuoj matyti radikalus abiejų metodų skirtumas ir antrojo pranašumas.

5.

VIENU ŽODŽIU

Protas tad yra tikras mūsų pasaulio pažinimo įrankis ir, kalbant apie
mokslą, meną, žaidimą, ir t.t., jis tik vienas yra atspari spyruoklė, kuri
realiai mus gali nuspirti į priekį, progreso prasme.

6.

SIURPRYZAS

Bet mes krikščionys turime dar kitą siurpryzą, naujo entuziazmo laidą!
Mes esame katalikai, t. y. mes tikime, kad tasai žydas Jėzus, kuris
gyveno Galilėjos Nazarete, buvo daugiau, negu žmogus ir kad Jame pats
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Dievas kalba. Mes tikime į Jo gaivinantį žodį, kurį mums perduoda Baž#
nyčia, ragina ir įpareigota tai daryti bendruomenė. Jis gi, nematomas,
bet esąs, gyvena čia tarp mūsų.
Žinome, kad Jis mus padarė ir net atnaujino, ir kad Jo dėka dabar
mes esame Karaliaus vaikai, Dievo vaikai.
Nieko tad mums negali būti nuostabesnio. Viskas gali mums tapti
familiaru, nes mes gyvename šeimynoje. Pasaulis išgelbstimas viltimi! Bet
reikia mums veikti pagal mūsų viltį.

7. DVIGUBA AMBICIJA

Mūsų darbas yra dvigubas. Stebuklingas malonės kūnas ragina mus
padvigubinti mūsų žemišką veiklumą Amžinybės požiūriu. O šioji amži#
nybė, galutinis mūsų veiklumo tikslas, galingai parems žemiškų mūsų
darbų pasisekimą.
Kadangi esame krikščionys, kadangi žinome, kur einame, mūsų protas
turi aiškesnį problemų požiūrį.
Kadangi esame krikščionys, kadangi žinome, kad ten, kur mes einame,
visi turi eiti, tai mūsų protas turi būti labiau kultyvuotas, galingesnis ir
karštesnis už nekrikščionių protą.
O jeigu proto darbas gali jau žmogų apsvaiginti, tai juo labiau krikš#
čionį, nes daiktai, prie kurių jis taiko savo dvasią „jau yra ne mūsų ba#
kūžės, bet mūsų šventovės baldai (turtas); nes jie mums kalba tokiu
turtingu, tokiu įvairiu, tokiu guodžiančiu, tokiu neišsemiamu būdu apie
tąjį Tėvą, kuris yra ir mūsų ir jųjų“ (Claudel).
Krikščionis turi laisvesnes rankas. Pasaulis jam plačiai atidarytas,
ir jo žvilgsnis visur gali patekti; nieko jam nėra uždaryto, nė išviršinio.
O jeigu jisai kartais laikosi tam tikro rezervo, jeigu jis net atsisako nuo
kai kurių gėrybių, tai ne dėl to, kad tai jį gązdina arba kad jis jų bijotų,
bet kad jis bevelija laisvę ir Dievo meilę vietoj siauros, liūdnos ir menkos
savimylos, blogai suprantamos ir tiekos negerovių šaltinio!
Dėl to tikrasis džiaugsmas banguodamas plaukia į jo sielą ir protą,
džiaugsmas švarus, visai artimas meilei, krauja savo lobį.

8.

ŽMOGUS TIKRAI ŽMOGUS!

Tada jis realizuoja tikrą žmogaus tipą, tokį, apie kurį sakoma, kad
„tai kažkas, kas priklauso žygiuojančiai žmonijai“.
Grynai žmogiškuose dalykuose jo techniškas pažinimas bus tobulesnis
ir kūrybiškesnis, negu kitų žmonių, nes jis turės dvigubų motyvų jo
tokio norėti.
Kalbant apie gyvybinius kiekvieno žmogaus klausimus, jis yra kaip
dievas tarp ligonių ir alkoholikų minios ne savaime, bet dėl to, kad jis susi#
derino su visa prigimtimi save pavesdamas tam, kam jis turi pasivesti.
Jis vienas turi laisvę tarp vergų!
Vertė J. Kaz.
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K. J. GUTAUSKAS

Apie tavo ugningą širdį
I. TAIP KALBA GIMNAZISTAI
Širdis? Paprasčiausis dalykas. Tai siurblys kraujui varinėti, galvoja
prozaikas. Tai poetų nuvarytas arkliukas, atviri daržinės vartai, juokias
satirikas. Tai meilės aukuras, tai visas mano gyvenimas, rausta šešiolikai
metė. Kančia ir ilgesys, atsidūsta amūro strėle sužeistas šeštokas.
Kapelione, ar nuodėmė skirti berniukui pasimatymą, rašo klausimą
ketvirtokė.
Svajojau būti kunigu. Nelaimė, įsimylėjau. Tur būt kalta mišri klasė.
Kas daryti? — Ieško patarimo septintokas.
Aš niekaip negaliu jo pamilti, nors jis man toks geras, skundžiasi
penktokė.
Tai vis širdies dalykai. Perdaug rimti, kad galima būtų juoktis, per?
daug aktualūs, kad galima būtų tylėti. Kas šiandien nekalba apie širdį ir
meilę?
Ir bulvarinis šlamštelis, ir limonadinis romanėlis, ir savanaudis
donžuanas, ir riteriškas jaunuolis. Teatro scena, kino filmą, smuklė irmiesto gatvė linksniuoja tuodu gražiausius žmonių kalboje žodžius —
meilė ir širdis, širdis ir meilė. Ir gaila man tų žodžių, lyg būtų gyvi —
taip jie šiandien pažeminti ir išniekinti. O dar labiau gaila tų jaunų sielų,,
kuriose perdaug anksti suskambėjo meilės varpai, kviesdami į naujos bui*
ties vieškelius — bandymų, nusivylimų ir kančių kelią, kuriame tenka arba
išlaikyti didvyriškumo egzaminus, arba su gėda suklupti. O jūs mieli,
lengvabūdžiai drugeliai, kiek jums apie tai kalbėta, patarta ir melstasi.
Dabar, kada žaliomis lankomis prabėgo gražioji vasara, kada mėlynųjų
vakarų ilgesys taip ryškiai kalba apie amžinąjį Grožį ir didžiąją Meilę,,
dabar kaip tik metas atlikti tavo širdies apmąstymą.

2. TAVO ŠIRDIS TIKROVĖJE

yra daug didesnis dalykas, negu tu manai. Tai šventovė, kurioje Ka*
ralių Karalius turi sostą. Tu tos šventyklos šeimininkas ir vyriausias tvarka
darys. Argi leisi, kad ten, kur Aukščiausis pasirinko savo buveinę, būtų
kokie nors stabai?
Tavo širdis — didžioji paslaptis. Joks išminčius jos neįspės. Ją žinoDievas ir tu truputį nujauti. Trečiojo akims ji uždengta. Taigi širdis ne
viešbutis, kur kiekvienas gali apsistoti.
Tavo širdis visas gražusis vidinis gyvenimas. Ką aukoje ir meilėje
širdy išugdysi, to neišplėš ir amžinybė.
Tavo širdis — vidaus minčių pasaulis. Chaosas ten, ar tvarka?
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Širdies kultūra yra didesnis dalykas inteligencijai, negu cilinderis,
Jrakas ir lazda.
Didžiosios širdys, kaip ir didžiosio* jūros, niekados neužšąla meilėje.
Jose yra vietos ne tik „jam ar jai“, bet ir kiekvienam kas tik reikalingas
pagalbos ar paguodos.
Erotinė meilė nėra pati kilniausia ir aukščiausia meilė. Joj glūdi
geroka doza egoizmo, ko nėra Dievo ir visuotinoj žmonių meilėje.

Erotinė meilė nėra laimės viršūnė. Tai greičiau laimės iliuzija, negu
tikrovė. Daugelis jos išsižadėjo dėl kitų laimės, dėl kilnesnės idėjos, ar
pašaukimo.
Niekas gal taip giliai nemylėjo, kaip genialusis jaunuolis
Vladimiras Solovjovas, garsusis rusų filosofas.
Bet kai jam vis labiau
ėmė aiškėti didžioji jo gyvenimo pasiuntinybė — kovoti su piktu pašaus
lyje ir steigti Dievo karalystę žemėje — jis turėjo drąsos savo draugei pa*
rašyti: „Aš myliu Tave, kiek tik žmogus gali mylėti, bet aš priklausau ne
sau, tik tam uždaviniui, kuriam aš tarnausiu ir kuris neturi nieko bendro
su asmeniniais jausmais, su asmens gyvenimo reikalais ir tikslais“. —
„Daugeliui, — rašo jis vėliau, — viskas baigiasi meile ir šeimos laime. Tai
svarbiausis jų tikslas. Aš turiu visai kitokį uždavinį, kuris man kas dieną
vis labiau aiškėja ir rimtėja“. Taip ir teko jo „mieloji Katriutė“ kitam.

Jau metas padaryti revizija lyčių santykiuose. Visų pirma žmogus,
o jau paskui jis, ar ji. Kas mato mergaitėje tik moterį, o ne žmogų, tas ją
pažemina. Kas mato vyre visų pirma tik vyrą, o ne žmogų, tas sumažina
jo žmogišką vertybę.
Tu gali melstis su M. Sailer’u: „Duok man, Viešpatie, kūdikio širdį
tikėti, motinos širdį mylėti ir vyro širdį didiems darbams ištesėti“.

3. MEILĖ NEMIRTINGŲJŲ LUPOSE

Kaip mažoj širdy gali rasti visi paguodos ir užuojautos, taip ir meilė
gali apimti visą pasaulį. Daug gražiausių žodžių pasakė apie ją poetai,
rašytojai ir filosofai. Vieną, kitą posakį čia paminėsiu.
Kada myliu, aš švenčiu savo širdy linksmą šventę, ir jie yra mano
mieli svečiai: Dievas ir visi Jo angelai, ir visi Jo žmonės, ir visos Jo žvaigžs
dės. O aš esu visų jų laimingasis šeimininkas. (Stahl).
Didi meilė yra lyg Sakramentas, kurį priimti tegalima atsiklaupus ant
kelių su žodžiais: Domine, non sum dignus lūpose. (Oskar V7ilde).
Tik skaisti meilė yra didi meilė. (Ibsen).

Meilė — brangus žodis, brangus tonas. Ne kiekvieną valandą reikia
apie ją kalbėti, bet kiekvieną valandą ją širdy turėti. (Šv. Augustinas).
Meilė nėra meilė, jei su ja neina atsižadėjimas. (Shakespeare).
Dievas yra meilė, ir kas meilėje pasilieka, tas pasilieka Dievuje ir
Dievas jame. (Jon. 4, 16).
Tuo ir baigias ši meditacija. Išvadas padaryk pats.
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Religija ir jaunuolio gyvenimas
Audrose ir kovose gimė jaunatvė. Ji nerami, kaip kalnų upelis ir
greita, kaip krintąs meteoras. Ji neina, bet bėgte bėga, ji nemerdi, bet
gyvena. Jaunatvė kuria gyvenimą, jį reformuoja, sugriauna senas jo for?
mas ir kuria naujas. Jaunatvė nemėgsta pastovumo ir ramumo: ji yra
gyvenimo dinamizmas ir gyvybė. Ji nenori pripažinti kokių autoritetų ir
niekam nusilenkti. Jaunatvė nusilenkia tik religijai, nes ji yra jos akstinas
ir gyvybė. • Tikroji jaunatvė neklausia, ką man duoda religija, bet kas yra
religija. Kilnus jaunuolis myli religiją dėl religijos, jis myli jos siūlomus
idealus, jos kūrybinę jėgą, jos galią — bendrauti su Absoliutu. Bet žmo?
gus pasilieka žmogumi ir didelių idealistų reta pasaulyje. Todėl ir reli?
giją kartais tenka vertinti kaip gyvenimo turtą ir kalbėti apie jos naudin?
gumą jaunuolio gyvenime.
Čia kalbėsime tik apie krikščionių?katalikų
religiją, apie krikščionybę.
Pirminė krikščionybė buvo gyvenimas, ji buvo praktikuojama ir vyk?
doma, ji užpildė visą žmogaus asmenybę ir jo sielos gelmes. Bet ir didelis
laužas nekurstomas gesta, ir besileidžiančios saulės pažaras pamažu su?
nyksta, ir krikščionybė nekurstoma pasiaukojimo ir idealizmo imtų nykti
ir blukti. Išmesta į žmogaus sielos paviršių ir nebepasiekdama jo sielos
gelmių, krikščionybė naujam žmogui darosi jau nebesuprantama ir sve?
tima.
To fakto įtakoj atsirado mūsų laikais ir klausimai — ką duoda
religija gyvenimui ir kam ji reikalinga? Niekas nestato tų klausimų, kam
religija liečia sielos gelmes, kam ji gyvenimo laimė ir džiaugsmas, gyvybė
ir išganymas. Bet tokia religija ne pas visus jaunuolius: daugeliui ji su?
daro tik gyvenimo lukštą bei kevalą. Tiems ir statome šį klausimą — ką
man duoda religija?
a) Religija atsako jaunuoliui į svarbiausius gyvenimo klausimus. Die?
vas sutvėrė žmogų su neramia ir alkstančia dvasia. Jis alksta tiesos ir
gėrio ir ieško atsakymų į didžiuosius gyvenimo klausimus: kas aš esu?
iš kur? ir kur? Materializmas jam atsakys, kad tu esi materija, iš mate?
rijos (žemės) prasidėjai ir į ją sugrįši. Atėjai į pasaulį kentėjimams, liki?
mas pagimdė tave šiai žemei ir joje užbaigsi savo gyvenimą. Naudokis
gyvenimu, tenkink savo kūno aistras, bet neužmiršk ir kitų savo giminės
dvikojų gyvulių.
Ir jie nori gyventi, tad ir jiems padėk!
Kaip viskas
nusibos, galėsi pasitraukti iš gyvenimo, o kaip nebeturėsi nieko duoti gy?
venimui, kaip pasensi, tada ir pats gyvenimas išmes tave ir sunaikins.
Toks atsakymas į didžiuosius gyvenimo klausimus prislegia jaunuolio
dvasią pesimizmu ir nevilčia. O religija jam sako, kad žmogus iš Dievo
išėjo, dėl Dievo yra sutvertas ir į Jį sugrįš. Religija duoda gyvenimui
prasmę. Savo nemirtinga siela žmogus yra panašus į Dievą, o pašvenčia?
mąja maloūe — Dievo vaikas ir dangaus paveldėtojas. Teisingai psalmi?
ninkas sako: Kas yra žmogus, kad tu jį atsimeni?... Padarei jį mažką
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mažesnį už angelus, garbe ir šlove apvainikavai jį ir pastatei jį ant savo
rankų darbų“ (Ps. 8, 5—9).
Koks vargšas žmogus be religijos! Jis neturi aukštesnio gyvenimo
tikslo, „jis yra tuo, ką jis valgo“ (Feuerbach). Tada jis tampa savo kūno
vergu, jis išsigema, žiaurėja ir sugyvulėja. Jo ir kitų gyvenimas jam jau
nebešventas. Jis nebeturi jokių aukštesnių siekimų, jis nežino jokios ko?
vos su nuodėme nė kelio į dorybes. Netikintis pajunta retose valandose
didelį sielos tuštumą ir kaž ko pasiilgimą. Jis ilgisi savo Dievo, savo jau?
nystės tikėjimo. Garsus konvertitas Lenau neranda žodžių aprašyti tai
sielos tuštumai, kuri buvo užpildžiusi jo sielą jam esant ateistu. „Pasaulis
man atrodė tada“, sako jis, „kaip išmiręs miestas, aš nieko nemačiau dau?
giau, kaip medžiagą ir kūną, o už jo nieko — nei dvasios, nei sielos“. Vi?
sai kitaip atrodo pasaulis tikinčiam žmogui. Jis mato jame prasmę ir
tikslą, jis mato už kūno nemirtingą sielą ir žmogaus asmenybę. Iš čia
kyla didelė pagarba žmogui, jau ne kaip dvikojui gyvuliui, bet kaip Dievo
paveikslui ir panašumui.
b) Religija savo išpažintojams įkvėpė tobulumo ir šventumo. Ji auk?
lėja gerus ir šventus žmones.
Platonas pasakė, kad kilniojo žmogaus
kelias į laimę yra dorybių kelias ir kad žmogus tiek vertas, kiek yra susi?
jungęs su Dievybe per auką ir maldą. Ir Goethe prisipažįsta, kad sutikęs
tikrai neegoistinius charakterius tik giliai religinguose žmonėse.

c) Religija suteikia jaunuoliui jėgų gyvenimo kovoje. Visas žmogaus
gyvenimas nuo jaunatvės dienų iki karsto yra negailestinga kova pačio su
savim ir savo iškrypusią prigimtimi. Kaip sunkios kartais būna tos kovos,
rodo tūkstančiai puolimų net dorų žmonių tarpe. Gyvenimas yra toks
viliojantis, bet drauge ir toks apgaulingas, kad jaunuolis labai sunkiai jam
atsilaiko. Kada viskas traukia jaunuolį į neskaistumo nuodėmės purvą,
kada rodos visas gyvenimas griūva ant jo, tada jis klaupiasi prieš skais?
čiosios mergelės Marijos idealą arba nukryžiuotąjį Kristų ir pakelia savo
sielą maldai, ir sugrįžta vėl dieviškoji ramybė į jo širdį ir jis išeina per?
galėtoju. Kokia jėga slypi toj dieviškoj religijoj! Kiek jaunuolių ir su?
augusių išgelbėjo savo skaistybę per religiją!
Kiek žmonių gyvybių ji
išgelbėjo, kiek sulaikė nuo savižudybės!
d) Religija ugdo stiprią valią ir tiesų charakterį.
Kiekvienas susi?
valdymas, kiekvienas nusigalėjimas ir nuodėmės vengimas dėl Dievo jau
yra didelė valios gimnastika. To reikalauja iš kiekvieno religija. Ji moko
tvarkingo gyvenimo: ryto ir vakaro maldos, sekmadienių ir švenčių pamal?
dos, sąžiningas savo pareigų atlikimas, — vis tai nepamainomos priemonės
stiprinti valią ir susidaryti pastovų ir tvirtą būdą bei charakterį.
e) Religija paguodžia jaunuolį kentėjimuose. Visi kenčiame, bet di?
delis skirtumas tarp tikinčiojo ir netikinčiojo jaunuolio kentėjimų. Ti?
kinčiajam kentėjimai nėra prakeikimas, likimo siųstas, bet kelias į tobu?
lybę ir laimę. Dievas leidžia kentėjimus, kad mus sustiprintų ir nuskais?
tintų mūsų sielas. Kentėjo krikščionybės įkūrėjas, kentėjo jo didieji iš?
pažintojai, kenčiame be skundo ir mes, jo mokiniai. Kentėjimų kelias yra
kilniųjų kelias. Kryžiaus mirtimi Kristus pašventė kentėjimus ir mums
belieka tik Juo pasekti.
Iš viso, kas lig šiol pasakyta, tenka konstatuoti, kad religija tik kuria
pilną žmogaus gyvenimą ir kad be religijos nėra gyvenimo.
s

