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DVISAVAITINIS 
.ŽIBURIŲ" PRIEDAS 

JAUNIMUI

Red. A. GRAŽIUNAS

I metai

Darba pradedant
„Žiburiai“, norėdami padėti mokykli

niam jaunimui ir pačiai mokyklai, ligi 
vasaros atostogų leido „Skaitymų“ prie
dą. Juose buvo perspausdinta gana 
daug mokyklai pačių reikalingiausių 
lietuvių rašytojų kūrinių arba jų iš
traukų. Dabar ši spraga jau bent iš 
dalies užkišta, bet yra kitas labai ak
tualus reikalas — nėra jokio periodinio 
leidinio, kuris būtų specialiai skiria
mas mūsų jaunimo reikalams. Tokiose 
sąlygose jaunimas neturi progos pasi
sakyti jam rūpimais klausimais nei pa
bandyti savo paties jėgas spaudos sri
ty. 0 didžiai yra svarbu, kad mūsų 
jaunimas būtų įgalintas jam rūpimus 
klausimus kelti bei svarstyti, kaip yra 
svarbu ir iš jaunimo tarpo išauklėti bei 
paruošti ateičiai naujus plunksnos dar
bininkus.

Tose sąlygose neturi tinkamos progos 
pasakyti savo žodį jaunimui ir mūsų 
auklėtojai, švietėjai, kultūrininkai bei 
visuomenininkai. O šis reikalas yra taip 
pat didžiai svarbus. Jaunimas yra reika
lingas vyresniosios kartos pagalbos, 
kad galėtų tinkamai susiorientuoti bei 
tinkamą sau ateities kelią pasirinkti. 
Pagaliau yra gyvo reikalo, kad jauni
mas galėtų rasti kur nors sukoncentruo
tos ir tinkamu būdu teikiamos įvairios 
kitos jo švietimuisi ir lavinimuisi rei
kalingos medžiagos.

Sis reikalas paskatino „Žiburių“ re
dakcija ir toliau palikti savo laikrašty
je jaunimo skyrių, bet jį, atsižvelgiant 
į reikalą, leisti kiek kitokio pobūdžio 
— nesiriboti, kaip buvo „Skaitymuose“, 
tik literatūros sritim, bet plačiai apim
ti visus jaunimo reikalus. Dėl to ir pa
tį skyriaus vardą pakeičiame.
"Mūsų programą jau galima suvokti iš 

to, į kokius reikalus atsižvelgdami mes 
imamės šio darbo. Pirmoje eilėje mes 
užleisime vietos paties jaunimo pasisa
kymams. Mūsų jaunimas privalo augti 
sąmoningas, galvojantis ir savarankiš
kas. Taip pat mielai užleisime vietos ir 
jo plunksnos bandymams poezijos, be
letristikos, populiarizacijos ar kitose 
srityse. Kartu, žinoma, mes didžiai ver
tinsime žodį visų jaunimo bičiulių, kaip 
ji, tikimės, tinkamai ir pats jaunimas 
įvertins. Pagaliau, norėdami pateikti 
jaunimui lavinimosi reikalui medžiagos, 
stengsimės duoti kuo daugiau įvairių 
sričių populiarizacijų. Šiuo atveju pir

menybę duosime plačia prasme supras
tai lituanistikai. Lietuvių kalba, lite
ratūra, etnografija ir istorija, Lietuvos 
geografija ir gamta — bus tie dalykai, 
kuriems skirsime daugiausia vietos. Tuo 
norime bent iš dalies pavaduoti didžiu
mai nebeprieinamus šiuo laiku lituanis
tinės, medžiagos šaltinius, o mūsų jau
nimą įgalinti tinkamai pažinti savo tė
vynę ir tautą bei jos tradicijas, būdą 
ir kultūrą, kas mūsų tautos ateičiai yra 
didžiai svarbus dalykas.

Teikdami tą lituanistinę medžiagą, 
mes turime galvoje, kad šiandien mums 
nebeprieinama daugelis labai vertingų 
dalykų, kurie buvo įvairiu laiku spaus
dinti įvairuose periodiniuose ir neperio
diniuose leidiniuose. Kiek tai bus įma
noma, mes stengsimės pačius svarbiuo
sius ir vertinguosius tos rūšies dalykus 
savo puslapiuose kartoti, lygiai kaip ir 
toliau, šalia naujosios kūrybos, mes 
teiksime savo skaitytojams sunkiai be
prieinamus geresniuosius seniau pa
skelbtus mūsų rašytojų kūrinius. Esame 
įsitikinę, kad mūsų jaunimas jų yra. 
labai reikalingas, tad ir stengsimės juos 
padaryti daugiau prieinamus.