.
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Bendrakeleiviai
Visiems be jokio aiškinimo savaime suprantama, kad kiekvienas iš
mūsų turi bendrakeleivių, ir pats yra bendrakeleivis. Tai pats paprasčiau
sias dalykas, kuris tačiau turi įvairių pasekmių. Kai kam malonių, o kai
kam nemalonių. — Kartais tai sudaro pavojų, kartais apsaugą. Kartais
laimę, o kartais pradžią nelaimės. Turėti bendrakeleivių kartais yra visiš
kai tas pats, kaip ir patekti tarp plėšikų. O kartais tūlas išsigelbėjo kaip
tik dėl to, kad jis turėjo keliauti ne vienas. Čia, kaip ir visur gyve
nime, yra dvi pusės. Ir šiuo atveju viskas pareina nuo bendrakeleivių rūšies,
ar jūsų buitis priklauso šviesos ar šešėlių pusei.
Iš to išeina, kad kiekvienas neapgalvotas bėgimas ten, kur kiti bėga,
yra viena iš nedovanotinųjų kvailybių, kurių neprivalo nė vienas daryti,
nenorėdamas paversti savo gyvenimo azartiniu lošimu.
Pavojų didina dar ir tai, kad visi žmonės, neskaitant išminčių, turi
didelį palinkimą į visuomeniškumą. Neigiamai išreiškus: bijo būti vieni,
bijo vienatvės. Tačiau tai nereiškia, kad retkarčiais vienatvės nebūtų ga
lima pajusti kaip būtino reikalo ir tikros geradarybės. Panašiai kaip tūlam
darbas gali būti būtinas, o vienok darbo pertrauka gali būti nepaprastai
maloni. Džiaugsmas vienatve yra tartum pertrauka. Žmonės nuvargina. Net
buvimas kartu su mylimiausiu žmogumi reikalauja poilsiui pertraukų,
norint išvengti nervų išbandymo. Vienok tas neprieštarauja tam, kad
mumyse yra kažkas, kas mus traukia į kitus žmones. Didžiausias pavo
jus iš vienos pusės glūdi tame, kad didelėje vienatvėje rinkdamasis bendra
keleivius pasidarai nekritiškas, kad nudžiungi apskritai ką nors turėdamas,
nes vienatvė toliau nebepakenčiama. Šitame fakte glūdi tikriausi laimėjimo
šansai visų apgavikų, išnaudotojų, suvedžiotojų vedybų tikslais ir kitokių
niekšų, kurie žmoguje mato tik išnaudojimo objektą. Jie iš prityrimo žino,
kad vienatvės jausmas greičiausiai padaro „tinkamas“ jiems aukas. Ir
jomis tampa toli gražu ne vien tik visiški kvailiai ir neprityrėliai. Net
ir labai išmintingi žmonės dažnai turi mokėti didelius mokesčius už mokslą.
Tad yra vienas pavojus: likti nekritišku pasirenkant draugus.
Antrasis pavojus glūdi tame, kad lengvai, dažnai to net nepastebėda
mas, netenki savarankiškumo. Kiekvienas bendravimas reikalauja neabe
jotino savo norų apribojimo. Be tam tikros savo norų ir nuomonės aukos
bendravimas nėra įmanomas. Tačiau tame dar nėra pavojaus savarankišku
mui. Toks vertimas prisitaikyti prie kitų gali būti net labai naudingas
auklėjimo atžvilgiu. Jis gali auklėti atsižvelgimą į kitus ir egoizmo apri
bojimą. Būtina savo norų ir savojo kelio auka lieka tik tada pavojinga
savarankiškumui, kai reikalas eina nebe dėl dalykų, kuriuos galima ir
taip ir kitaip atlikti, bet dėl pagrindinių dėsnių ir išvadų iš tam tikros pa
žiūros į gyvenimą. Tada norėjimas ir pastangos priklausyti prie pamėgto
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ar dėl tam tikrų priežasčių naudingo bičiulių, draugų ir pažįstamųjų ra
telio gali pasidaryti labai aiškiu įsitikinimų išbandymu. Tikrai, situacija
gali taip paaštrėti, jog stačiai teks rinktis, ar išsižadėti tos draugijos, ar būti
išdaviku savo įsitikinimų ir savo principų. Šitas pavojus, žinoma, visiškai
pranyksta, kai tas bendravimo ratelis susideda iš žmonių, kurių religinė
ir etinė pasaulėžiūra yra tokia pat, kaip ir mūsiškė. Priešingai — ta
draugija virsta apsauga ir parama, ir net silpnuolis mokosi žygiuoti, nes
kairėj ir dešinėj, prieky ir užpakaly jo tokiu pat žingsniu keliauja draugai.
Čia ir glūdi viena didelė nauda, teikiama įvairių religinių draugijų bei
sąjungų. (Kita nauda yra jėgų surinkime ir sukoncentravime. Tik pa
galvokime apie tuos, kurie mums dabar pridaro tiek daug rūpesčio. Žmo
nių be tikėjimo visados buvo. Pavojingi jie tik tada pasidarė, kai stipriai
susiorganizavo). Tokios draugijos bei sąjungos gali būti blogai vedamos,
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gali jos gauti „miego ligą“, trumpai, jos gali duoti progos visai teisėtai
jas kritikuoti. Bet tai yra dalykai, kuriuos galima pašalinti, ir lengviausia
jie pašalinami savo pajėgumą, žinojimą ir norėjimą paverčiant įsakymu.
Ne vienai draugijai reikėtų kraujo atgaivinimo, o naminė revoliucija būtų
tikras jų sveikatos pagydymas. Kas ten bebūtų, bet vis dėlto prisijungimas
prie bendraminčių psichologiniu atžvilgiu labai daug reiškia. Ir tuo
daugiau reiškia, kuo labiau aplinkuma, į kurią patenki dėl savo profesijos
ar kitokių aplinkybių, savajam galvojimui ir saviesiems principams yra
nesuprantama arba net nedraugingai prieštaraujanti.
Religiniam savarankiškumui, etinio lygio apsaugojimui, pagaliau net
tikėjimo išsaugojimui nusveriančios reikšmės gali turėti tas dalykas, kad
jaunuoliai, kurie dėl kokių nors priežasčių turi ilgesnį laiką pabūti sve
timuose didmiesčiuose, — galimas daiktas, — jau prieš tai arba galų gale
atvykę į vietą, greit pasiinformuoja, kur jie galėtų rasti tinkamą jų iš
silavinimui ir interesams pasaulėžiūros bendraminčių ratelį. Tai nėra joks
pripažinimas savo silpnybių arba stoka pasitikėjimo savo jėgomis ir savo
charakteriu, bet išmintingas atkreipimas dėmesio į visuotinį žmogaus ver
žimąsi į kitus žmones ir į tą horror vacui, vienumos jausmą, kuris galų
gale ne vieną skatina pasitenkinti draugų rateliu, sudarančiu pavojų mu
myse esančiam krikščioniui. Jeigu jau kartą atsiranda veržimasis — o
tik išimtys jo neturi — tada paprasčiausias yra gyvenimo išminties rei
kalas protingu savo draugų ratelio pasirinkimu iš to veržimosi padaryti
pagalbą, o ne trukdymą bei varžymą to, kas mumyse pačiuose yra gera.
Nedaug tėra gyvenimo dėsnių, kurie taip pilnai ir beveik kasdien taip
išsipildytų gera ar bloga prasme, kaip tas dėsnis, kad aplinkuma nublu
kina spalvas. Jei spalvų nublukimas yra neišvengiamas, tai aš kaip tik
turiu ieškoti aplinkumos, kuri spalvų, mano laikomų tikromis, neužteptų
ir neištrintų, bet paryškintų ir sustiprintų.
Tai, žinoma, dar nereiškia, kad yra gyvenimo sukurta būtenybė nuolat
santykiauti, o tuo labiau paviršutiniškai santykiauti, su žmonėmis, kurių
pasaulėžiūra gerokai prieštarauja manajai. Juo labiau plečiasi religinis
abejutiškumas, juo dažniau tenka susidurti su žmonėmis, kurie stebisi,
kad religiniai dalykai — tebūna tai pamaldos, sakramentai ar doroviniai
principai — taip rimtai priimami ir laikomi svarbiais. O be to viso, jau
iš rūbų galima pažinti dvasininką. Į jo užsiėmimą religijos dalykais šituose
rateliuose žiūrima kaip į tam tikros rūšies apsaugos priemonę teisėtų
savo profesijos interesų. Šiandien jau neberetai išgirstamas tylus abejoji
mas, ar jis iš tikrųjų jau taip būtų uolus dėl religijos, jei jis kaip tik
neturėtų tos profesijos. Tačiau religiniu atžvilgiu abejingųjų tarpe yra
nevienodumo. Kas abejingumą religijos atžvilgiu, taip sakant, yra pa
veldėjęs, nuo pat vaikystės nieko kito nėra pažinęs, tas, žinoma, ir stebisi,
sutikęs rimtai religija besidomintį ir religijos principų besilaikantį žmo
gų. Bet jo stebėjimasis nėra agresyvus. Jis svyruoja tarp skeptiško pečių
trūkčiojimo ir beveik palankaus smalsumo. Tokį pat, tačiau jokiu būdu
ne nedraugišką, smalsumą jis pajustų ir atsitiktinai susidūręs su kokiu
nors marmonu.
Kitaip dalykas atrodo, kai žmonių, su kuriais mums kaip tik dažniau
tenka susidurti, religinis abejingumas yra prasidėjęs tik jiems besivystant
ir yra tokio asmenybės vystymosi rezultatas. Tada labai lengvai įgyjamas
tikras nedraugingumas. Psichologiškai tas visai suprantama. Kai jie sutinka
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įsitikinusį religingą žmogų, atbunda juose dalykai, kuriuos jie mielai
norėtų pamiršti. Ir kuo tas atbulas vystymasis yra mažiau užbaigtas,
kuo stipriau ginasi jų sąžinė nuo to vystymosi, tuo daugiau žmogus turi
darbo su gaivinančiai linksmu tikėjimu kaip taikos ardytoju. Dažnai šitie
žmonės į tą vystymosi stadiją būna įstumiami karčių prityrimų, didelių
nusivylimų, sunkaus gyvenimo likimo. Visi šitie kartumai ir apvylimai tada
vėl iš naujo patiriami. Gal būt, jie patys susikūrė net tas sąlygas, kurios
nesiderino su jų tikėjimu, ir tada jie bandė įgyti ramybę, — be kurios
žmogus negali gyventi, — sistematiškai silpnindami viską, kas jų reli
gingai išauklėtai sąžinei kėlė nerimą. Religingų žmonių atžvilgiu jie tampa
jautriai agresyvūs: jie yra pilni aštriausios kritikos, turi surinkę ištisus
rinkinius skandalingų istorijų, ir ne vienas kunigas dvidešimties mylių
rajone negali pasakyti netikro žodžio. Ir vis dėlto tas viskas yra ne kas
kita, kaip beviltiškas savo ramybės gynimas. Tikėjimas — Dievui dėkui
— yra labai gajus augalas. Net tada, kai visos šakos yra nuplėšytos ir
kamienas visiškai paliai žemę nupjautas, iš šaknų nuolat želia vis naujos
atžalos. Lengva yra nuo šito medžio nukapoti arba leisti nukapoti viską,
kas jam gyvybę apsaugo ir palaiko. Tačiau kas įsikala sau į galvą nelaimin
gą idėją, manydamas, įgysiąs ramybę visiškai sunaikindamas tikėjimą, tas
turės sunkaus vargo. Ir dėl to šie žmonės be paliovos pjausto ir kapoja.
Ak, yra daugiau vargšų žmonių, negu blogų. Ir daugelio atžvilgiu gai
lestingumas yra labiau reikalingas, kaip neapykanta. Kas yra tą bent
kartą pajutęs, kas yra matęs truputį daugiau už religinio abejingumo
plokštumą ir supratęs, kaip sielos apsigynimo pastangos beveik auto
matiškai kyla, tas tikriausia nepasiduos savo tikėjimo gyvenime tai įtakai.
Negalima pykti ant ligonių, kad jie dejuoja. Bet ar dėl to reikia ma
žiau džiaugtis savo sveikata? Tačiau klausimo, kiek gali apgriauti mūsų
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tikėjimą kitaip galvojantieji, išsprendimas visuomet bus toks, kokio sti
prumo yra mūsų įsitikinimai ir kokio gyvumo yra savuoju tikėjimo vei
kimu įgytasis prityrimas, kad tikėjimas džiugina ir stiprina. Kas žino kiše
nėje turįs pinigus, tas niekam nesiduos įkalbėti, kad tai esanti tik pa
prasta skarda. Nesiduos net tiems įkalbėti, kurie tuos pinigus patys yra
turėję ir išleidę, norėdami savo nusiraminimui ir apsigynimui nuo ap
maudo ir nerimasties savo akis apdumti, kad vis dėlto tai buvo tik skarda.
Reikia pačiam žinoti, ką turi ir kiek tas verta. Tada tegul sau kiti kalba,
kiek nori.
Visai kitokios klasės nei abejingieji, kuriems religija nieko nereiškia
ar tai dėl to, kad ji niekada nepateko į jų gyvenimo akiratį, ar tai dėl to,
kad iš ten buvo pašalinta, — yra tie žmonės, kurių religinė pasaulėžiūra
yra reliativizmas. Vadinas, pasaulėžiūra Lessingo „išmintingojo Nathano“
ir trijų jo žiedų, iš kurių negalima buvo atskirti vieno tikro nuo dviejų
netikrų. Čia esąs paslėptas tvirtinimas apie visų religijų lygią vertę Les
singo laikais, daugelio buvo palaikytas akiplėšiškumu ir papiktinimu.
Šiais laikais ši pažiūra yra jau susistematizuota ir storose knygose moksliš
kai perdirbta. Paskiau iš tų storų knygų mažesnieji protai padaro plonas,
o po jų eina armija skriptorių, kurie užuodžia patogią konjuktūrą ir išnau
doja progą, kad surinktų kiek galima didesnį honorarą už eilutes. Ši
tokiu būdu kiekviena nauja išmintis žaibo tempu pasiekia tolimiausius ra
jonus. Iš tikro šis reliativizmas yra, gal būt, labiausiai išsiplatinusi re
liginė pažiūra Europoje. Šią pažiūrą galima sutikti net tarp išsilavinusių
katalikų, kurie visiškai nenumano, kad dalis jų pažiūrų stačiai nesiderina
su tikinčios krikščionijos pagrindais. Turėdami truputį daugiau pajautimo
logiškoms išvadoms, jie būtų tą jau seniai patys pamatę. Paieškojęs šitų
pažiūrų šaltinio, visados randi tas pačias priežastis: blogą pažinimą savo
tikėjimo pagrindų (išsilavinusiam žmogui, tiesą sakant, tai didelė gėda),
prastą žinojimą dogmatinio tikėjimo turinio, o paskui lektūrą ir aplinkumą.
Šitos tikinčiam krikščioniui visiškai negalimos pažiūros susidaro beveik
nepastebimai. Tai, ką aš rašiau apie kirvarpas, tinka ir čia. Taip pat
ir apie balkių lūžimą, atėjus tikrajam apkrovimo bandymui. Pavojai, ku
rie religiniams energijos šaltiniams gręsia iš reliativizmo pusės, yra ypač
dideli dėl to, kad reliativizmas tiesos sąvoką laiko kažkokiu religijai antra
eiliu dalyku. Religiniai reikalai yra nustumiami į sritį anų pirminių instink
tų, kurie nors žmogiškai yra vertingi ir taip geri, kaip lygiai ir nesu
naikinami, bet kurie tačiau pagal klimatą ir kultūros sritį patys sukuria
dėsnius, dogmas ir išreiškimo formas. Visa krikščionybės vertė — tiek
objektyvinė, kaip mokslas apie Dievą, tiek ir subjektyvinė, kaip pagalba
man gyvenime, kaip mano pasaulėžiūros, mano santykio su Dievu, mano
gyvenimo principų, mano sprendimų apie vertę pagrindas — remiasi iš
esmės tuo, ar tie faktai, ant kurių stovi visa krikščionybė, yra tikri ar ne.
Jei šitas pamatas ima svyruoti, tai tada atpuola viskas, kas krikščioniškąjį
tikėjimą daro absoliutiškai patikimu kelrodžiu, dieviškai tvirta uola prieš
taraujančių pasaulėžiūrų bangų šėlime, nepajudinamu ramybės, pasitikė
jimo ir saugumo pamatu.
'

t

Tikėjimo kaip gyvenimo pagalbos jėga priklauso nuo įsitikinimo tvir
tumo. Kiekvienas pamatų sukrėtimas reiškia jėgos trūkumą ir, gal būt, jėgos
netekimą savarbiuose akimirksniuose.
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Jeigu kas būna priverstas gyventi tokioje vietoje, kur „katalikiškas“
ir „kvailas“ laikoma identinėmis sąvokomis, tai greit pastebi sienas, pa
stebi tam tikrą izoliaciją ir gali kartais pabandyti šitą izoliavimą pašalinti
paneigdamas savo katalikiškus įsitikinimus. Čia, žinoma, didelę rolę vai
dina ir drąsos arba bailumo klausimas. Tas, kuris pasiduoda daugumos
nuomonei, bus didžiausiame pavojuje netekti savo tikėjimo. Bet gali
būti ir taip, kad vienam ar kitam katalikiškasis jo tikėjimas pastoja ke
lius ir atima pakilimo galimybes. O čia kaip tik susiduriama su įsitikinimų
ir charakterio išbandymu. Su tuo, kas daugiau vertas yra — tikėjimas ar
geresnė tarnyba. Šitas bandymas nėra naujas dalykas, nėra tik naujųjų
laikų ir šiandieninių santykių sukurtas. Jis yra toks senas, kaip ir pati
krikščionybė ir dažnai buvo vadinamas ne pasirinkimu tikėjimo ar geres
nės tarnybos vietos, bet pasirinkimu gyvenimo ar mirties.
Dažnai tikėjimo išsaugojimas ir tylus tikėjimo išpažinimas esti pa
prastas ištikimybės dalykas. Ištikimu būti ten, kur nereikalaujama jokio
bandymo, jokios aukos, jokios drąsos, gali kiekvienas.
Kiekviena svetima aplinkuma tampa savųjų įsitikinimų išbandymu,
jeigu tik šita svetimoji aplinkuma turi kitokias pažiūras ir kitokius gy
venimo principus. Ir kiekviena svetima aplinkuma tampa mūsų savaran
kiškumo išbandymu.
Aš vis prisimenu pasakojimą apie nuostabųjį kaimą. Tai pasaka, pa
lyginimas, bet toks palyginimas, kuris šimtus kartų pasitvirtina. Šitame
kaime nuostabu buvo tai, kad visi gyventojai, dideli ir maži, nuo neat
menamų laikų teturėjo tik vieną akį, dešine koja šlubavo ir buvo ku
proti. Visi kūdikiai gimdavo su šiomis trimis ypatybėmis, ir kadangi tuo
metu dar nebuvo geležinkelių ar automobilių, o kaimas stovėjo vienišame,
beveik neprieinamame slėnyje, tai šio kaimo gyventojai gyveno visiškai
kitų žmonių nematydami.
Bet štai vieną dieną atsitiko kažkas, ko dar niekad nebuvo buvę,
kas visą kaimą pastatė ant šlubų kojų ir dar ištisas dešimtis metų nu
stebusiems, vienaakiams anūkams buvo pasakojama. Būtent, vieną dieną
atėjo į šį užmirštą slėnį keleivis, kuris, esant rūkui, buvo paklydęs kal
nuose. Jis labai pradžiugo, kad pagaliau vėl surado žmones. Bet tai buvo
trumpas džiaugsmas. Vos tik nepažįstamasis vyras įžengė į kaimą, tuoj
pastebėjo, kad jo pasirodymas sukėlė nesmagaus dėmesio. Tat reiškia: ne
smagaus tik jam, nes kiti buvo nepaprastai linksmi. Pro kurią tik trobą jis
ėjo, staiga atsidarydavo durys bei langai, ir žmonės spoksodavo į jį. Vai
kai nustodavo žaidę ir iš nustebimo išsižiodavo. Bailesni bėgo namo,
truputį drąsesni sustodavo, žiopsojo į jį ir tarp savęs kumščiavosi. Dar
niekados jie nebuvo matę šito — kuris turėtų dvi akis, o viena koja
būtų ne trumpesnė, bet tokia pat ilgumo kaip ir kita, ir be kupros. Juo
kingai atrodė žmogus!
Nepažįstamajam sustojus viešbutyje ir užsisakius valgyti, susirinko
visas kaimo jaunimas prie langų. Reikia gi tokį žmogų pamatyti! Ne
pažįstamajam darėsi kaskart baugiau. Nė vieno kitoniško žmogaus —
visi vienaakiai, kuproti, šlubi. Kodėl jie visi jį taip stebi išpūtę akis? Kodėl
patarnautoja vos laikėsi nesusijuokusi nešdama jam valgį? Jis išsiėmė iš
kišenės veidrodėlį ir apžiūrėjo savo veidą. Nieko! Kaip paprastai. Tuo
tarpu jaunimas prie trobos vis labiau ėmė nerimti. Mažiukai buvo aukš
čiau pakilėti, kad pro langus galėtų pamatyti. Kas gi čia buvo? Jis net
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susapnuoti nebūtų galėjęs, kad abi jo sveikos kojos ir dvi jo akys ir tiesi
nugara galėtų sukelti gyventojų nusistebėjimą, smalsumą ir juos prajuo
kinti, jeigu nebūtų prie jo priėjęs viešbučio savininkas ir nebūtų pasakęs:
„Dovanok, tamsta! Vaikai visada jau tokie. Kuo tamsta, vargšas žmogau,
esi kaltas, kad nenormalus esi užaugęs. Tamsta gali čia ramiai pasėdėti,
kol sutems, jeigu tamstai nemalonu būti dėmesio centru. Vaikai dar niekad
nėra matę luošo žmogaus“. — Vadinas, jis buvo luošas žmogus! Kad tave
devynios! Ką daryti? Nejaugi jis, norėdamas išeiti, turėjo vieną akį už
merkti, po švarku pasikabinti kuprinę ir šlubuoti? Žinoma, kad jis to
nepadarė. Vienok visas apetitas jam prapuolė. Vargšai žmonės, kurie
taip prie luošumo buvo pripratę, jog sveikasis jiems atrodė juokingas. Ir
jis, dvigubai labiau džiaugdamasis savo sveikais sąnariais, pakelta galva
ir tvirtu žingsniu pražygiavo pro klykaujančią minią luošųjų.

Bet ne vienas, kuris buvo sveikas savo siela, savo tikėjimu ir savo
principais, atėjo pas žmones, kurių siela, ir tikėjimas, ir papročiai buvo
suluošinti. Ir jie į jį žiopsojo ir pašiepdami nušvilpė jį. Ir jis, negalėda
mas iškęsti tos pašaipos, paaukojo tiesią savo eiseną ir sveiką savo sielą,
kad pasidarytų toks pat, kaip ir kiti.

Ne vienas tapo savo bendrakeleivių galvojimo ir veikimo auka. Arba
dėl to, kad jo charakteris buvo silpnas, jo atsparumo jėga per maža
pasipriešinti kitų įtakai, arba dėl to, kad jo įsitikinimai buvo per menki.
Visuomet toks susidūrimas yra tam tikras jėgų išbandymo būdas.
Bet ar negalėtų būti taip, kad aš būčiau stipresnysis? Kodėl kaip tik
kiti turi daryti man įtaką, o ne priešingai — aš jiems? Kodėl aš pasiduodu
kitų — jų principų, jų pasaulėžiūros bei vertybių įkainojimo suviliojamas
į vingiuotus kelius, vieton to, kad visa savo prigimtimi įrodyčiau, jog
mano kelias yra tikrasis? Kodėl kitų principai turi būti limpami, o ne
manieji? Kodėl jų būdas ir jų pavyzdys turi įnešti svyravimą į mano
vaikščiojimą, vieton to, kad mano tiesumas ir tvirtumas įneštų atramą į jų
svyravimą?
Mes ne tik turime bendrakeleivių, bet ir mes patys esame bendra
keleiviai. Mes esame ne vien tik mūsų aplinkos įtakoj, bet ir mes patys
galime daryti įtaką. Nūdieninės visokių sąvokų maišaties, visų moralinių
principų siūbavimo epidemijoje galima būti ne vien auka, bet ir gydytoju
bei gelbėtoju. Aplink sukaliojasi dešimtys tūkstančių žmonių, kurie svy
ruojantiems ir abejojantiems suduoda paskutinį smūgį, kad jie parpultų.
Ar neturėtų pasirūpinti žmonės, tikį į didįjį Gelbėtoją Kristų, tokiems
svyruojantiems paduoti ranką, kad jie neparpultų?
Šiandien labiau negu kada nors reikalingas Dievo Karalystei jaunimas,
kuris religiją, religinį galvojimą, krikščioniškus gyvenimo principus išpa
žintų tokiuos, kokie jie yra tikrenybėje, t. y. kaip išgelbėjimą ir vienintelį
pramintą žmonijos kelią. Kristų tikinti jaunuomenė turi uždavinius, ku
rių reikšmė toli prašoka trumpą dabarties akimirką. Turi uždavinį, kurio
išsprendimas ar neišsprendimas gali turėti lemiamos reikšmės šimtmečiams.
Dažnai skaudu pasidaro skaitant, su kokiu užsidegimu, su kokia pasi
aukojimo nuotaika, su kokiu propogandiniu veržimusi komunistinis jau
nimas Sovietų Rusijoje kovoja dėl — taip, dėl ateizmo, dėl nugalėjimo
krikščionybės ir visokios rūšies religinio tikėjimo bei religinio veikimo.
Yra tai visos žmonijos likimo klausimas, bet ar atsiras užtektinai jaunimo,
kurs turėtų tokį pat užsidegimą, tokią pat pasiaukojimo nuotaiką, tokį
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ALB. JANIŪNAS

TYLA
Skaidrioj saulėlydžių šviesoj

Liepsnoja pakelėmis kryžiai. —

Graži graži tu visados,

Kas vakarą sugrįžus.
Virš nužydėjusių lankų,

Migla sidabro tiesia kelią. —
Švelni švelni atklysti tu,

Su piemenų rageliais.
Žvaigždė jau trykšta vakaruos,
O debesėlis gaubia šilą. —

Graudi graudi, kaip niekados,
Šį vakarą vėlyvą . . .

pat kovos pasiryžimą dėl Dievo Karalystės. Liūdna žiūrėti, kaip Rusijos
jaunimo sąjungos lygina rekordinius iš Bažnyčios išstojimų skaičius, o
tuo tarpu milijonai krikštytų Europos jaunuolių daug labiau interesuojasi
tuo, kad kas nors puse metro toliau negu prieš tai numetė rutulį ar ietį,
arba nubėgo keliomis sekundėmis greičiau 400 metrų.

Tenai žygiuoja armijos su plėvesuojančiom vėliavom, vienodu žings
niu, į tikslą vedančiu keliu. O čia, pas mus, kiekvieno bijomasi, nes iš
kartaus prityrimo, žinoma, kiek daug pas mus yra abejingumo ir vi
siško nesidomėjimo. Ne vienam reikėtų iš kairės ir iš dešinės pastatyti
po žmogų, kurie jį paremtų. Tačiau atimkite mums liūdnas mintis, kad
apie jus reikia sienas statyti. Užtikrinkite mus, vyresniuosius, kurie ti
kime Dievo Karalyste ir mylime Dievo Karalystę, kad kiekvienas ir kiek
viena iš jūsų, vistiek kur gyvenimas jus nublokštų, būsite ląstele, iš kurios
spinduliuoja sveikata, jėga ir Kristaus Evangelijos šviesa. Būkite ne
grobis, bet nugalėtojai.

Didžiausia žmogaus jėga yra jo tikėjimas. O kur tikėjimas tampa
ugnimi, ten jis gali pasaulį uždegti.
Ir jeigu mūsų tikėjimas vėl taptų ugnimi, tai jis^ ne tik galėtų pa
saulį uždegti, bet galėtų pasaulį išgelbėti.
\
Išvertė Br. Vaitiekūnas

ST. KRASAUSKAS

MERGAITEI
Tau remunės žiedas,
Tau graži daina,
Vyturėliui giedant
Tu visad jauna.

Kaip balta plaštakė
Siausdavai žieduos.
Tavo gilios akys
Džiugesį išduos.
Ilgesiu nuklysti
Į lankas žiedų.
Tau skaisti jaunystė,
Šypsosi džiaugsmu.

Vystančios purienos
Pasakom žydės.
Tavo aukso dienos
Vis man švies, žėrės . . .

PASISKUNDIMAS
Mačiau, kai girion grimzdo saulė,
Rūkais užtvino pabaliai.
Tu mano širdį per pasaulį
Audrų klajūnams išdalei.
Norėjau lėkti, nesugrįžti
Keliais skrajūnų debesų.
Dabar matau, per vėlu ryžtis,
Žinau: jog dulkė tik esu.

O taip norėčiau dar pakilti,
Auksine saule sužerėt.
Audringi vėjai nešas viltį
Ir paskandina ežere.

:TXJT
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MERGAIČIŲ ATEITIS
Iš atostogų sugrįžus
Jau ir po atostogų. Ir kaip greit jos prabėgo! Nespėjai pas mamytę
iki soties atsivalgyti pamidorų, obuolių, morkų, agurkų ir reikia išva
žiuoti. Vėl renkies knygas, mama riša didelį ryšulį įvairių skanėstų. Turi
išvažiuoti. Atsisveikinusi su namiškiais, ašarotu žvilgsniu peržvelgusi mie
lus tėviškės laukus, gimtuoju vieškeliu išklysti į gyvenimo vieškelius . . .
Rugsėjo 1 dienos rytą skubi į gimnaziją. O ši, pustrečio mėnesio
buvusi tylia ir vieniša melancholike, virsta sangvinike. Jaunų veidų šypsena
ir nuoširdus juokas liejasi pro klasių langus. Paprašiusi Aukščiausiojo
palaimos naujiesiems mokslo metams, pradedi savo darbą. Ginkluojies
mokslo žiniom ir ruošies į gyvenimą. O ten silpni ir beginkliai žūsta . . .
Esi mergaitė. Žinai, kad jos keliai dažnai yra kančia. Už tai ji pati turi
būti kantrybė . . .
Savo kambarėly ant sienos pasikabinsi pamokų sąrašą. Jo prisilaiky
dama kasdien rengsi pamokas. Bet jei norėsi išaugti tauria ir kilnia mo
terimi, šalia mokslo programos savo sieloje įsirašysi kitą sąrašą. Tik jau
ne pamokų. Tai didžiasielės pedagogės ir rašytojos Šatrijos Raganos
gyvenimo šūkiai. Štai jie:
Kilti ir kelti!
Dulkių pasauly tarnauti šviesos pasauliui!
Rasti kelią į širdis tų, kurie jau nieko gero iš gyvenimo nebesitiki.
Garbinti Dievą šviesiaregiškai.
(Iš knygos „Gyvenimo menininkė“)
Be to, visus metus būsi optimistė. Giedri nuotaika bus tavo neatski
riama draugė.
Kasdien prirengsi pamokas taip, kad atsiklaupusi vakaro maldai ramia,
sąžine galėtum pasakyti:
Viešpatie, kiek galėjau, padariau, kaip pajėgiau, išmokau. Geriau aš
nebegaliu.
Drauge, žinau, kad tu nori būti didžios sielos mergaitė. Už tai tu
vykdysi šią programą.
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ADOLFINA ČEREPAITĖ

AR SUGRĮŠI
Žinau: tu niekad čia nebesugrįši
Kaip vandenys nuplaukę į marias.
Kažkur toli jau nuaidėjo tavo žingsniai
Ir grįžti kelio neberas.
Tu išėjai sudie nesakęs,
Tarsi klajūnas vieškelių plačių.
Čia dienos lūkesčiuos parimusios
Daug ašarų išlies karčių.
O juk žadėjai laimę didelę ir gražią,
Žadėjai saulę nuo dangaus skliautų,
O liko vien tik vardas lūpose kartoti,
Tik vienas vardas iš visų vardų.
•

\
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Kažkur toli jau nuaidėjo tavo žingsniai
Ir nuvedė tave kiti keliai,
Ar besugrįši dar sudie man pasakyti,
«4r vien minėsiu tavo vardą lūpose tyliai . . .

P. AUKŠTIKALNYTĖ

IEŠKOJIMAS
Žiūriu, kaip saulė stingdama vis slenka
Į vakarų auksinę gūžtą,
O debesys skurdžiai nulinkę
O sunkios varpos svyra, lūžta . . .
Pilni laukai siūbuoja aukso mariomis.
Einu, einu Tavęs atrast . . .
. . . Jau nebežinome, ko ilgimės, ko baramės,
Katras čia kelias į Tave, katras? . . .
Girdžiu, ten laumės užu šilo verkia . . . ’
. . . O sielvartu lauktai nulyja . . .
Ir vėl, kaip anuomet, pavargus

Ir vėl pasipina skurdus ragelis,
Arklių prunkštimas dobilienoj
. . . Jau rytas. Žmonės skuba, keliasi .
Tavęs dar neradau . . .
Einu. Ir linksta varpos šalia kelio . . .
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ALDONA JAKUBAITYTĖ

Tai buvo viskas
Perrašinėjau užrašus. Kažkaip tą valandėlę man prisiminė ji. Liūdna,
lyg ilgu pasidarė buvusios draugystės. Draugystės, kurią jaučia tik nuo*
širdžios draugės. Dabar ji sėdi kur kas toliau nuo manęs. Palyginus, aš
klasės gale, o ji pradžioj. Ir kodėl? Aš nežinau. Bet ji man mirė. O
gal aš jai.
Kažkas pasibeldė į duris. Įėjo. Tai ji. Padėjau plunksną ir šypsausi.
O ji stovi su mėlynuoju lietsargiu rankose ir juokiasi. Nei šiaip, nei taip.
Lyg verkti norėdama, lyg man siurpryzą po skvernu, ar tam lietsargy, tu*
rėdama. Žodžiu, nepermaniau to momento.
Ji ateina prie stalo. Pasitraukia arčiau kėdę ir sėdasi.
— Ką rašai? A, užrašus.
Toliau seka pasikalbėjimas apie pamokas, mokytojus. Aš nesuprantu
matematikos pamokos ir ji man paaiškina. Taip nuoširdžiai ... ir man
pasidaro jos gaila. Taip gaila. Ko ji atsiskyrė nuo manęs, ar negalėtume
būti draugės?
Ji supasi kėdėj ir niūniuoja įvairiom balso modulacijom, lyg dainelę,
tik vieną raidę — a.
— Gavau laišką, — paprastai sako.
— Nuo sesers? — mano akys žiba. — Ką rašo? — aš slenkuos artyn.
— Nieko. Gaunu tarnybą.
— Tar*rnybą? O meiliausioji! — nustebus sušukau. — Kiek algos?
— Nežinau tikrai. Iš pradžių būsiu dar tik praktikantė.
— Ir nebaigsi mokslo?
— Ne, o kam?
— Oi, — ir aš nuleidau rankas. Valandėlę galvojau.
— Kur gyvensi? Kiek mokėsi už butą? Kur valgysi pietus? Kokius
pirksi rūbus?
O ji atkakliai:
— Nežinau, nežinau, ir nežinau. Viskas ten bus.
Mane paėmė juokas. Širdyj pamaniau: „Žiopliuke“.
Tyliu. Ji atsistoja išeiti. Ištiesia ranką.
— Sudiev. Galim jau ir nesimatyt.
— Nesimatyt? No?!
— Tikrai. Ryt išvažiuoju.
— Ry*tt?!
Aš netekau nuovokos. Nieko nepajėgiau galvoti ir tiek. Jutau tik
džiaugsmą. Kambarys pavirto maža sale, pilna mūs busimojo gyvenimo
scenų. Draugiškų jos vaišių, kompanijų ir t.t. ir t.t.
Bet ji nusiminus. Ir aš apsimetu. Kai pradėjau kalbėti, net balsas
žemiau skambėjo.
— Atrašysi laišką?
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— Nežinau.
— Nesididžiuok! Juk neatimsiu šiltos vietos.
Ji nusijuokė.
— Paliksi antrašą?
— Nežinau.
Mane apėmė pyktis. Ji išeina. Aš apsivelku paltą ir pasiveju. Ji eina
užsimąsčiusi, nuleidusi galvą.
— Palauk, ko gi pyksti? Ot šventoji.
Ji atšiauriai žvilgterėjo.
— Kalbėkim atvirai. Sakau visa, kas ant širdies. Visą laiką kalbėk
davai apie vienuolyną. Na, tiek to. Bet tokias temas bevartodama bu*
vai . . . nepyk . . . didžiausia užsispyrėlė ... o kodėl, nė Dievas, tur būt, nė
pragaras nežino. Užsidarius, lyg varlė kiaute . . . Tu mane erzindavai. Ir
taip erzindavai.
— Na nieko, — ir ji paima mano ranką po savo ranka.
— Liks kai kas nesutvarkyta. — Ir ji man pasakoja smulkius kredi*
tinius reikalus. Nurodo ir kaip juos sutvarkyti. Einu, lyg vaikas motinos
vedamas. Ji klausia:
— Ar atvažiuosi pas mane?
— Pinigų neturėsiu.
— Aš atsiųsiu.
— O, — ir aš net pašokau, — mudvi, na, sakyk, ką valgysim pirmo
vizito metu? Tu turėsi nupirkt daug šokolado. Pirmas dalykas — šoko*
ladas, antras . . . na, gal nueisim kinan, nors žinau, tu nemėgsti .. .
Ji šypsosi ir linksi galva.
Aš sumanau:
— Keliomis išvažiuoji?
— Dešimtą.
— Pamokų metu? Kodėl? Nieks nepalydės .. .
— Aš to ir noriu.
Nutvėriau jos ranką ir purtau.
— Aš palydėsiu. Niekis, pamokos ir taip per gerklę išeis .. . dar jų
keli šimtai, o gal ir tūkstančiai, pats Dievas žino. O tu tik vieną valandą,
vieną dienelę. O . . . ir aš nebetvėriau džiaugsmu.
Ryte aplinkiniais takais nuėjau pas ją.
Gimnazija liko Daukanto
gatvėj, už turgavietės. Oras gražus. Toks švelnus ruduo. Ten langai
atdari. Už jų prie staliukų sėdi, ar vaikščioja po klasę lyg musių užpulti
pedagogai.
Aš sėlinau tik su lietsargiu ir mažu ryšulėliu rankose — jai atminimui.
Ji sėdėjo savo kambary. Ak, niekuomet neužmiršiu to išvargusio vei*
do. Tik dabar pastebėjau, kad ji kažko kankinasi. Ji atrodo nemigus
paskutines naktis ir rankose nieko daugiau neturi, tik ryšulėlį. Ji užrakina
kambarį. Nueina pas tėvą įstaigon. Grįžta abudu.
Aš trepinėju perone ir nerimstu. Tėvas ją atsisveikina. O Viešpatie!
Niekad nemačiau tokių ceremonijų. Jis bučiuoja jos galvą. Verkia. Jis
verkia! Ir mane paima gailesys. Dvi ašaros nuskubėjo skruostais. Trau*
kiny. Išvažiuojam. Ji lyg Amerikon iškeliautų. Sėdi kamputy ir ko ne*
pravirksta. Bet aš pastebiu jos veide kažką daugiau. Kažką tai neišskai*
tomo. Atsisėdu prie lango ir galvoju. Ar mokyklos taip gaili? Ne. Ji
nekentė mokyklos. Mylėjo ką? Nežinau. Tai vienintelis kabliukas.
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Traukinys ūžia, lekia, vingiuoja rudenio paliestais laukais. Miškeliai
įvairiaspalviais švarkais apsivilkę, artojai stovi tamsiose, plačiose, nuartų
dirvonų vagose. Mudvi sėdim viena prieš kitą. Visa apkalbam: tas dienas,
kai sakėm ant šiaudų kūgio prakalbas. Vakarus, kai šokdavom, lyg žio?
gai, rasotoj pievoj. Naktis. Ilgas naktis, kai prakalbėdavom ligi aušros
apie rašytojus ir žmones . . . Visa taip šviesu mums būdavo ... ir juoko
dienos. Ak, tos valandos, kai parpuldavom ant grindų iš juoko. Aš jaučiu
liūdesį, lyg pasiilgimą. Ji užsikniaubia ant staliuko. Aš glostau jos galvą.
— Ak, štai ko ji gailisi.
Traukinys sustoja. Mudvi išlipam. Ji paslydo ir suklupo ant laipte?
lių. Aš pakėliau. Jos veide baimė, kažkas tai panašaus į nujautimą. Ji
eina taip sunkiai. Tik staiga pagyvėja. Eina jau dvigubu tempu. Aš
nespėju. Bet taip įdomu, įdomu ... Ji nenustoja čiauškėjus, juokusis.
Pagaliau priėjom. Mačiau, kaip ji slaptom persižegnojo. Ištiesė vir?
pančią ranką prie skambučio ir drąsiai paspaudė. Kai tik ji palietė skam?
būtį, prasivėrė sunkios namo durys. Ir tamsoj ... Ji puolė išskėtus rankas
vidun. Ją apglėbė iš juodo rūbo baltutėlės rankos. Prieš mane sušvito
vienuolės abitas. Durys lėtai, automatiškai užsidarė.