Didžiąją mūsų jauninto dalį sudaro 
mokyklinis jaunimas, tad jam daugiau
sia mūsų priedas ir bus skiriamas, bet 

Jaunystė nėra žmogaus gyvenimo laikotarpis — tai dva

sios BŪKLĖ. JI YRA VALIOS GALIA, VAIZDUOTĖS KIEKIS, EMOCIJŲ 
STIPRUMAS, BAIMĖS NUGALĖJIMAS DRĄSA, PATOGUMŲ PAKEITIMAS 
NUOTYKIU.

NIEKAS NESENSTA, IŠGYVENĘS METUS, KITUS — ŽMONĖS SENSTA, 
KAI NETENKA IDEALŲ. METAI RAUKSLĖJA VEIDĄ, ENTUZIAZMO NE- 
TEKIMAS — SIELĄ. NUOVARGIS, ABEJONĖS, NEPASITIKĖJIMAS SA
VIMI, BAIMĖ, NUSIVYLIMAS — TAI ILGI ILGI METAI, LENKIĄ GALVAS 
ŽEMYN.

TU ESI TIEK JAUNAS, KIEK TU TIKI, IR TIEK. SENAS, KIEK ABE
JOJI, TIEK JAUNAS, KIEK PASITIKI SAVIMI, IR TIEK SENAS, KIEK 
BIJAI, TIEK JAUNAS, KIEK TURI VILTIES, IR TIEK SENAS, KIEK ESI 
NUSIVYLĘS.

KOL TAVO ŠIRDIS JAUČIA KŪRĖJO, PASAULIO BEI ŽMONIŲ GROŽĮ, 
LINKSMUMĄ, DRĄSĄ, DIDYBĘ IR GALIĄ, TOL TU ESI JAUNAS.

TIK KAI TU NULEIDI RANKAS IR TAVO ŠIRDIS APSIDENGIA PESI
MIZMO ŠERKŠNU IR CINIZMO LEDU, TADA TU TIKRAI ESI SENAS IR 
TE DIEVAS PASIGAILI TADA TAVO SIELOS.

SAMUEL ULLMAN 

j .

mes neišleisime iš akių ir viso mūsų 
jaunimo reikalų.

Kadangi reikalas yra svarbus, tikimės 
tiek-pats jaunimas, tiek visi jaunimo 
bičiuliai mūsų darbą parems. Tad vi
sus ir kviečiame įtaiką.

Redakcija

A. Baužinskaitė 
v

Prašymas
Vieškeli, tiesus ir neduobėtas, 
Svetimos “alelės vieškeli gražus, 
Ar galiu tavim nueit tikėtis 
Į gimtuosius tėviškės laukus?
Ankstų rytą, tartum ašarėlės gailios 
Ten blizgės rasos lašeliai žieduose. 
Sienpiovių malonios, savos dainos 
Vasaros vidudieny skambės žaliose 

lankose.

Taip norėčiau į tą šalį' grįžti. 
Bet tavim jon nenueisiu, ne.
Taip toli, toli tėvynės saulė švyti, 
Ją pasiekt galiu tiktai sapne.

Vieškeli, tiesus ir neduobėtas, 
Svetimos šalies tu vieškeli gražus, 
Ak, nuveski ton šalin, kur numylėtas, 
lokis aukštas, fokis mėlynas dangus.

LT8R Vafet.
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Koks turi būti lietuvis moksleivis tremtinys?
Elgiamės taip, kaip gavę rašiniui te

mą: žiūrime, ko ii iš mūsų reikalauja. 
Joje trys žodžiai rodo kelią musų gal
vojimui: lietuvis, moksleivis, tremti
nys. Lietuvis — nustato mūsų santykį 
su tauta ir įpareigoja mus reikštis 
taip, kaip dera tos tautos nariui. 
Tremtinys — nustato mūsų santykius 
su artimesne aplinka, siaura prasme 
artimu ir riboja visuomeninį plotą, 
kuriame reiškiasi mūsų veikimas. 
Moksleivis — riboja santykius dar su 
artimesne aplinka ir nustato mūsų 
santykius su pačiu savim, su pasiruo
šimu gyvenimui, kuriame ilgainiui 
reikšis mūsų, kaip tautos narių, ver
kimas.