Aš stovėjau ir žiūrėjau į duris lyg kvailasis Jonelis į aukso kalną.
Apsisukau. Ant galvos man kažkas tupėjo, šaipėsi, šokinėjo. Ėjau sutrau
kus antakius. Širdis krūtinėj išsiplėtė. Virto apvalia plokštuma. Ji ne?
taksėjo. Akys mano! Ak, mano akys! Jos taip pat buvo plokščios. O
veidas? Aš jutau jį panašų į raganosio. Ėjau gatvėmis, kuriosna pirmą
kartą pakliuvau. Lietsargis man kliudė. Aš ir kitus juo kliudžiau. Pra?
eiviai vis atsisukdavo. Kartą net visas būrys atkreipė dėmesį. Tada aš
susipratau. Kaip tik ėjau pro bažnyčią. Užsukau šventoriun. Atsisėdau
ant suolelio. Paslėpiau veidą delnuos ir kenčiau. Taip kenčiau. Mane
užkasė žemėmis. Gyva gulėjau karste ir girdėjau biraus smėlio beldimą . . .
Staiga mano akys nukrypo prie ryšulėlio. Vežiau jai atminimui. Ir dabar
jis čia! Vos spėjau dirstelti į jį ir pašokau. Lyg meteoras tamsiam dan?
gaus skliaute švystelėjo man mintis nunešt jį — jai. Tai buvo pora, gra?
žiai jos inicialais siuvinėtų rankšluosčių.
Skubėjau atgal.
Nežinau ar
tomis ėjau gatvėmis, bet sustojau ties tomis pačiomis durimis. Visa kumš?
čia pataikiau į skambutį. Durys atsidarė. Tarpdury stovėjo ta pati su
abitu. Ir kokia jos -šypsena. Aš nieko nemačiau.
— Kur ji, — sušnabždėjau iškeldama, lyg neleistino sugrįžimo prie?
žastį, ryšulėlį. Ji parodė į sekančias duris. Aš nepasibeldus žengiau vi?
dun. Ji sėdėjo tamsiai raudonam fotely, galvą padėjus ant apvalaus stalo.
Jos veidas tartum degė. Momentą stovėjau prieš ją lyg nepažindama. Ta?
da ji atsistojo. Išskėtė rankas. Instinktyviai puoliau jos glėbin. Ir da?
bar. . . Dabar aš pajutau širdį besitraukiant.
Mudvi tyliai, tyliai pra?
virkom . . .

Tai buvo viskas.

Tai buvo už viską.

EM. ŠEŠE1KAITĖ

Klasė ir tu
— Neįdomi tavo gyvenimo dekoracija — pasakys kasdien po kinus,
balius, barus landąs nutruktagalvis studentas ir užuojautą pareikš tavo
gimnazistiškai daliai. Sudilgins tada jauną širdį ilgesys seniai įsivaizduo
jamų dienų, dienų be rudos kepuraitės, suknelės ir gedulą primenančio
žiursto. Bet neišrėksi, neišverksi brandos atestato, nenubarstysi be laiko
gimnazistiškų plunksnų. Aštuonerius metus turi ant pečių užsidėjus tempti
aną pirmoj, klasėj duotą . . . istės vardą. Aštuonerius metus trini iki pa
balimo juodą suolą ir dažnai su didžiausia neapykanta žiūri į klasės žur
nalą, tik mokytojo akim ir rankom teliečiamą.
Neaimanuok ir nebijok. Tik latriškom akim tavo gyvenimas atrodo
juodas, neįdomus, kaip nutriušusi suknelė. Bus laikas, garantuoju, kada
laikysi tas dienas gražiausia gyvenimo dalimi. Tiesa, viena akim žiūrint,
pasirodai esanti lyg koks automatas. Graibstai per dienų dienas išmintis
iš mokytojų burnos, knygos puslapių, subruki vieną po kitos į galvą.
Žiūrėk, vieną gražią dieną iššaukia mokytojas, turi išlieti jam visas
gudrybes, o iš jų kai kurios jau niekad į tavo smegenis nebegrįžta. Bet
dviem akim mus Dievas apdovanojo, abiem ir žiūrėkim. Ir štai tu esi gyvas,
kūrybingas žmogus, o ne kokia technikos gudrybė, iš kurios tik paspaudus
išgauni tarškėjimus, barškėjimus. Esi žmogus, todėl visur gali save pa
reikšti, savo žmogiškąsias dovanas parodyti.
Štai klasė, klasė rimtom nuo pakabintų paveikslų sienom, dideliaislangais, durimis. Būna momentų, žinai gerai, kada tos sienos iš baltų juodos
pasidaro, o lenta iš juodumo pabalsta. Būna valandų, kada jos klasėje
metais išvirsta; būna dienų, kada visokių nepasisekimų išspaustos ašaros
rašaluotus suolus nuplauna. Ir šioj klasėj, kurioje kartais viskas aukštyn
kojom apsiverčia, yra daug jaunų būtybių, būtybių gyvų, tokių kaip tu,
su tokiom pat ugnies širdim.
Pro šią gyvą ir negyvą aplinkumą nusirita didelis tavo laiko gabalas.
Sustokim tarp šių mūro sienų ir paieškokim progų, kur tu gali pasi
rodyti kaip pilna žmoniškumo mergaitė, o ne koks rezervuaras, į kurį
pumpuojamos visokios teoremos, taisyklės, dėsniai.
Pertrauka. Klasėje triukšmas. Su dideliu trenksmu atsimuša į sieną
durys, ir pro jas išsiverčia būrys įvairiaplaukių galvų. Visų rankos tiesias
į vieną jų draugą, stveria už plaukų, veido, tąso rūbus. Tai atsilyginimas
už nesufleravimą netikėtai iššauktam atsakyti vakarykštės pamokos. Kerš
tas baigiasi ano vargšo, pirmojo suolo mokinio apstumdymu, ašaromis ir
įšėlusio būrio džiaugsmu. Į tavo širdį įsmegs ano nekaltai stumdomo drau
go ieškąs užuojautos žvilgsnis. Vienas vienintelis rimtas žodis sulaikys įsi
smaginusią iki pašėlimo klasę, ir gili užuojauta nudžiovins ašaras. Tokio
nesveiko džiaugsmo dažnai pasitaiko klasėje, nes vieną kartą ji triumfuos
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savo entuziazmą išliejusi kerštui, kitą sykį džiaugsis dėl draugui įrašyto
žurnalan dvejetuko. Tik tavo teisi moteriška širdis įstengs nuskaidrinti
niūrią klasės atmosferą.
Kaip dažnai ir gimnazijos rūmuose pasilieja, ypač iš vyriškų burnų,
keiksmo žodžiai, nešvankios kalbos. Tavo, mergaite, pasirodymas klasėje,
be žodžių, be pastabų turi užčiaupti jų burnas. Čia tu esi tas švelnus, gra
žus skambesys, kurs ir grubesnėse sielose gauna malonius atgarsius.
Nemaža šaknų prileidęs mokinių tarpe ir apkalbinėjimas. Ir kas blo
giausia, kad tuo liežuvio smailumu pasižymi moteriškasis elementas. Sustos
prie lango ar krosnies būrys ir žiūrėk, jau sijoja, trina ant liežuvių kitam
kampe stovinčią draugę: „Ji tokia, ji tokia, ji tą padarė“, ir galų gale nuta
ria, kad anoji mergaitė visokių blogybių apsėsta, nors iš tikrųjų ji už tas
„dorąsias“ visais penkiasdešimt procentų vertesnė. Toks nereikalingas lie
žuvių sukaliojimas priveda prie to, kad ir buvusios neperskiriamos drau
gės nebegali viena į kitą be baisių šnairavimų pažvelgti. Dažnai ir tavo
jaunon širdin įsibeda aštrios draugų kalbos. Ar tu paleisi tada savo iš
kalbingumui vadžias ir koliojimų lietumi apliesi įžeidėją? O ne. Taip atsi
lyginti galės kiekvienas, bet tu suvaldysi šaltu protu savo žėruojančią širdį
ir tuo priversi jį dvasioje nusilenkti. Tavo kūrybinga siela per dienų dienas
valkiojamas apkalbų temas pakeis naudingais ar bent nieko neužgaunančiais pasikalbėjimais.
Pamanysi dabar, kad į kokius amžinai barančius pamokslininkus esi
kviečiama, nė vienu lūpos krašteliu nusijuokti negalėsi, šventą davatkos
miną sutaisius klasėje žvalgo pareigas eiti turėsi. O ne. Baisiai suklystum,
taip supratus. Tegu tavo dangaus tyrumo juokas čaižo per pertraukas
klases ir koridorius, tegu krykščia jaunatvė draugų būriuos. Prisidėk net
prie tų, kurie paskutiniais pramuštgalviais, latrais apšaukti, tik, žinoma,
ne tam, kad kartu su jais slystum žemyn, bet kad sulaikytum juos ir keltum į aukštumas. Sakaisi sugebi gražiausius posmus eilių prirašyti, iš
kalbingumu rimtus protus stebini, savo tesėjimais vyriškas galvas prie kojų
palenki. Tebūna tai tavo pasididžiavimas. Bet dėl tų geniališkų darbų
nepamiršk ir anų kasdieninių smulkmenų. Savo veiklumui, entuziazmui
pareikšti nesidairyk į medžių viršūnes, ieškok vietos šalia savęs: pilka žemė,
paprasčiausia kasdiena tavęs laukia.
„Kokia moteris — tokia tauta. Visą išvidinį gyvenimą tik moteris gali
gyvinti ir taurinti“ — sako dideli protai. Jei jau tautos gyvenime moteris
tiek daug reiškia, tai ką bekalbėti apie tą mažą tautos trupinėlį — klasę,
kur kiekvienas žingsnis pastebimas godžių akių, kur kiekvienas žodis
sugaunamas negrąžinamai. Šventumu alsuos klasė, jei jis iš mergaitės
dvelks; supuvimu užsikrės, jei jis buvo įsikerojęs mergaitės širdy.
Todėl žinok: „Turi būti gera, jei nori užkirsti kelią blogybei, ati
taisyti ją ar atpirkti dovanojimu. Turi būti stipri ir nepalaužiama, jei nori
sustiprinti silpnybę tų, kurie svyruoja. Turi būti teisinga, jei nori pataisyti
neteisingumą ir savivalią. Turi būti skaisti, jei nori paimti iš dangaus
šviesos ir paskleisti ją žemėje“. (M. Krupavičius). Visa tai tu gali, ir to
iš tavęs laukia.
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Sudetų vokietaitės, bet kam jos šypsosi

—

Čekoslovakijai ar . . .

reichui?

Birutė Vaičiūnaitė

Krikščionybės keliai į Lietuvą
Aisčiai' gyveno prie Baltijos jūros, apsupti neįžengiamų šimtamečių gi?
rių, kurios juos skyrė nuo krikščioniškojo vakarų pasaulio. Mažai vers?
damies prekyba, jie retai susidurdavo su ano meto kultūringomis valsty?
bėmis. Gyveno tarp girių, ežerų ir pelkių, savo atskiru gyvenimu, atsilikę
nuo ano meto kultūros. Aisčiai visą laiką susidurdami su gamta, tikėjo
į ją. Šimtametės, neįžengiamos girios, audrų laužomi vaitojantys medžiai
jiems atrodė paslaptingos būtybės. Tamsios girios, atrodė, buvo pilnos
dvasių. Jų jėgos buvo persilpnos priešintis ir nugalėti gaivalingąsias gam«
tos jėgas, todėl jie visa, ko negalėjo nugalėti, pasiekti ar aiškintis protu,
laikė dvasiomis arba dievais. Jie jautėsi esą labai menkučiai prieš juos
supančios gamtos jėgas. Juos žavėjo dangaus beribė mėlynė su auksine
saule, baisūs atrodė žaibai ir perkūnai — visa tai buvo neprieinama jų
protui, ir todėl juos garbino, meldėsi jiems. Tačiau aisčiai neturėjo nei
vieno geriausio dievo, nei vyriausio vaidilos — krivio, kaip ir neturėjo
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vieno vyriausio valdovo. Gyvendami tokiose geografinėse sąlygose, kur
jiems sunku buvo susisiekti, negalėjo gyventi vienybėje — neturėjo vieno
valdovo. Aisčiai nebuvo stabmeldžiai: jie nteurėjo stabų ir negarbino jų.
Gyvendami visą laiką apsupti gamtos, ne miestų, jie ir garbino ją, ne
stabus. Vienas iš galingųjų aisčių dievų buvo rūstusis Perkūnas. Tačiau
tai nebuvo vyriausias dievas, kaip kieno klaidingai manoma. Saulę taip
pat jie laikė dievybe. Be šių dar buvo daug ir įvairių dievų. Garbino
ugnį, žalčius, kuriuos net namuose laikydavo. Ištisos girios buvo laiko*
mos šventomis — pašvęstos dievams. Jose vaidilutės ir vaidilos — kriviai
degindavo šventąją ugnį. Aisčiai tikėjo į pomirtinį gyvenimą. Jie tikėjo,
kad numiręs žmogus persikelia į geresnę šalį — dausas, kurioje jis gyvena
be rūpesčių, vien medžiodamas ir puotaudamas. Bet, kad į dausas pa*
tektų, reikia ten ilgai keliauti, todėl jie mirusiajam įdėdavo valgių. Tur*
tinguosius degindavo ant laužo drauge su numylėtu žirgu. Ne visi tuoj
keliaudavo į dausas, blogieji eidavo į pragarą pas požemio dievą — Py*
kulį, o kiti klaidžiodavo po girias ar namus. Jie taip pat tikėjo, kad po
mirties žmogaus dvasia gali pereiti ir į kitus gyvius, ir kad žmogaus visą
gyvenimą nulemiančios laumės — likimo deivės.
Toks aisčių kilnus tikėjimas atrodo buvo patogi dirva krikščionybei
įsigalėti Pabalty. Tačiau aisčiams vėlai teko su ja susidurti. Pirmieji ais*
čiai susidūrę su krikščionybe buvo latviai ir prūsai — rytinės ir pietinės
aisčių giminės. Pirmasis, kurs bandė krikštyti prūsus buvo šv. Vaitiekus,
atkeliavęs iš čekų. Tačiau jam nesisekė užsispyrusių aisčių pakrikštyti.
Ruošdamasis iškeliauti, po nevykusių mėginimų, užėjo, nežinodamas, į
šventą prūsų girią, į kurią nevalia buvo jokiam svetimšaliui įžengti, per*
nakvoti, ir ryte prūsai jį nužudė. Po kelių metų atkeliavo antrasis pasi*
ryžėlis iš cistersų Olivos vienuolyno (Vokietijoje), brolis Kristijonas. Jam
pavyko apkrikštyti keletą prūsų kilčių, tačiau pagonys prūsai žudydavo ir
užpuldinėdavo tikinčiuosius. Todėl brolis Kristijonas su Mozūrų kuni*
gaikščiu, kuriam senai rūpėjo suvaldyti karingus prūsus, parsikvietė iš
Palestinos vokiečių — kryžiuočių ordiną. Jam dovanojo Niešavos pilį.
Atkeliavęs ordinas negreitai pavergė prūsus — dar 50 metų jie priešinosi
visomis jėgomis. Ordinas platino krikščionybę prūsuose ne kryžiumi, bet
kalaviju. Brolis Kristijonas, tada jau buvo pakeltas vyskupu, ir Mozūrų
kunigaikštis, parsikviesdami ordiną, manė jį laikysią savo valdžioj, tačiau
įvyko priešingai. Ordinas pasidarė visiškas prūsų krašto valdovas, ir pa*
galiau, užėmė vyskupo Kristijono žemes, jam mirus. O Mozūrų kuni*
gaikštis įsigijo naują pavojingą priešą savo žemėms. Prūsai buvo nuka*
riauti ir pavergti vokiečių ordino, o krikščionybė buvo platinama jėga.
Rytines aisčių gimines, latvius, krikščionybė pasiekė taip pat per vo*
kiečius. Dauguvos upe vokiečiai nuo seno varė prekybą Gotlando saloj,
Visby mieste, su rusais. (Visby buvo jų sandėliai). Upės pakraščiuose
įsikūrė vokiečių kolonistų, su jais drauge atkeliavo ir misijonierių, kurie
stengėsi apkrikštyti latvius. Žymesnieji krikščionybės apaštalai buvo
Meinhardas ir Albertas. Jiems pasisekė apkrikštyti nemaža latvių, tačiau
pagonys naujai apkrikštytuosius žudydavo, todėl 1201 m. vysk. Albertas
pastatė Rygos pilį, o 1202 m. įkūrė Livonijos*kalavijuočių ordiną krikš*
čionims ginti. Ir čia ilgainiui ordinas pasidarė tikrasis krašto šeimininkas.
Pradžioje ordinas turėjo atiduoti 2/s visų užkariautųjų žemių Rygos arki*
vyskupui, tačiau vėliau, tapus arkivyskupu vienam iš ordino narių, visa
atiteko ordinui.
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Tokiu būdu vieni lietuviai iš visų aisčių dar buvo pagonys. (Jotvingiai
žuvo nukariauti lenkų ir rusų). O iš aisčių giminių, gyvenusių pietuose
ir rytuose, atsirado du nauji pavojingi priešai — Livonijos ir vokiečių
ordinai, kurie ištisus šimtmečius teriojo lietuvių kraštus, žudė ir grobė į
nelaisvę žmones. Lietuvių kraštas buvo apsuptas iš visų pusių priešų, bet
dar nebuvo suvienytas. Todėl Mindaugas, matydamas gresiantį kraštui
pavojų ir suprasdamas vieningumo reikalą, jėga suvienijo lietuvių tautą,
kuri 1236 m. ties Sauliais sutriuškino Livonijos ordino galybę, ir jis buvo
priverstas 1237 m. susijungti su vokiečių ordinu.
Visa Europa jau buvo apsikrikštijusi, tik vieni lietuviai dar ne. Pir?
masis priėmė krikštą lietuvių karalius Mindaugas 1251 m., norėdamas
gauti pagalbos iš ordino, apsigynimui nuo priešų, už tai turėjo atiduoti
žemaičių kraštą iki Dubysos upės. Su Mindaugu apsikrikštijo ir nemaža
dvariškių, tačiau krikščionybė neprigijo. Lietuviai liko, kaip ir buvę, pa?
gonys. Mindaugui mirus, visi vėl grįžo į pagonybę. Popiežius, ordino
prašomas, skelbė kryžiaus žygius į Lietuvą, kurie sutraukė daugybę gy?
nėjų -— pagalbos ordinui. Nelengva buvo kariauti ordinui su narsiais ir
atkakliaisiais lietuviais, nors ir vakarai rėmė juos, nors plaukte plaukė pa?
galba iš Europos tautų. Visų senosios Lietuvos valdovų tikslas buvo —
išvyti ordiną iš savo žemių; tačiau kartais ir pagoniškosios Lietuvos vai?
dovai pakeldavo savo vardą pasaulio akyse, gindami krikščionių reikalus.
Pvz., Vytenis gynė Rygos arkivyskupo reikalus prieš ordiną. Žadėjo jam
pagalbą. Vytautas ties Vorksla kovojo už krikščionis prieš totorius.
Ordinas skelbė pasauliui norįs apkrikštyti pagonis lietuvius, tačiau jo
tikslas buvo ne krikščionybė, bet žemių grobimas. Lietuviai būtų priėmę
daug anksčiau krikščionybę, jei ne grobuoniškieji ordino tikslai. Jie matė,
kad, priimdami ordino siūlomą krikščionybę, neteksią laisvės, turėsią ver?
gauti atėjūnams vokiečiams. Todėl lietuviai visomis jėgomis kratėsi vo?
kiečių jungo, drauge ir krikščionybės. Jau Gediminas norėjo parodyti
ordino veidmainiškumą ir neteisybes — jo tikrąjį veidą — kovų užkulisius.
Jis rašė laiškus popiežiui, pažymėdamas, jog jis ir lietuvių tauta senai būtų
apsikrikštiję, jei ne vokiečių ordino noras užgrobti lietuvių žemes. Al?
girdo ir Kęstučio laikais taip pat buvo mėginta lietuvius krikštyti, tačiau
jie pastatė sąlygą, kad sutiksią tik tada, jei vokiečių ordinas išsikraustysiąs
iš užgrobtųjų lietuvių žemių ir nepulsiąs lietuvių kraštų. Bet ordinas ne?
sutiko. Čia aiškiai parodė, kad jam rūpi žemės, ne krikščionybė. Vė?
liau ir Vytautas Konstancos susirinkime iškėlė ordino daromas neteisybes,
kur pažymėjo, jog lietuviai senai būtų apsikrikštiję, jei ordinas nebūtų
užpuldinėjęs jų žemių.
Krikščionybę Lietuvoje įvedė ne vokiečių ordinas, bet Jogaila su Vy?
tautu, lenkų padedami. Jogaila, gaudamas lenkų sostą, Krėvės aktu 1385
m., be kitų pasižadėjimų, turėjo pasižadėti apkrikštysiąs Lietuvą. Todėl
1387 m. atvykęs į Vilnių, pats su Vytautu ir lenkų dvasiškiais ėmėsi krikš?
tijimo darbo. Jogaila su Vytautu aiškino žmonėms tikėjimo tiesas, vers?
darni iš sakomų kunigų lenkiškų pamokslų, lietuviškai. Buvo duodama,
kaip krikšto dovana, vilnoniai marškiniai, todėl daugumas liaudies ėjo ir
vien dėl marškinių krikštytis. Krikštijo būriais, todėl žmonėms nebuvo
aiškinamos kaip reikiant tikėjimo tiesos. Apsikrikštijusiems bajorams
buvo suteikta daug teisių. Dėl šių paminėtų ir daugelio nepaminėtų prie?
žasčių negalėjo krikščionybė kaip reikiant prigyti. Daugelis apsikrikštiję
liko pagonys. Pirmieji kunigai buvo lenkai, nemokėję lietuviškai, todėl
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negalėjo žmonės jų suprasti. Po Horodlės akto 1413 m. buvo apkrikštyti
ir žemaičiai. Varniuose — Medininkuose buvo įsteigta pirmoji žemaičių
vyskupija. Tokiu būdu, pagaliau, buvo apkrikštyta visa Lietuva. Tačiau
dar ilgai, ir po krikšto, lietuviai buvo pagonys, tik 1563 m., po Liublino
unijos, atvykus jėzuitams į Lietuvą, krikščionybė pradėjo sąmoningai,
tikrai plėstis. Jėzuitai parūpino lietuviškai mokančių kunigų, kurie iš*
aiškintų žmonėms tikėjimo tiesas. Ir nuo tada katalikybė giliai įsišaknijo
lietuvių širdyse.
Algirdo laikais, užkariavus didžiulius Rusijos plotus, buvo nemaža
stačiatikių, o vėliau XVI šm. pradžioj pradėjo plisti protestantizmas ir kai*
vinizmas iš vakarų. Tačiau stačiatikybė neprigijo; stačiatikiais liko tik
rusai, o reformacija, po smarkaus jėzuitų veikimo, taip pat susilpnėjo ir
išnyko. Tik kai kur pavieniai asmenys liko protestantai ar kalvinistai.
Lietuvoje niekad nebuvo varžoma jokia tikyba (tik Aleksandro laikais
buvo šiek tiek pradėta persekioti žydai), bet pirmoji buvo skaitoma kata*
likų. Katalikai visada turėjo daugiausia teisių.
Drauge su krikščionybe Lietuvoje pakilo ir kultūra. Bažnyčia rūpi*
nosi masių švietimu (ypač vysk. Valančiaus laikais) ir masių morale, nes
tik ta tauta stipri, kurios aukšta moralė. Pirmosios mokyklos buvo prie
bažnyčių — parapijinės. Jėzuitai įkūrė 1579 m. Vilniaus Akademiją, kuri
vėliau virto Universitetu (1803 m.). Tai buvo didelis lietuvių tautos kul*
tūros židinys. Nors mažutė mūsų tauta, tačiau ji pajėgė atsispirti prieš
ištisus amžius ją varginusį vokiečių ordiną, ir krikščionybę priėmė be jo
pagalbos. Rusų priespaudos laikais Bažnyčia buvo ir tautiško atsparumo
židinys. Giliai įsišaknijusi krikščionybė lietuvio širdyje padarė jį atsparų,
atkaklų visiems vargams.

Moterų pasauly
Amerikos pasiuntiniu Norvegijai pa
skirta moteris Florence Borden-Marrinan
įdomiai parašė savo autobiografiją „Nuo
fortepijono prie politikos".
Brazilijos konsulu Argentinoje nese
niai paskyrė ponią Vettini Estever.
Mirė italų rašytoja Paola Drigo.
Jos
beletristinis veikalas „Maria Zef” pernai
buvo kandidatas gauti Viareggo litera
tūros premiją.
Norvegijoj tarnaitė O. Ginndalen ga
vo meno dovaną 400 kronų už paminklo
projektą, kurį statys sostinėje. Laureatė
sau ir motinai pragyvenimą uždirbdavo
tarnaudama. Laisvomis valandomis lan
kydavo meno akademiją. Pavyzdys mū
sų darbo bijančioms lietuvaitėms!
L. K. Moterų Draugija III.20, 21 ir 22
šventė savo 30 metų veikimo jubiliejų.
Naujam dešimtmečiui moteris palaimino
J. E. ark. J. Skvireckas. Ta proga mote
rys atšventė 550 metų Lietuvos krikšto
ir 20 metų jos nepriklausomo gyvenimo
sukaktį.
— Lietuvos Nepriklausomybės 20 meI
\

tų proga įvairaus laipsnio ordinais ap
dovanota 21 moteris.
— Šiais metais kunigaikštienei Birutei
Palangoje statys paminklą.
— Hannai Reitsch
Hitleris
suteikė
aviacijos kapitono laipsnį ir pats prie
jos krūtinės prisegė karo lakūno ženk
lelį.
— Garsią Prancūzijoj literatūros do
vaną ,,Prix Bemina" šiais metais gavo
ponia Vincent Raymonde už
apysaką
„Campagne". Laureatė yra kilusi iš kai
mo ir mažamokslė.
Konkurentais buvo
žymūs prancūzų rašytojai.
— Dabartiniu laiku Turkija turi 1000
lėktuvų ir oro laivyną. To laivyno bombanešio vairininku paskirta moteris Sa
bina Kesten. Kaip žinome, Turkija dar
neseniai išlaisvino moterį iš vergijos,
suteikdama jai pilietines teises.
— Atėnų telefonistės įteikė susisieki
mo ministeriui skundą
dėl
abonentų
keiksmų. Tam patvirtinti, jos įteikė drau
ge ir albumą, kuriame surašyta 10.000
keiksmų bei koliojimosi. Juos surašė te
lefonistės nugirdusios iš abonentų lūpų.
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Nusisekęs pavasarininkų kongresas.

Birželio 27-29 d.d. Kaune įvyko didžiu
lis pavasarininkų kongresas. Kongresas
minėjo 25 metų Pavasario Federacijos
jubiliejų, atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų ir 550 metų nuo krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje.
Pirmąją kongreso dieną vyko sporto ir
chorų varžybos.
Kongresą, vykstantį
Valstybės stadijone, atidarė vyriausias
pavasarininkų vadas dr. J. Leimonas. Pa
skui buvo paskaitytas Šventojo Tėvo
sveikinimas.
Vyriausybės
vardu kon
gresą sveikino Teisingumo ministras B.
Masiulis. Kalbėjo vyskupai. Po sveikini
mų kongreso šefas prof. Eretas atidarė
sporto šventę. Sporte dalyvavo per 400
vyrų ir
1000 mergaičių. Po
sporto
pratimų buvo įspūdingos vėliavų eitynės
prie Nežinomojo Kareivio kapo. Į karo
muziejų suplaukė per 1000 vėliavų.
Paskutinę kongreso dieną pavasarinin
kai pradėjo iškilmingomis pamaldomis
Ąžuolyne. Pamaldas laikė vysk. Reinys.
Pamokslą sakė pavasarininkų įsteigėjas
kan. P. Dogelis. Pamaldų metu vyrų ir
mergaičių
choras kalbėjo
originalias
maldas. Po pamaldų prasidėjo grandioziš
kos eitynės.
Kauniečius pavasarininkai
suinteresavo gyvaisiais paveikslais. Buvo
pavaizduota Lietuvos praeitis.
Žygiavo
grėbėjos, vestuvininkai ir kt. Publika kė
lė ovacijas garsiems Kražių kovotojams.
Kongreso baigiamoji dalis vyko dainų
slėny. Čia kariuomenei įteikta 46 šautu
vai. Jungtiniam chore dainavo apie
4500 dainininkų.
Kongreso metu V. D. Universitete bu
vo suruošta rankdarbių paroda. Čia ma
tėsi išstatyta daug gražių audinių ir me
džio drožinių.
Į kongresą suplaukė per 35.000 pava
sarininkų iš visos Lietuvos.
Broliams pavasarininkams, įžengusiems
į naują darbo laikotarpį, linkime pasise
kimo.

dirbti tik 5 metus. Iškeltas į Lomžą ir ten
gyveno apie 20 metų. Ten įkūrė „Lietu
vių Pagalbos Dr-ją". Ks. Vanagėlis jau
seminarijos laikais pasižymėjo kaip susi
pratęs lietuvis. Bendradarbiavo „Aušroj”
ir kituose lietuviškuose laikraščiuose.
1908 m. perkeltas iš Lomžos į Varšuvą,
kur dirbo iki mirties, vadovaudamasis
principu: lietuvybei ir katalikybei.
Jo
pageidavimu, palaidotas Vilniuje.
Jau numatyta Ks. Vanagėliui Simne pa
statyti paminklą. Ks. Vanagėlis yra iš
garsėjusios dainelės „Kur banguoja Ne
munėlis” autorius.
Martynui Jankui 80 metų amžiaus.
Rugpiūčio 7 d. sukako 80 metų, kai gi
mė aušrininkas, Mažosios Lietuvos pa
triarchas M. Jankus. Gimė Bitėnų k. Ra
gainės (dabar Pagėgių) apskr. ūkininkų
šeimoje. Jubilijatas yra ne tik prie „Auš
ros” leidimo prisidėjęs, bet buvo taip pat
vienas iš didžiausių draudžiamos litera
tūros platintojų. Jo pastangomis Tilžėje
buvo įkurta lietuviška draugija „Birutė".
Jos tikslas — gaivinti lietuviškąją kal
bą.
80 metų senukas savo dvasia dar gana
jaunas. Gyvena savo ūkyje Bitėnuose.
Jaunąjį senelį dažnai aplanko įvairios
ekskursijos.

Mirė aušrininkas Ksaveras Vanagėlis.

Mokykla gabiesiems mokiniams.
Tokią mokyklą įsteigti sumanė ameri
kietė pedagogė di Leta Holingworh. Naujorke yra apie 1 mil. mokyklinio amžiaus
vaikų. Iš jų išskirta 10.000 gabių mokinių.
Iš tų 10.000 išskirta 50 kuo gabiausių,
8—10 metų amžiaus berniukų ir mergai
čių. Jų gabumas nuostabus. Jei norma
laus vaiko inteligentiškumą įvertinti 100,
tai tokių vaikų inteligentiškumas siekia
130 iki 200. Šią mokyklą lanko ir 3 neg
riukai.
Gabiųjų vaikų mokykla iki šiol tėra tik
bandymas. Jos naudingumas dar neištir
tas.
Ligšiolinė praktika tokių mokyklų
buvimą pateisina.

Birželio 16 d. Varšuvoje mirė aušri
ninkas, poetas Ks. Vanagėlis-Sakalauskas. Gimęs 1863 m. IV. 27 Dzūkijoj, Sim
no valse. 1883 m. baigė Veiverių mokyt,
seminariją. Bet Lietuvoj jam buvo lemta

Lietuva pakviesta į pasaulinį
kongresą.
Nuo VIII-28 iki IX-4 Ciuriche įvyksta
aštuntasis pasaulinis istorikų kongresas.
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Olimpinė vasara.

Šiųmetinė vasara visiems sportininkams
buvo karšto darbo ir gražių sportinių
pergyvenimų vasara.
Daug rungtyniautasi, daug laimėta, daug pamatyta!
Kai
anksti pavasarį prasidėjo gausios gimna
zijų sporto varžybos, tai ilga sportinių
varžybų grandis nepasibaigė nė dabar.
Gimnazijų sporto varžybos.
Kiekvieną pavasarį, kai mokslo metai
baigiasi, geresnieji gimnazijų sportinin
kai, savo apygardų nugalėtojai, susiren
ka į vieną vietą išbandyti savo jėgos,

Jame dalyvaus keliasdešimt tautų. Iš Lie
tuvos į kongresą vyksta prof. A. Janu
laitis ir doc. Z. Ivinskis. Pirmasis skaitys
referatą apie baudžiavą, antrasis — apie
Lietuvos ūkio istoriją XVI a..

Darbo Šventė.
Š. m. rugpiūčio 14-15 d. įvyko Darbo
Šventė. Vasaros teatre buvo kanklių kon
certas, kurį atliko Šiaulių kultūrinio klu
bo kanklininkai. Dainų slėny buvo pačios
iškilmės. Atlikta kultūrinių klubų jungti
nis koncertas, sportas, deklamacijos ii
kt. Dalyvavo daug svečių iš provincijos.
Šventė pasibaigė bendru pasilinksmini
mu ir tam pačiam Dainų slėny buvo pa
rodyta filmą.
Tokia Šventė dar pirmoji Lietuvoje.
Pavyko gerai.
Lietuvos geografų kongresas.
Lietuvos Geografinė draugija yra nu
mačiusi rugsėjo 16-18 d. d. sušaukti pir
mąjį Lietuvos geografų ir geografijos mė
gėjų kongresą. Kongreso metu bus su
ruošta' geografijos darbų paroda; suor
ganizuota didelė ekskursija po Lietuvą.

Literatūros naujienos.
S. Nėris parašė poemą „Žalčio pasaka"
(Siužetas paimtas iš mūsų liaud. pasakos
apie Eglę žalčių karalienę).
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pasirodyti pasiektus laimėjimus. Šio pa
vasario gimnazijų sporto varžybos buvo
itin gausios ir pasiekti laimėjimai labai
džiuginanti.
Paskirose varžybose patį
didžiausį susidomėjimą sukėlė krepšinio
varžybos. Nors čia laimėtojais išėjo Kau
no „Aušros" berniukų gimn. krepšinio ko
manda, bet mažai kuo skyrėsi ir visi kiti.
Labai daug gražių duomenų parodė Jo
niškio gimnazija, kurios berniukai paro
dė reto gražumo krepšinio žaidimą. Mo
terų grupėje nugalėtoju išėjo Telšių gim
nazijos mergaitės.
Lengvojoj atletikoj
gerokai pranašesni buvo Šiaulių gimna
zijų moksleiviai. Bendroje taškų klasifi-

Faustas Kirša paruošė spaudai savo
satyrų — „Pelenų" II dalį. K. Grigaitytė
ruošia novelių rinkinį. J. Ambrazevičius
suredagavo ir įvadą parašė Lazdynų Pe
lėdos „Klaidos" naujam leidimui. Kun.
M. Vaitkus baigia rašyti romaną iš rusų
mokyklos laikų. Vyt. Tamulaitis baigia
rašyti dvi apysakas iš bičių ir gyvulių
gyvenimo. Jau išėjo labai įdomus ir ver
tingas J. Jankaus romanas iš sem. moki
nių gyvenimo — Egzaminai. J. Šukys pa
ruošė naują novelių knygą „Sutemų še
šėliai".

Organizuojama jubiliejinė meno paroda.
550 metų krikščionybės įvedimo Lietu
voje ir 20 metų nepriklausomybės proga,
bažnytinio meno draugija š. m. gruodžio
pradžioj numačiusi atidaryti religinio me
no parodą. Dail. A. Valeška važinėja po
Lietuvą rinkdamas šiai parodai ekspo
natus.

Rasta etruskų karo dievo statula.
Nesenai Lydijoj netikėtai atkasta karo
dievo statula.
Ji gana didelė: 2,4 m.
aukščio ir sveria 500 kg. Statula vaiz
duoja puolantį žemyn vieną etruskų karo
dievą. Visa figūra daro didingo įspūdžio.
Manoma, statula esant iš 500 m. prieš
Kr.
v
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Pirmoji Olimpijada.
Visų šiųmetinių sportinių varžybų vai
nikas buvo pirmoji viso pasaulio lietuvių
sporto Olimpijada, suruošta 20 metų
Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai pa
minėti.
Prie degančio aukuro ir plevė
suojančios Olimpijados vėliavos dvi sa
vaites tęsėsi gražiosios Olimpijados die
nos, kur Lietuvos ir viso pasaulio rinkti
nis lietuvių jaunimas bandė savo jėgas
sportinėse varžybose. Gražu buvo žiū
rėti, kai rekordas dygo po rekordo, per
galė po pergalės. Ir taip per visas gra
žiąsias Olimpijados dienas.
Į tėvų žemę . . .
Anksti pavasarį Olimpijados trimitas
prašneko į viso pasaulio lietuvius, kvies
damas viso paasulio lietuvių jaunimą į
pirmąją Olimpijadą savo tėvų žemėn.
Olimpinio trimito garsai nepranyko ty
ruose, bet pasiekė kad ir toli toli gyve
nančių lietuvių širdis. Iš Amerikos atsku
bėjo kelios dešimtys garsių sportininkų,
iš tolimosios Brazilijos 3, iš Didžiosios
Britanijos 7 ir iš kaimyninės Latvijos
arti 100. Beveik visi brangieji svečiai Lie
tuvos buvo nematę.

Japonų reklamos plakatas 1940 m. olim
piados Tokyo. Pryšaky matyti sportinin
kas,
užpakaly
japonų
jėgos
dievas
„Deva"

kacijoj Šiaulių berniukų gimnazija lai
mėjo pirmą vietą.
Sportinės varžybos
buvo paįvairintos gražiais tautiškais šo
kiais. Pirmoji vieta atiteko Šakių „Žibu
rio" gimnazijos auklėtinėm, geriau pajutusiom senųjų šokių dvasią.
1

Pavasarininkų kongreso sporto šventė.
Jubiliejinio
pavasarininkų
kongreso
metu įvyko didelė pavasarininkų sporto
ir gimnastikos šventė, kur savo sporti
nes galias parodė daugiausiai kaimo ir
miestelių katalikiškasis jaunimas. Pava
sarininkų sporto srityje nudirbta daug.
Įdegusiais veidais kaimo jaunimas pasi
rodė vienodai lankstus su miestų jauni
mu. Gyvos krepšinio ir futbolo varžybos
davė gražių kovų, o lengvojoj atletikoj
pasiektas vienas naujas rekordas. Gražų
įspūdį padarė didelė gimnastikos šventė,
kur apie 1500 pavasarininkų gražiai iš
pildė kelis gimnastikos numerius. Ben
drai, pavasarininkų sporto šventė buvo
graži kaimo jaunimo sportinė demonstra
cija.
1
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Broliai iš Vilniaus krašto.
Su didžiausiu entuziazmu 10.000 minia
sutiko atvykusius į Olimpijadą Vilniaus
krašto lietuvius, kurie per 20 vergavimo
metų negalėjo pamatyti Lietuvos.
Nors
sunkios Vilniaus krašto lietuvių dienos,
neleidžiama turėti net savos sporto orga
nizacijos, betgi Vilniaus krašto lietuviai
pasirodė esą geri sportininkai ir tinkli
nio varžybose garbingai išsikovojo pirmą
vietą.
Lietuviais esame mes gimę .. .
Nugalėtojų
pagerbimui ir gražiosios
Olimpijados prisiminimui visi pirmų, an
trų ir trečių vietų nugalėtojai buvo ap
dovanojami aukso, sidabro ir bronzos me
daliais. Iš vietos lietuvių daugiausiai auk
so medalių surinko Šaulių S-gos sporti
ninkai, o iš užsienio lietuvių — Amerikos
lietuviai.
Nugalėtojams medalių įteiki
mas buvo labai iškilmingas. Medalių įtei
kimo metu orkestras grojo „Lietuviais
esame mes gimę", tai buvo priminimas
viso pasaulio lietuviams, kad visi „lietu
viais esame mes gimę”. . .
Olimpijadai pasibaigus buvo nuleista
Olimpinė vėliava ir užgesintas aukuras.\
Vėl iškils olimpinė vėliava ir suliepsnos
aukuras tik po 5 metų, kada įvyks an
troji Olimpijada.
Kariuomenės sporto varžybos.
Be didesnių sporto varžybų neapsiėjo
nė kariuomenė, kuri 20 metų Lietuvos
nepriklausomybės sukaktį paminėjo taip-
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Kandidatai, laimėtojai ir dovanos.

Iš vasaros sporto olimpiados.

gi gausiomis sporto varžybomis, kurios
užsitęsė net 5 dienas. Kariuomenės spor
to varžybas laimėjo Karo Mokykla. An
troj vietoj paliko Karo Aviacija ir tre
čioj vietoj Klaipėdos įgula. Kariuomenės
lengvosios atletikos varžybose visur bu
vo pabrėžiamas ištvermingumas.
Krepšinis.

Krepšinio klestėjimas vasarą dar gy
viau išsivystė ir juo susidomėjimas dar
labiau pakilo. Gimnazijų sporto varžybų
ir pavasarininkų kongreso metu krepši
nis sukėlė patį didžiausį susidomėjimą. Ir
moksleiviai ir miestelių bei kaimo jauni
mas parodė daug sugebėjimo ir gražaus
lenktyniavimosi krepšinio žaidime. Pir
mosios Olimpijados metu krepšinis išsi
skleidė visu savo gražumu, kai pasirodė
Amerikos lietuvių krepšinio komanda. Ir
Lietuvos rinktinė ir Amerikos lietuvių
krepšinio komanda apvažinėjo kai ku
riuos Lietuvos miestus ir parodė gražųjį
krepšinio žaidimą platesnei visuomenei.
Jei prisiminsime, kad šiais metais laimė
tos visos tarpvalstybinės krepšinio rung
tynės, išskyrus su Prancūzija, tada susi
darysime aiškų vaizdą, kad
krepšinis
Lietuvoje gerokai nustelbė ir pralenkė
visas kitas sporto šakas.

Futbolas.
Futbole nieko nelaimėta, o pralaimėta
nemažai.
Tarpvalstybinės rungtynės su
Latvija ir Estija pralaimėtos. Rinktinės pa
sirodymai prieš įvairias užsienio koman
das buvo nesėkmingi.
Dėl nuolatinių
pralaimėjimų ir žiūrovų susidomėjimas
futbolu labai krito. Jei anksčiau futbolas
pas mus buvo pirmoji sporto šaka, tai
dabar futbolas labai toli krito krepšinio
sąskaiton.
Lietuvos futbolo pirmenybės buvo baig
tos papildomom rungtynėm tarp LGSF—
KSS, nes abi komandos buvo surinkusios
vienodą taškų skaičių ir meisterio var
das paaiškėjo tik paskyrus papildomas
rungtynes. Papildomas rungtynes laimėjo
KSS komanda 3:1, taigi KSS ir toliau
liko Lietuvos futbolo meisteriu.
Dar pažymėtinos kelios Klaipėdos fut
bolo rungtynės Olandijoj, kurios nors
ir buvo pralaimėtos, bet šis tas ir lai
mėta, nors skaitant tik vieną pakvietimą.

Lengvoji atletika.
Lengvojoj
atletikoj
daug
pasiekta,
ypač šią vasarą pridygo daug naujų Lie
tuvos rekordų, kai kurie iš jų jau net
pasigėrėtini.
Tiesa, latviams ir estams
tarpvalstybinės
rungtynės pralaimėtos,
bet dėl to nusiminti neverta, nes latviai
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ir ypač estai jau seniai žinomi lengvaatletai ir kai kurie jų rekordai prilygsta
pasauliniams rekordams. Lietuvoje leng
voji atletika randa vis daugiau pritari
mo ir aktingų dalyvių skaičius gausėja.
Malonu, kad lengvoji atletika randa pri
tarimo mokykloje. Jau dabar ne vienas
Lietuvos lengvosios atletikos rekordas
priklauso gimnazijų auklėtiniams, kurie
subrendę pasieks dar daugiau. Vyrų gru
pėje ryškiai išsiskiria Kaunas, nes be
veik visi žinomi' lengvaatletai gyvena
Kaune, gi moterų grupėje provincijos
lengvaatletės labai toli pralenkė kaunie
tes. Beveik visi bėgimo rekordai moterų
grupėje
priklauso
žinomai
Panevėžio
lengvaatletei Šepaitienei, kurią labai gra
žiai vejasi jaunutė ir daug žadanti Sadūnaitė (Utenos gimn.). Šokime į aukštį re
kordą turi Lienčikaitė (Tauragės mok.
sem.), peršokusi 1,40 mtr., ją vejasi Ur
monaitė (Mažeikių gimn.).
Vyrų lengvaatletų tarpe pirmuoju stovi
Bernotas, peršokęs į aukštį 1,95 metr. Tai
jau pasaulinio masto šokikas. Šią vasarą
Europoje niekas daugiau nėra peršokęs.
Bernotas yra Amerikos lietuvis. 100 mtr.
Bakūnas (Grandis) bėga per 11,0, tą patį
laiką pakartojo ir Preisas (Šiauliai). Ilgų
distancijų nepamainomas bėgikas yra
Vietrinas, (LGSF),
kuris 5000 ir 10.000*
m. bėgimuose Lietuvoje konkurentų ne
turi. Šis jaunas bėgikas dar daug žada.
Mums nesėkmingiausia lengvosios atleti
kos varžybų dalis yra visi metimai. Ge
resnių rutulininkų, ieties ir disko metikų
visiškai neturime.
Moterų pasauly.

Š. m. vasario mėn. Latvijos
rašytoja
Žentą Maurima apgynė disertaciją ir ga
vo Baltijos filologijos daktaro laipsnį.
Latvijoj pertvarkomos mergaičių gim
nazijos.
Šiais mokslo metais latvaitės
mokosi pagal specialiai mergaitėms pri
taikintą programą.
Čikagos lietuvaitė Viole Sinkiūtė, 4 me
tų amžiaus, buvo pakviesta į Hollivudą
išbandyti savo laimės. Mažoji artistė ro
do nepaprastų gabumų.
Š. m. birželio 1 d. paskirtoj audiencijoj
pas Šv. Tėvą L. K. Moterų delegacija
įteikė gražų adresą, 550 metų krikščio
nybės jubiliejaus proga. Delegaciją glo
bojo J. E. vysk. K. Paltarokas.
Šv. Kazimiero Seserų
Kongregacijos
Mergaičių Gimnazija minėjo 15 metų su
kaktį ir iš eilės 10-sios laidos išleistuves.
Šiųmetinę laidą sudaro 26 abiturientės. Iš
jų Augusta Zaunytė už labai gerą, Nyolė
Vienožinskaitė ir Janina Usonytė už gerą
mokymąsi gavo dovanas.

KAUNAS
T. T. Jėzuitų gimnazija.
I moksleivių — menininkų paroda.
Prieš 2 metus, kai gimnazijose kūrėsi
įvairių mokslo sričių kuopelės, įsikūrė T.
T. Jėzuitų gimnazijoj ir moksleivių — me
nininkų kuopelė, kuri per visus 2 metus
kruopščiai dirbo, paišybos mokytojo ve
dama. Kuopelės darbo vaisius, tai I mok
sleivių menininkų paroda, įvykusi T. T.
Jėzuitų gimnazijoj, š. m., birželio mėn.,
13—17 d. d. Parodoje išstatytus piešinius
(buvo išstatyta akvarelė ir grafikos dar
bai), premijavo: I premiją gavo už akva
relę K. Janulis, IV kl. mokinys, II premi
ją gavo už grafikos darbą VI kl. moki
nys. Madeikis.
Parodą aplankė daug
moksleivių ir visuomenės.
Pagirtina tai, kad mokytojai supažindi
na su menu moksleivius, iš kurių tarpo
gal ne vienas taps žymiu dailininku.
V. Žemika.
KLAIPĖDA

A. A. Bronius Kupšys.
Birželio 18 d. su paskutiniaisiais vaka
ro saulutės spinduliais Klaipėdoj, Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėj užgeso Kretingos
Privatinės Gimnazijos, septintosios kla
sės mokinio Bronislovo Kupšio gyvybė.
Velionis buvo vienas iš pavyzdingųjų
mokinių ir savo mokytojų ir draugų bu
vo labai mylimas. Jau niekad nebesėdės
jis mokyklos suole, nebeskambės dau
giau jo daina ir juokas tarp mūsų . . .
Broniau, nors tavo kūną dengia juoda
žemelė, tačiau atminimas visad pasiliks
tarp mūsų.
K. M-s.
JURBARKAS
Priešatostoginės nuotrupos.
Prieš pat mokslo metų pabaigą, VI. 12,
Jurbarke viešėjo valstybinė krepšinio ko
manda ir žaidė parodamąsias krepšinio
rungtynes su gimnazijos rinktine.
Nors
mūsiškiai ir labai stengėsi, bet (žinoma,
kitaip ir būti negalėjo) turėjo pralaimėti.
Tačiau pralaimėta gana geru rezultatu —
59:33 £36:18).
Iš būrelių geriausiai veikė literatai ir
matematikai. Literatams vis tik kažin ko

trūko, o ir matematikai neparodė to, ką
galėjo. Kiti būreliai menkai pasireiškė.
Be j a, iš visų reikia išskirti istorikus. Pa
manykit — per mokslo metus padarė net
vieną susirinkimą!
Tai tikrai dėmesio
vertas istorinis įvykis.
Atostogos,
vieniems žaliajame kaime besilsintiemš,
klevo grėbliu šieną begrėbiant ar plieno
dalgiu rugius bekertant, tyru oru bekvė
puojant; kitiems po gražius Lietuvos lau
kus beekskursuojant ir besigėrint tėvy
nės kalnų, klonių ir upių grožiu; tretiems
bestovyklaujant Giruliuose ir kitur, o dar
kitiems dulkiname mieste pasitikusiems,
— visiems vienodai greitai prabėgo ir
pranyko, it gražus, viliojantis miražas.
Pilni sveikatos, jėgos, energijos bei at
naujinto pasiryžimo sugrįžome vėl į mo
kyklų suolus. Prieš mūsų akis — ilgi,
pastovaus darbo mokslo metai.
Bet jie
mūsų nebaugina.
Estą.

MARIJAMPOLĖ
(R. J. merg. gimnazija).
Mokslo metams baigiantis.
Per karštos pasidarė klasės marijampolietėms, per karšti suolai ir visų nu
mylėta „Varšavinė", tiek kartų šlifuota
baltą žiemą.
Greitai atėjo mokslo metų paskutinioji.
Nuėjome dar pakelti dėkojančias akis į
Tą, Kurio tiek kartų prašėme . . .
Net pikta pasidarė, kai sužinojome pa
žymių knygeles gausią tik po pietų, bet,
vis dėlto, pasistiprinę sugrįžome, tyliai
susėdome į salės suolus ir laukėme . . .
Bet neveltui!
Į salę sugūžėjo mokytojai, su direkto
riumi p. Treigiu pryšaky ir, kėdėms braš
kant, susėdo.
P. direktorius pasveikino
mūsų mažąją deklamatorę Bukaveckaitę,
o mes pradžiugom pamatęs jos rankose
aukso medalį ir palydėjome ją nuo sce
nos stipriu plojimu.
Ant stalo rymojo „Birutė”, VII „a” kla
sės tvarkingumo ir pažangumo sergėtoja.
Nudžiugo septintokės; kramtėme lūpas iš
gėdos, kad daug blogiau už jas moko
mės, mes, jaunesniosios.

.57

Iškilmingi pusryčiai

Abiturientės šiandien kiekviena atsiėmė
savąją „Birutę", atestatą.
Iškilmingai,
kiekvienai plodamos „katučių" jas išly
dėjome ir, nors džiaugėmės jų laimėjimu,
bet, vis dėl to, gailėjome to nedidelio
*• būrelio.
Kai vienos likome, tai skubiai su savo
„nuodėmių įrodymais” ritomės į vežimus
ir traukėme, kaip rudens gervės, kur ža
lios lankos, lygūs laukai, o nedidelė sau
jelė liko Marijampolėje aplankyti Šešu
pės krantų.
Atostogų metu aplankėme
Dainavos
šalelę, o dabar, pro juostančias ražienas
ir tilstančius miškus, sugrįštame į Mari
jampolę.
KuMa.
MARIJAMPOLĖ

Marijonų

gimnazija.

Žvilgsnis atgal.
Žvilgterėjus į pralėkusius mokslo me
tus, gimnazijos gyvenime pastebima pirmyneiga. Į pažangesnį, gyvesnį gyveni
mą išjudino nauja gimnazijos vadovybė
su naujais — jaunais auklėtojais.
Judriau buvo gyventa pačioj gimnazi
joj, o tarp visų trijų gimnazijų bendra
darbiavimas matėsi glaudesnis.
XII. 8.
Rygiškių Jono Valdžios berniukų, mer
gaičių ir Marijonų gimnazija (šios gim
nazijos salėj) surengė 550 metų krikš
čionybės minėjimą. Programą užpildė šių
gimnazijų mokiniai ir mokytojai — isto-
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rikai.
nalia
sario
goms

— Iškilmingai, su meniška, origi
programa buvo atšvęsta 20-toji va
16. Priimtos ir atatinkamoms įstai
pasiųstos rezoliucijos —

— Vasario
19
ir 20
d.
įvyko
di
delis meno
literatūros tradicinis va
karas. 19 — moksleiviams, 20 — plačiai
visuomenei. Suvaidinta 4 veiksmų Go
golio komedija „Revizorius" ir prie jo
magaryčios: choro dainos, patriotinė ly
rika, solo . . . Ypač visus žavėjo ideališ
kas J. Simanavičiaus (VIII kl.) solo —
Kas ant žirgelio. — III. 20 d., kariam
pardundant iš
rytų — pietų pasienio,
mergaičių
gimnazijoj
vyko
gimnazijų
jungtinis
prel.
A.
Dambrausko-Jakšto
minėjimas. Be plačios šių gimnazijų mo
kinių programos, su malonumu klausy
tas! p. Juozo Ambrazevičiaus
įdomios
ir
labai
nuoširdžios
paskaitos:
A.
Jakštas — poetas, kritikas ir jo nuopel
nai tautai bei religijai. — VI. 20, 21, 22
d. didelė gimnazijos ekskursija keliavo
po Prūsus ir jų centrą — Karaliaučių.
Susipažinta su vokiečių gyvenimu, isto
rinėmis Karaliaučiaus vietovėmis etc. —
Įrengta sporto salė, įsteigta skaitykla,
kur gauname virš 20 įvairių laikraščių.
— Sporte ir progresuojama. Ypač gražiai
laikėsi stalo tenisistai. Gimnazijų varžy
bose gauta 24 taškais daugiau, negu per
nai.
Abitur.
Dom.
Žemaitis
Tautinėj
Moksleivių Olimpijadoj Kaune liko ru
tulio stūmime nugalėtoju ir gavo aukso

medalį.
Vyriausiųjų literatų pirm. Br.
Jablonskis Saulės Draugijos suruoštame
lituanistikos dalykų konkurse laimėjo
trečią 50 lt. premiją. Būrelių judėjo vi
sas šešetas. Pirmoji klasė, pažangiausia
per metus moksle ir elgesyje, rudenį
gimnazijos lėšomis gaus paekskursuoti
po Lietuvą.
Judresnį gyvenimą dar ro
do Simuliantas ir Šliurė — mokinių ini
ciatyva pasirodę laikraštukai . . . Laukti
na, kad šįmet veiklumas žydėtų dar di
desnis!

Pajūryje, kur reikia darbo ir kovos.
Vasarai žydint, gausu ekskursijų į
ten, kur gražiausia. Didelė dalis šios gim
nazijos auklėtinių vasarą išsiveržė į pa
jūrį. Tai gamtos draugai, septintokai sto
vyklautojai, trečių šiaip sau: būrys vy
resnių klasių mokinių. Aplankėm Klai
pėdą, Nidą su jos kopomis.
Pabuvęs Klaipėdoj ir jos pajūryje, gy
vai supranti, kad už lietuvybę mums rei
kia daug atkaklaus darbo ir kovos!
Žibartas.

MAŽEIKIAI

Išleistuvių aktas.

G-jos direktorius pasakė atsisveikini
mo žodį, pabrėždamas įvykusius šiemet
pasikeitimus g-jos gyvenime. Taip pat
paskaitė duomenų iš klasių darbštumo.
Pasirodo, kad geriausiai mokėsi II kL, o
darbščiausia buvo VI kl.
Toliau įteikta VII kl. mokinei Urmo
naitei dovana už pasiektą šokime į aukš
tį moterų rekordą. Rekordistė palydėta
plojimu.
Su abiturientais atsisveikino buvęs jų
auklėtojas mokt. A. Baranauskas.
Dabar, kai iš vasaros belieka tik gra
žūs prisiminimai, kai prieš akis naujas
darbo baras, tenka palinkėti visiems —
gero darbo!
Būreliams dar daugiau pagyvint g-jos
gyvenimą. Ypatingai visų laukiami mu
zikai! . .
Marius.
PASVALYS
Iškilminga mokslo metų pabaiga.
Sugrįžome iš bažnyčios, padėkoję už
praleistuosius mokslo metus. Skambutis.
Bet šį kartą netoks kaip paprastai. Visi
susirenkame į salę.
Pirmuose suoluose
susėda abiturientai. Scenoje stalas, ža
liai padengtas. Už jo susėda p.p. moky
tojai. Mok. direktorius atidaro šį iškil
mingą posėdį pažymėdamas, jog žmogaus
gyvenimas paremtas ritmu, todėl kiek-

)
vienas turi ryžtis, kad galėtų ištverti
amžinojo ritmo įtempimą.
Toliau pedagogų tarybos sekretorius p.
mok. Pr. Povilaitis perskaito paskutinį
pedagogų tarybos protokolą. — Laimin
giausi pasirodo abiturientai. Tiir būt tai
bus vienintelė laida iki šiol, ne tik Pa
svalio, bet ir aplinkinės
gimnazijose,
kuri taip laimingai išėjo į gyvenimą. Tai
šešta Pasvalio Aukšt. komerc. mokyklos
(dabar jau valstyb. gimnazijos) laida. Kla
sėje buvo iš viso 12: šeši berniukai ir
šešios mergaitės. Visi buvo prileisti prie
egzaminų ir visi laimingai t. y. be pa
taisų išlaikė.
Atestatus įteikė p. Direktorius, kiek
vienam paduodamas ranką. Salėj sėdin
tieji kėlė ovacijas, nesigailėdami „bal
tų delnelių".
P. Direktorius pasakė abiturientams
skirtą gražią kalbą užbaigdamas: . . ,,to,
jus paleisdamas iš gimnazijos linkiu. Te
gu Dievas jums padeda".
Klasės aukl. p. Baravikienė palinkėjo:
„Lai jums gyvenimas taip sekasi, kaip
šie baigiamieji egzaminai".
Choras padainavo keletą dainelių ir šis
posėdis, teisingiau atsisveikinimas, buvo
užbaigtas Tautos Himnu.
Žilvytis.
ŠILALE

dienos .. .
— VI. 8 literatai surengė visuoti
nį susirinkimą.
Susirinkimo programa
įdomi. Per susirinkimą paaiškėjo litera
tūrinio kongreso rezultatai. Prozos I-ąją
premiją laimėjo Nikelis, II-ąją — Kėdavičius, III-ąją — V. Raštutis, poezijos
I-ąją prem. laimėjo Žilys, U-ąją — Bal
čiūtė, o III-ąją — Nikelis.
— VI. 14 įvyko sporto būrelio rengiama
sporto šventė. Per sporto šventę įvyko
tarp I-os ir II-os klasės draugiškos krep
šinio rungtynės.
Pirmokai antrokams
„prakišo" 9:5. Šaudyme pirmąsias vietas
laimėjo Rupšlaukis, Johansonas, Vai
nauskas. Be to, progimnazijoje buvo šo
kimas su kartim ir be karties, bėgimas,
šokiai ir t. t.
■— Pastarosiomis dienomis sužinojome,
kad mūsų mylimas kapelionas kun. J.
Kučinskas išvažiuoja į Italiją studijuoti.
Mums liūdna skirtis su mylimu dvasios
vadu. Linkime ir jam sėkmingų mokslo
metų!
Ne aš.
Paskutinės

ŠVĖKŠNA

Švėkšniškiai moksleivių olimpijadoje.
Į mūsų laikinojoje sostinėje įvykusią
moksleivių olimpijadą buvo nuvykę visi
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BIRŽAI
Būrelių veikla.
„Tango Notturno" buv. „Dešrininkų"
būrelis laikosi gana gerai. Biržų mieste
ir gimnazijoje jo veikimo pastebėti ne
galima — viskas gerai užmaskuota. To
dėl visas veiklumas reiškiasi Astrave.
Nario mokestį moka tas, kuris papuola
„Juodojon knygon". Kadangi kasoje yra
nemažos sumos, tai Astrave, liepų pavė
syje, žada statyti šokiams salę. Būrelio
narių skaičius apribotas.
Nauji nariai
priimami poromis, moką šokti karioką ir
tik pristačius neplepumo liudijimus.
„Unterlinden'o" būrelis irgi gražiai vei
kia.
Preitais mokslo metais į tarpgimnazines varžybas buvo pasiuntęs savo

švėkšniškiai, Klaipėdos apygardos var
žybose laimėję pirmąsias ar antrąsias
vietas, su kūno kultūros mokytoju p. J.
Rinkevičiumi. J. E. Susisiekimo ministras
Jokūbas Stanišauskas, kuris yra kilęs iš
Švėkšnos
apylinkės,
švėkšniškius už
kvietė vaišių.
Švėkšniškiai liko labai
dėkingi ponui ministrui už tokį gražų
gestą savo gimtojo valsčiaus gimnazijai.

Dr. J. Grinius Švėkšnoj!
„Saulės" dr-jos skelbtam lituanistikos
rašomųjų darbų konkurse, kuriame daly
vavo visos Lietuvos priv. gimnazijos, iš
skyrus Kretingą, švėkšniškiai pasirodė,
be abejo, geriausiai, nes jie laimėjo (iš
trijų galimų) dvi pirmąsias vietas. Ket
virtosioms klasėms skirto lietuvių kalbos
rašomojo darbo (tema „Tai buvo šį pa
vasarį . . .") pirmąją premiją (75 lt) lai
mėjo švėkšniškis J. Nausėda, o septinto
sios klasės lietuvių literatūros rašomojo
darbo
(tema „Maironio vaizduojamoji
Lietuva") (150 lt.) pirmąją premiją lai
mėjo švėkšniškis Cel. Stasytis.
Birželio 9 d. Švėkšnon atvykęs, rašo
mųjų darbų vertinimo komisijos pirmi
ninkas prof. Dr. J. Grinius, įteikė vi
siems laimėjusiems (be minėtų, buvo dar
du: K. Surplys, laimėjęs septintosios kla
sės rašomojo darbo antrą premiją ir Ad.
Vingis (tos pačios klasės) — trečią pre
miją) premijas. Be to, dar Dr. Jon. Gri

atstovus su vienu prityrusiu septintoku
priešaky. Žinoma, laimėjo pirmą vie
tą.
Finale teko rungtis su Panevėžio
„Balta putele".
Pastarąjį nugalėjo 3:0.
Šiais metais irgi žadama varyti pradėtų
vagą.
„Melsvas dūmelis" veikia irgi gana
gerai. Dr. Basanavičiaus gatvėje, netoli
darbininkų klubo turi įsirengęs seklyčią
su radio, automatiniu žiebtuvu ir kito
kiais patogumais. Ateityje perspektyvos
žada pablogėti, nes būrelio raštininkas
žada nebelankyti gimnazijos. Jis Klaipė
doje viename laive sutiko skusti bulves.
Apskritai, būrelio nariams yra pavojus
likti prie bulvių skutimo, arba pasiduoti
visiškai „cibulių" įtakai.
„Cirvų tūzas" savo veikimą buria ap-

nius laikė švėkšniškiams labai gražią,
turiningą paskaitą „Jaunuomenės idealiz
mas".
Jonas Nausėda.

ZARASAI
Poatostoginis balansas.
Visi zarasiečiai, kaip ir kiti draugai,
pernai metais dirbo, prakaitavo. Vieni
savo darbo vaisiais apsidžiaugė, kiti ap
siverkė. Mes visi zarasiečiai per perei
tus mokslo metus daug nudirbom būre
liuose. Veikė šie 7 būreliai: religinis, li
teratų, tautosakininkų, gamtininkų, me
no, Raudonojo Kryžiaus ir sporto būrelis.
Būrelių gyvavimas buvo apmiręs ir atgijo
tik tuomet,
kai
saulutė pradėjo vi
lioti į laukus, ir kai mūsų sportininkai
treniravosi rimtoms kovoms — turnyrui.
Rezultatai neblogi. Turėjome įvairių vie
tų. Pasitaikė keletas ir pirmųjų.
Visų veikliausi būreliai buvo religinis
ir literatų. Religinis būrelis, vadovauja
mas Gerb. kun. kap. P. Raudos, dėl di
delio narių skaičiaus buvo perskirtas į
kelias sekcijas — jaunesniųjų ir vyres
niųjų moksleivių, berniukų ir mergaičių..
Religinis būrelis rengė įvairių švenčių,
minėjimus. Literatų būrelis buvo veiklusir daug narių.
Jam vadovavo mok. K..
Vėlyvis. Daug negrinėta literatūrinių vei
kalų ir skaityta savosios kūrybos.
Be
to, pre literatų būrelio veikė vaidybos
sekcija,
V. Z-as.

liiik stotį. Pernai šiek tiek trukdė šeimi
ninkė ir kaimynystėje gyvenąs Viščiu
kas, svarbus „Juodosios Knygos" veikė
jas. Įsigijus geras langų užuolaidas, vei
kimas žada eiti pilnu tempu. Būrelio ka
sininkas (Ar tik ne su visa kasa?) iš
vyksta į Kauną įgyti daugiau technikos.
Be šių būrelių dar veikia „Mesk-bėk"
ir kiti. Pastarasis prie dienos šviesos ne
sirodo, todėl ir jo planai labai neaiškūs.
Kiti būreliai irgi dirba išsijuosę.
Humunkulas.

PANEVĖŽYS
Bern. Gimnazija.
Aukso dienoms štai jau galas, vėl
įvairūs idealai, logaritmai, komentarai,
žinoma, ir pikta daros'. Žino, aš manau,
kiekvienas (aišku taip — kaip teorema)
nieko vasarą neveikiant — daug geriau
praleisti laiką. O čia jeigu nori sveikas,
girdi, vėl važiuoti reikia.
Reiškia vėl
dvejukes gaudyt', vėl savąjį kailį saugot.
Baisiai „lūpą mums daėdė" — „uos
lių meistras — piktas dėdė". Rodos, kad
visai nerūksta, o žiūrėk jis ir uždūksta:
— Gi mokyklos disciplina jums rūkyt'
visai užgynė. Taigi, sveikas, tuoj išeiki
— pas direktorių eit reikia. Nors slepies,
viskas matyti, tai geriau ir nebandyti.
Ūpą taiso trupučiuką vienas, kitas robaksiukas, bet jei garsas balalaikos pro
langus gatvėn išplauktų, vėl, sveikučiai,
mes pražuvę — pedagogas lyg iš šūvio:
— Aš manau, brangieji ponai, pailsėt
namie malonu, taigi niekaip nesuprantu
dėl ko jūs čia grindis trankot?
— Siūlau jums visiems, brangieji, ryt'
gimnazijon suėjus, į kabinetą užsukti, o
dabar užteks jau dūkti . . .
Fėjos greit už savo paltų ir pratrūksta
rėkti „gvaltu:"
— Latrai jūs! Dėl jūsų ,,vinos" mes
bėdon įsiklampinom.
Pamanykit ką tai
reiškia padoriom, jaunom mergaitėm? . .
Ir iš robakso linksmiausio lieka ašaros
graudžiausios. Apie rytdienos finalą ne
kalbėsiu. (Liūdnas galas . . .).
Reiškia, brangūs mokslo metai rieda
kriminalo ratais. Ir visi jie gimnazistą tik
kaip „blatną" pripažįsta. Šaunūs Pane
vėžio vyrai susirūpino jau „ščyrąi" tiekt
kur nors ultimatumą dėl savos buities
gerumo.

Olimpi . . . Olimpijada — visus į vie
nybę veda, taigi mūsų sporto vyrai jau
iš anksto pasigyrė:
— Tiktai mes, o ne kas kitas laikraš
čiuose aprašyti! Pirma vieta garantuota
ir taurė pasidabruota. Šiaulius, Kauną nu

galėti — juokas tik .Taip pat laimėti. Mū
siški lengvaatletai bėgs greičiau net už
expresą. Taigi, jūs ir nedejuokit, ir taip
pat ramiai miegokit, — mums pareiškė
„sporto dėdė" jau į traukinį įsėdęs, ir iš
didelio linksmumo du kartu užtraukė
dūmą . . .

Kaune brangūs mūs' vyrukai troškulį
tuojau pajuto ir kaip jį čia numalšinus,
pasirodė, nieks nežino.
Tiktai vienas
štai žaidėjas nusispiovė ir pradėjo:
— Aš manau, mieli collegos, kad vi
siems burnoje dega. Kas iš to limonadžiuko, daug geriau po bokaliuką. Kam
ieškot' mums kito baro, priešais stovi
štai „Nektaras".
... Ir visi kaip iš patrankos už gelsvų
staliukų renkas“. Vienas, kitas jau iš
gėrė, tik štai . . . durys . . . pra ... si ... vė . . . rė . . . Ai, ai, ai koks sumišimas,
pas duris susigrūdimas. Rodės, kad kas
nors granatą būt į vidurį įmetęs . . . Rods,
jų nieks neužkabino, bet budri akis pa
žino, kokie frantai čia viešėjo, dėl ko
greit taip išgūžė jo.
Visi manėm, kad mūs' fėjos net gra
žiausiai šokinėjo (vienas frantas net su
fėja iš saldainių susderėjo). Bet... nors
ir „Lietuvos Aidas" kaikurių parodė
veidus, bet teisėjų milijonas tarė: — Tai
ne primadonos . . . — Kaip žinovas vienas
sako — pirma vieta joms neteko, tik dėl
to, kad mūs' mergičkos bais' privalgę
ten „sosiskų" . . .
Iš Aikštyno kaip pašėlę bėgo iki „Teatrėlio". Vienas „referi" kaip sako, net
rekordą jie pastatę. Bet iš choriškų var
žybų vėl kažkur kas pasiklydo . . . Vy
rams, mat, tarp balso stygų futbolas ger
klėj išdygo.

Taigi štai, „abelnai" sakant, tos taurės
kaž kaip neteko.
Kas čia kaltas, mes
nežinom ar alus, ar koksai kinas, ar tie
vartai uždaryti.
Jie garbingąjį brolytį
privertė per tvorą lipti, lipti ir paskui
žemyn nudribti.
Zigm. Cinkis.
PASVALYS
Vėl sugrįžtame iš sodžiaus, kur gyvent
ne taip jau bloga, ten kur teka pieno
upės, ten kur sode laimė supas. Vienas
rodo savo delną, mat, tai dalgis pragalando, nors dalgikotis medinis, bet vistiek pūslių pritrynęs. Kitas sako: linksma
buvo, — vakaruškose pakliuvus, o tenai
tenai, brolyti, negali nė apsakyti, kaip
ten gera, kaip ten linksma, kai džiaugs
mų širdis pritvinksta. Žodžiu, visos ten
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merginos, rodos, rožės ir jurginai, kad
matytum kaip jos šoka (nesvarbu jeigu
nemoka), bet užtat prieš gimnazistą riest
nosytės tai nedrįsta. (Ne tokios kaip gim
nazistės: — neisiu, na, ir nusigrįžta, vot
ir eik surietęs kojas, nors ir ji duktė ar
tojo).

Trečia rūšis, tai ponaičiai, jie atosto
gas išvaikštė: važinėjo, exkursavo, bet
-darbelio neragavo; nes, gink Diev, „švel
ni rankytė" gali pūslę pamatyti.

Na, tiek to jau kaip ten buvo, bet nors
vėl visi atkliuvom, būsim vėl draugai ir
draugės, būsini mokslu apsigaubę ir va
rysim vieną vagą, kol veiduos jaunystė
dega.
Taigi vot, trumpai pasakius, nors dar
rankos dreba kratos, vėl dažnai pasima
tysim kai tik „Ateitį" skaitysim.
Žilvytis.
SKUODAS

Mūsų asmenybių darbai vasarą.

nušilusi sportavo po griovius, pelkes, ba
las ir visur kitur, kur tik negilu.
Vytautas (VII), parvykęs iš šeiminin
kių kursų, įvykusių A. Panemunėje, ėmė
savo mokslą panaudoti realybėje: virė
arbatą, neskustas bulves ir visus kitus
valgius, prie kurių reikia daug sugebė
jimo ir mokslo.

Zuzana (VI) visas atostogas paskyrė
balso stygoms pailsinti (gal pailginti? . .)►
Ne tik pailsinti, bet žymiai patreniruoti,
kad dainuojant langai birtų ir visi ausis
užsikimšti turėtų.

Jonas (VI) baigė tvarkyti rankraščius
savo naujajai poezijos knygai, antrašte:
„Jei ne meilė, tai žmogus arkliu taptų".
Ši knyga, nors dar neišleista, tačiau turi
labai didelį visuomenėje pasisekimą.
Ašpats (?) žemuoges, bulves, braškes,
rūgusį pieną, avietes, duoną, agrastus, sil
kes, vyšnias, lašinius, agurkus, menkių.
galvas valgiau, pagriovy gulėjau, nieko
nedirbau, visai netingėjau, nieko nema
čiau, nieko negirdėjau, ką jūs darot, ką
svajojot tik stebėjau.

Kazys (VIII) studijavo labai aktualius
šių dienų klausimus, k. a.: „Paršelių au
ginimas miestuose ir kaimuose". Daug ra
šė į įvairius laikraščius išeinančius po
lietaus, perkūnijos, ledų, vėjo, sniego ir
žaibų.
Rapolas
(VII)
praktikavosi
griežti
smuikų atsigulęs. Tas dar nieko, bet ka
dangi griežė ne su rankom, o mėgino
griežti su kojom, tai verta visiems dė
mesį į tai atkreipti.
Jadzė (VIII) ruošė spaudai didžiausį
savo mokslišką veikalą „Palangos ben
drojo pliažo nauda tiek žmonėms, tiek
gyvuliams, tiek visuomenei, tiek atski
ram individui". Spėjama, kad veikalas
bus
atiduotas
spausdinti
„Menturio"
spaustuvei.

Su aukšta aukštesne, su žema žemes
ne, su gilia gilesne pagarba jūsų:
Ašpats.

Juozas (VI), paišybos daktarui gauti,
parašė disertaciją „Paišybos nauda mo
kinio gyvenime ir kaip apsisaugoti nuo
pataisos".
Disertacija
labai
vykusi,
moksliška, todėl, kam reikalinga, prašom
įsigyti iš autoriaus.

Mes žinome, kad kiekvienam autoriui
atskirai įdomu žinoti savo raštų vertęir jų likimą, todėl vėlesniuose numeriuo
se Redakcijos atsakymų skyrių stengsi
mės duoti kuo platesnį.
Tuo tarpu vi
siems pranešame, kad kieno darbai į šį
numerį nepateko, — tie buvo su formos
arba turinio trūkumais. Kitam numeriui
prašome siųsti naujų eilėraščių, novelių,
straipsnių — mokslo, būrelių veikimo ir
šiaip lavinimosi reikalais.

Liudas (VII) oi krėtė visokiausius
pokštus. Vienu tarpu buvo tiek surimtė
jęs, susimąstęs, užsisvajojęs, jog net poe
tu žadėjo tapti ir išgarbinti savo dulci
ne ją taip, kaip niekas dar nėra išgarbi
nęs.
Valė (VIII) treniravosi sporte ir pasie
kė tikrai gerų vaisių, ypač plaukime. Bet
nėra ko stebėtis, nes juk visą vasarą net
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MUSŲ BENDRADARBIAMS

Redakcija džiaugiasi, kad mūsų skai
tytojai ir vasarą, kada visus vilioja upės
ir ežerai, jūra ir kopos, kada taip maža
laiko susikaupti, neužmiršo „Ateities" ir
gausiai apdovanojo ją savo raštais, ku
rių dalį matote šiame numery, o dar di
desnė dalis liko ant Redakcijos stalo.

Raštus siųsti iki IX.20—5.

Salomėja Nėris. DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU.
Lyrika. Išleido Sakalas. Kaina Lt. 3. Psl.
70. Visi egzemplioriai atspausti Alfi po
pieriuje. Viršelis — autorės autografas.
Didysis rusų rašytojas
Dostojevskis
viename savo literatūriniame laiške yra
pasakęs: „Mes minime jaunystę,
kaip
nepasiekiamą užburto kalno karalaitę. Ir
kas kartą vis labiau pajuntame mirties
žingsnių šiurpą ir siaubą”.
Šia citata lyg ir noriu nusakyti veda
mąjį naujojo S. Nėries rinkinio motyvą,
tą tylų jos pasiilgimą ramybės, nujauti
mą baltųjų žiemų nakties, iš kurios mes
„jau niekad, niekad negrįšim į juodus žie
žulos namus” —
Salomėja Nėris — įdomi figūra mūsų
literatūriniame gyvenime.
Bene labiau
siai iš visų poetų jos lyrikoje mes ieš
kome autobiografinių momentų, ieškome
atskambių visų tų pergyvenimų, persilau
žimų, kuriais autorės gyvenimas yra be
galo turtingas. Tačiau tai šiuo momentu
mums gal ne taip svarbu. Bandysime vi
sai objektyviai žvilgterėti į pačią lyriką,
jos vedamąjį motyvą ir trumpais bruo
žais aptarti naujojo rinkinio vertę. Bet,
aišku, ir čia nenorom trupučiuką teks su
sidurti su autorės gyvenimu, nes kiek
vienas autorius nudažo savo kūrinius in
dividualybės krauju.
Kiekviename kū
rinyje, .— viename daugiau, kitame ma
žiau — atsispindi pats autorius.
Gerai prisimename, kokiu
lengvumu,
kokia galinga jaunystės ugnimi
aidėjo
pirmieji S. Nėries eilėraščiai. Ypač rin
kinys „Anksti rytą”.
Ten net buvo žy
mu daug šelmiško vėjavaikiškumo. Ant
rajame rinkiny („Pėdos smėly") jau justi
truputį daugiau kažkokio nerimo, nusi
vylimo, ieškojimo naujų kelių.
Trečia
sis „Per lūžtantį ledą" tikrai buvo lyg ir
paskutinės pagalbos šauksmas, kelio pa
metimas.
Tai vaisius perėjimo į trečiafrontininkus.
Pastarasis rinkinys — „Diemedžiu žy
dėsiu" tiesiog skaitytoją nustebina.
Čia
mes vėl randam pirmykštę Nėrį, tik gal
labiau susikaupusią, susimąsčiusią. Ta
čiau formos lengvumas ir paprastumas
yra nuostabiai klasiškas ir S. Nėriai tik
vienai toks savitas.

Ir vienąkart, pavasarį,
Tu vėl atjosi drąsiai —
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi — —
(Diemedžiu žydėsiu, 5 p.).
Arba —
Žarsto baltą smėlį
Širvinta nurimus —
Rymo ramunėlė
Rudenio arimuos.
(Rudenio arimuos, 50 p.).

Pastarajame posmely kartojamas „r"
ir „rim" suteikia labai gražų, muzikalų
skambėjimą. Tokių vietų yra ir daugiau.
S. Nėris yra stipriausia iš lietuvių mo
terų lyrikių.
Ypač jos kūrybai charak
teringa:
gaivalinga
jaunystės
meilė
(„Anksti rytą"), skrajojimas po laukus,
švelnus nusivylimas ir ilgesys („Pėdos
smėly") ir t. t.
„Diemedžiu žydėsiu" jau yra subren
dusios moteries giesmė, daina, kurioje
taip išgyventai, taip jautriai apdainuoja
ma „motina su kūdikiu ant rankų", „sau
lės kūdikėlis", kurį tyliai supa
vėjai,
našlaitėlė ir k.
Žodžiu, visa, kas mote
riai — motinai pasaulyje mylimiausia ir
brangiausia. Autorei atrodo, kad pasau
lio ateitis pareis nuo to, kaip bus įver
tintas žmoniškumas ir
švelnioji moti
nos meilė. Tik nuostabioji motinos mei
lė išgelbės pasaulį.
O juk ateis diena,
kada nebegaus patrankos —
ir gėdos kruvinos
pasauliui bus gana —
Aš ateitį regiu —
su kūdikiu ant rankos —
šviesiom, šviesiom akim
ir džiaugsmo šypsena.
(Visur aš ją matau, 47 p.).

Žmogaus gyvenimas — amžinas klajo
jimas, ieškojimas.
Žmogus — klajūnas,
kuris jaunystėje krykštauja, žaidžia, gal
vai pradėjus balti, ilgisi pavasario sau
lės ir praeities dienų ir kas kartą vis
arčiau jaučia mirtį.
O to klajūno am
žinos ramybės namai — „motulė žemė".
Kitų namų jis neturi.
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— Štai, laukų vėjelis, lengvas debesėlis,
Kaip ir aš, klajūne — visad be namų —O lakus ir baltas mūs šilainių smėlis!
Čia motulė žemė —- čia man bus ramu.
(Klajūnėlis, 61 p.).

Taigi, panaši dvasia vyrauja visame
rinkiny.
Autorė jau nebedainuoja jau
nystės jauno juoko.
Jos širdį jau ima
gniaužti tas didysis nujautimas,
kuris
mums nykiai šnabžda, kad mes
esame
tik šios žemės svečiai ir kad visa čia
praeina, niekad negrįžta atgal . . .
A. Verdenis.

Julius Būtėnas, ŽEMAITĖ.
Rašytojos
Žemaitės biografija, iliustruota. 227 psl.
Išleido Sp. Fondas. Lt. 3.
Šia knyga autorius nepretenduoja duo
ti išsamią biografiją, o tik iš dalies sten
giasi nužymėti tuos takus, kuriais ėjo
mūsų klasikė į literatūros rūmus.
Visa
paremiama dokumentais, nieko neišgalvojama: pirmoj daly naudojamasi
jos
pačios rašytais atsiminimais, antroj da
ly — laiškais ir Žemaitės artimųjų žmo
nių, A. ir B. Bulotų, Bitės, Bortkevičienės pasakojimais ir spaudoje paskelbtais
šaltiniais.
Gale knygos yra sąrašas ra
šiusių apie Žemaitę ir svarbesnės Ž. gy
venimo datos.
Kūrybos nagrinėjimo J.
Būtėnas neliečia, nes neseniai yra išleis
ta J. Žiugždos knyga „Žemaitės kūryba*'.
„Žemaitė" autoriaus trečioji panašios
rūšies knyga. Už kruopštų darbą, mūsų
žymesnių žmonių
gyvenimus
pateikti
jaunimui, autorius vertas, kad tie veika
lai būtų skaitomi.
Tačiau su
kritika
skaitytinos tos vietos, kur autorius su
sitikęs su aprašomu asmeniu ii sau sve
timos pasaulėžiūros žmonėmis įžiūri tik
jų kaltes, jų netaktą etc., gi savo nagri
nėjamus asmenis pastato per daug ide
ališkoj šviesoj, kartais net atimdamas iš
jų gyvą natūralumą. Mažiau to pastebi
ma Kudirkoj, bet Žemaitės ir Višinskio
biografijoj tai žymu ir, žinoma, nėra kny
gos pliusai.
X.
Rick Josef, DER FEUERROTE BALL.
Nuotykių knyga. 15 pav. 140 psl. Frei
burg in Breisgau. 1937 Herder, įrišta 3,60
RM. Užsieny 25% nuolaidos.
Ugninės saulės kamuolys
nušviečia
šios knygos vaizdus, ar jie bus Lapių
snieguotuose plotuose, ar Afrikos tyruo
se, ar Elbės vandenų pakrantėse.
Tai
yra kelių autorių nuotykių ir kelionių
apsakymų rinkinys: pats redaktorius J.
Riek žinomas ir kitų jaun. veikalų au
torius, pasakoja apie 800 klm. kelionę
per Lapių žemę; Fr. Schnack, žymus po-
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etas, šiemet išleidęs rinktinį poezijos to
mą, duoda nuotykių apysakaitę, Walter
Banetis vadžioja po tolimą Afriką.
Bornstedt, Silva v., EIN KIND ERLEBT
DEN WELTKRIEG. 250 psl. Freiburg in
Breisgau 1937, Herder. Įrišta 4.50 M. Už
sieny 25% nuolaidos.
Dabar yra gyvos keturios kartos: vie
ni, kurie patys dalyvavo didžiajame ka
re ir antri ir treti — seni ir jaunieji, ku
rie, kad ir fronte nedalyvavo, bet pergy
venti karo baisenybių daug turėjo,
ir
ketvirti, kurie tik mokyklą lanko, apie
karą žino tik iš knygų ir
pasakojimų.
Tiems bus įdomi ir ši knyga, vaizduojan
ti kaip viena vokiečių provincijos mer
gaitė kartu su tėvu į užimtą Latviją pa
tenka ir gyvena „tarp kareivių, arklių ir
šunų . . .". Knyga parašyta vokiškai pa
triotinėj dvasioj jų jaunime ugdančio j tė
vynės meilę ir jos garbės kėlimą.
A. Giedrius, GAMTOJE PASIDAIRIUS.
Populiarūs apsakymėliai mažiems skaity
tojams, aiškiną kai kuriuos gamtos vyks
mus.
Iliustravo K. Šimonis. Sp. Fondo
leid. 121 psl. Lt. 2.
Stepas Zobarskas, MOTERS STIPRYBĖ.
Beletristika. Apysakos, novelės, škicai.
Spaudos Fondo leid. 182 psl. Lt. 2,50.
Lew Wallace, BEN-HURAS.
Kristaus
laikų apysaka. I tomas. Išvertė ir ko
mentarus parašė F. Neveravičius. Ilius
truota kino filmos pastatymo nuotraukom,
kreidiniame popieriuje.
„Jaunimo Bib
lioteka" Nr. 2. 264 psl. Kaina Lt 2,50. Šią
Kristaus laikus vaizduojančią
apysaką
XIX a. pabaigoje parašė Amerikos ka
riuomenės generolas, protestantas,
ta
čiau knyga turėjo didžiausį pasisekimą
ir katalikų, ir kitų konfesijų, ir nereligin
gų žmonių tarpe. Apysakos vyriausio
veikėjo karžygiškumas ir apskritai viso
veikalo kilni dvasia Ben-Hurą iškelia pirmon visų panašių veikalų vieton.
Šim
tai vertimų į daugelį kalbų, kino filmos
pastatymai rodo ne tik šio veikalo ver
tę, bet ir milžinišką populiarumą. Apysa
kos netrukus išeina dar 2 tomai. Išleido
Sakalas.
EL LITOVA POEZIO.
Lietuvių poezi
jos antologija esperantiškai.
Išvertė ir
redagavo P. Lapienė.
198 psl. Kaina Lt
3. Geresniame pop. — Lt 4. Viršelį piešė
dail. P. Rauduvė.
Tai pirmasis nelietu
vių kalba toks pilnas ir taip gerai sure
daguotas mūsų poezijos leidinys.
Jame
vertėjas nepraleido nė vieno žymesnio
liet, poeto, nežiūrint nei
literatūrinės
srovės, nei ideologijos. Antologijoj yra
liaudies dainų ir 45 poetų eilėr. vertimai.
Pradžioj trumpa, bet išsami ir objektyvi
A. Vaičiulaičio įžanga „Lietuvių poezi
ja" pilnai supažindina skaitytoją su mū-

sų poezijos augimu, jos kryptimis ir jų
atstovais. Išleido Sakalas.
Gonzague de Reynold,
TRAGIŠKOJI
EUROPA.
Naujųjų
laikų
revoliucija.
Vertė B. Stočkus. I, II ir III dalys. Kaina
po Lt 2,50.
Šiose dalyse aktualaus veikalo, jau ir
Lietuvoje susilaukusio daugelio skaityto
jų, autorius aprašo „naująsias" valsty
bes, atsiradusias po demokratinių vals
tybių, ir jų vadus; su kai kuriais, kaip
pav. Mussolinį, G. de Reynold pats pa
žįstamas ir moka reljefiškai charakteri
zuoti.
Po fašizmo ir nacionalsocializmo
nagrinėjimo ir kritikos autorius daro ori
ginalias valstybių ir civilizacijos palai
kymo išvadas, vertas didelio dėmesio ir
susigalvojimo. Sakalo leid.
B. Juškys, JAUNUOMENĖS KARINIS
RENGIMAS
SVETUR
—
Prancūzijoj,
Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Latvijoj, Esti
joj, Suomijoj, SSSR, Vokietijoj, Italijoj,
Anglijoj, Jungt. Amerikos Valst., Japo
nijoj.
Knygoj autorius aprašo karinio
rengimo istoriją, rengimą mokykloj, ren
gimo programas, rengimą už mokyklos,
rengimo organizavimą, vykdymą etc. 144
psl. Lt 1,80. Knyga Šviet. Ministerijos
pripažinta tinkama visų mokyklų knygy
nams. Sakalo leid.
J. Paleckis, PASKUTINIS CARAS. III
dalis. 216 psl. Lt 2,50.
Šia dalimi J. Paleckis baigia Nikalojaus II viešpatavimo dienas, kurių vaiz
dą jis sudarė plačiai išstudijavęs ne tik
jo gerbėjų, buvusių jo ministrų ir gene
rolų raštus, bet ir asmenų, kurie buvo
priešingos pusės veikėjai.
Tai yra bio
grafinės kronikos romanas, įdomus
ne
tik plačiu turiniu, bet ir jo panaudojimu.
Sakalo leid.
E. R. Burrough (Tarzano autorius), PELUSIDARAS. Vertė J. Kuša.
„Populia
rioji Biblioteka" Nr. 10. 182 psl. Lt 1,50.
Su dideliu fantazijos lakumu žinomasis
rašytojas piešia naują fantastinę šalį, ku
rioje vyksta gražiosios Dianos ir jos ger
bėjų nuotykiai. Sakalo leid.
B. Rutkauskienė (sulietuvino), PABĖ
GĘS MEILUŽIS. 1 v. komedija iš mies
čionių gyvenimo.
Su nedaug veikėjų,
lengva pastatyti, gyva, įdomi, su teigia
ma mintim komedijėlė liaudies scenai.
Liaudies Teatras Nr. 9 Lt. 1. Sakalo leid.
Jonas Šiožinys,* SMĖLIO NAMELIAI.
Viršelį piešė ir iliustravo V. Z. Stančikaitė. Kaina Lt 1,—. Marijonų leidinys
Tai dar jauno, bet vaikų laikraščiuose
gerai žinomo, autoriaus penkios novelės.
Vaikų gyvenimui artimas turinys, nuotai
kingas ir gyvas pasakojimas, meniškos
dailininkės iliustracijos — gerieji šios
knygos privalumai.
Kun.
A.
Petrauskas
MIC,
KARO
LIEPSNOSE IR GINKLŲ
ŽVANGESY.

Viršelis P. Kazlausko. Kaina Lt 1,—. Ma
rijonų leidinys.
Didžiojo Karo vaizdų Lietuvoje „fil
mą".
Gyvas pasakojimas išgyventų da
lykų daro knygą įdomią skaityti.
Kny
ga naudinga perskaityti jaunimui.
Jon Svenson,
NONIS
PASAKOJA.
Vertė J. Būga. 171 psl., tekste 14 pa
veikslų.
Viršelis
dail. Vk. Poliakovo.
Kaina Lt 2,—. Marijonų leid.
Išgyvenimai ir pasakojimai apie sau
lėtąjį Erezundą, kur autorius išgyveno
26 metus. Per šitą metų eilę būta daug
gražių išgyvenimų, atsitikimų, kurių vie
ni skaitytoją nuteikia rimtai, kiti verste
verčia saldžiai nusišypsoti.
Kaip ir ki
tose savo, knygose, Svensonas išsipasakoja su dideliu paprastumu ir nuoširdu
mu.
Jo pasakojimai skaidrūs ir ugdan
tys.
Matas Grigonis, GĖLIŲ KALBA DAR
ŽELYJE.
Du vainikėliai. Kaina 50 et.
Marijonų leid.
Tiedu vainikėliai duoda pramogų ruo
šėjams, ypač vasaros metu iškilose, gra
žios medžiagos
susirinkimams paįvai
rinti.
Just.
Klumbys, JURGIS FRASSATI.
Fotografinės nuotraukos kreidiniame popiery. Kaina Lt 1,50. Marijonų leidinys.
Didelio sportininko, alpinisto, bet kar
tu kilnios sielos ir šviesaus pavyzdžio
jaunuolio studento Jurgio Frassačio gy
venimo kelias.
Mūsų šauniesiems spor
tininkams rekomenduotina knyga.
Norb. Skurkis MIC, NEAPDRAUS
TOS SIELOS. Kiekvienam sekmadieniui
trumpi, modernaus gyvenimo dvasinei
kultūrai kelti pasiskaitymai. Naudinga
knyga mokytojams, kunigams ir visiems
kitiems šviesuoliams. 216 psl., kaina Lt
2,50. Viršelį piešė dail. V. Z. StančikaitėAbraitienė. Marijonų leidinys.
Did. Kunig. K. K. Romanovas, vertė
kun. dr. J. Navickas MIC, ŽYDŲ KARA
LIUS. Keturių veiksmų drama, ypač tin
kanti vaidinti Gavėnios metu. Marijonų
leid.
Salomėja Nėris, DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU.
Lyrika. IV knyga. 72 psl. Visi egz. gera
me Alfi popieriuje. Lt. 3. Išleido Sakalas.
Danas Pumputis, VIESULO PASAKOS.
II lyrikos rinkinys. Jame autorius apdai
nuoja miesčionišką ir sodžiaus meilę,
tamsiais vaizdais piešia Europos istori
ją, sielojasi dėl jos karuose skendinčios
ateities ir laukia šviesesnių dienų. 96 psl
Lt 2,50. Išleido Sakalas.
Giovanni Papini, TRAGIZMAI IR VY
RIŠKUMAS. Vertė Vetusius. Su autoriaus
portretu. Tai žymaus šių dienų italų ra
šytojo beletristiškai parašyti himnai hu
manizmui, inteligencijai, maršai drąsai ir
tempui, filosofinės pasakos ir lyrinės fan
tazijos. 166 psl. Lt 2. Sakalo leid.

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS VADO
VĖLIS su kirčiuotu žodynu. Sudarė A.
Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talmantas. Ski
riama mokyklai ir visuomenei. Jame yra
trumpai ir aiškiai išdėstyta visa mūsų
rašyba: balsių rašymas, žodžių rašymas
skyrium ir kartu, didžiųjų raidžių, sveti
mybių, aukštų pareigūnų vietų rašymas
ir k. Žodyne yra apie 8.000 sukirčiuotų
žodžių. 224 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.
Laisvės kovų dramos. I. St.
Lauciaus SIGNALAS. 4 veiksmų drama,
kurioje vaizduojama lietuvių partizanų
kovos su raudonarmiečiais, raudonų
jų komisarų šeimininkavimas ir jo fina
las. 160 psl. Lt 2.
II. J. Dovydaičio GELEŽINIS TREJE
TAS. 4 v. drama iš Liet, nepriklausomy
bės kovų Augustavo apylinkėse. Veika
le iškeliama fronto karių draugiškumas,
pasiaukojimas ir vietos gyventojų nuo

taika, sulaukus savo tautiečių. 152 psl.
Lt. 2.
III. Eduardo Žilio NEPRAŠYTI SVE
ČIAI. 3 v. pjesė iš kovų su bermonti
ninkais. Joje pavaizduotas ramus ūkinin
kų gyvenimas ir atėjūnai rekvizitoriai,
kurių tarpe iškeltas simpatiškas Mažo
sios Lietuvos lietuvis.
Visi šie 3 veikalai Kariuomenės Spau
dos ir Švietimo Skyriaus dramos konkur
se premijuoti.
Su Valst. Teatro rėžis.
Dauguviečio nurodymais vaidintojams ir
dail. Žuko dekoracijų eskizais.
Sakalo
leidinys.
Prof. St. Kolupaila, MŪSŲ VANDENS
KELIAI. II leidimas.
Skautų Aido leid.
208 psl. Labai gausiai iliustruotas. Kaina
Lt 2.
Gaston Lerout, JUODOJI PILIS. I ir II
tomai. Išvertė P. Kupčiūnas. I t. Lt 2,50,
II t. — Lt 2,50.

REDAKTORIUS IR LEIDĖJAS PROF. DR. PR. DOVYDAITIS

ROMANAS IŠ MOKSLEIVIŲ GYVENIMO

.■ <
Be vienos kitos apysakaitės, mūsų literatūroje iki šiol moksleivių gyvenimas
buvo beveik visai neliestas. Ir kas jame, rodos, galėtų būti įdomaus, kad rašytojas
imtų ieškoti ten savo kūriniui medžiagos, kas vertingo, kad iš jo išeitų rimtas
meno veikalas, kas intriguojančio, kad skaitytojas imtų tokį romaną, parašytą iš
paprastų moksleivių gyvenimo, ir skaitytų vienu ypu nuo pirmo puslapio iki
paskutinio.
Ir štai vienas rašytojas išdrįso ir sukūrė veikalą, kuris ir įdomus ir vertingas
literatūriškai ir vaizduoja ne kažkokius aukštus, herojiškus žygius, o paprastų
paprasčiausią mokytojų seminarijos moksleivių gyvenimą —
Mokslo vargai tarp dvejetuko ir penketuko;
santykiai su mokytojais;
vienos klasės draugai ir nedraugai;
ruošimasis egzaminams;
špargalkos, rašomieji darbai už durų, suflioravimas;
tie, kuriuos mokytojai „nukerta“, ir tie, kuriems „likimas palankiai
nusišypso“ ;
kilni ir trapi jaunuolių meilė;
nelaimingo draugo liga ir mirtis; —
žodžiu sakant, — ir džiaugsmai ir ašaros, ir juodosios ir baltosios moksleivių
gyvenimo pusės, visa puikiu stilium, užkrečiančia ir jaudinančia nuotaika sukurta
tame Jurgio Jankaus romane

EGZAMINAI
Tik išėjus iš spaudos, rugpiūčio pabaigoje, moksleiviams dar egzaminus tebe
laikant, su didžiausiu įdomumu romanas buvo sutiktas ir graibstomas tiek mokinių,
tiek mokytojų. Egzaminai verti visiems įsigyti ir perskaityti. Nes toks veikalas
mūsų literatūroje kol kas pirmas ir vienintelis.
Išleido Sakalas. Kaina tik Lt 3.