I. Kokie turime būti, išeinantis prie
laidos, kad esame lietuviai?

Yra dvi galimybės: arba atitrūkti 
nuo savos tautos, įsilieti į kitą tautą, 
arba išsilaikyti savo tautos1'nariu.

Pirmasis atvejis iš viso nesvarsty- 
tin&s, nes, viena, galima nuo savo
sios atitrūkti, bet sunku į kitą įsi
jungti organiškai; žmogus, pamėginęs 
tokią metamorfozę, sulūžta, jaučias 
nelaimingas, antra, neprileidžiam nė 
minties, kad mes galėtume savosios 
tautos išsižadėti.

Prielaida, kad esame ir norime 
būti savo tautos nariai, pareigoja 
dviem dalykam: 1. dalyvauti aktyviai 
tautos bendruose reikaluose bei sie
kimuose, 2. visame gyvenime reikštis 
taip, kaip lietuvis gali ir privalo reikš
tis, išeidamas iš savo lietuviško cha
rakterio.

Dabartinėmis sąlygomis tautai yra 
du svarbieji siekimai: 1. atgauti val
stybei nepriklausomybę, 2. išsaugoti 
tremtinius Lietuvai. Abiejų siekimų 
laimėlimas ar pralaimėjimas pnklpu- 
sys iš esmės nuo didžiųjų valstybių 
interesų. Mes mažajėgiai. Bet vis dėlto 
ne bejėgiai. Apie fizinę jėgą maža 
kalbos tegali būti. Svarbiau dvasinė, 
kuria lietuvis mokėtų pasaulį sudo
minti, laimėti pripažinimą, pagarbą 
įsitikinimą, kad šitokios tautos žmo
nės negali ir neturi būti pavergiami. 
Toks dvasinis lietuvio pripažinimas 
bus laimėtas tada, .1. kai lietuvis pa
jėgs pasirodyti lygioje aukštumoje su 
pasaulio rinktinėmis tautomis, 2. pa
sirodyti pranašus savo originaliu lie
tuvišku pasireiškimu.

Iš čia lietuvio dvejopi uždaviniai: 
1. prilygti ar pralenkti kitos kultūrin
gos tautos žmogų, 2. pasiriekšti su 
savu lietuvišku charakteriu.

Kuo prilygti? Pirmiausia — inte
lektualiniu išsilavinimu, moraliniu 
charakterio- tvirtumu, socialumu ir 
aktyvumu. Susidurdamas su sveti
maisiais, bendradarbiaudamas moksle, 
visuomeniniame, profesiniame gyve
nime ar paprastame pasikalbėjime 

toks lietuvis, aukšto laipsnio europie
tis, teigiama prasme, įkvėps sau kitų 
pagarbos.

Kuo tas europietis pareikš savo 
tautinį charakterį? Kokį charakterį? 
Dar moksliškai neištirtas lietuvių tau
tos pobūdis, jos charakterio skirtu
mas nuo kitos tautos. Bet jau ligšio
liniai tyrimai leidžia teigti, kad 
lietuvių charakterio pagrinde glūdi
1. pusiausvyra ir atsargumas visoms 
naujovėms, prisirišimas prie tradicijų, 
santūrumas, skoningas saikingumas,
2. nuoširdus paprastumas, 3. blaivus 
realizmas, dalykus įvertinant ir juos 
pergyvenant, bei dvasinių siekimų 
idealizmas, principingumas. Iliustra
cijai kiekvienas paimkim liaudies ar 
individualinę kūrybą ar kasdieninį gy
venimą.

Šitie bruožai ypačiai išryškėja, kai 
sugretiname save su latviais, lenkais. 
Prieš lietuvio pusiausvyra, saikingu
mą, — lenko bravūra, latvio išdidu
mas; prieš lietuviška nuoširdų pa
prastumą — lenko iškilmingumas, lat
vio po*r prieš lietuvio blaivų realiz
mą — lenkų romantinė fantazija, lat
vio natūralizmas: prieš lietuvio • sie
kimu dvasini idealizmą, prineioingu- 
ma-lenku garbės (honoro) idealizmas, 
latvio oportunizmas.

Lietuvio santūrumas nustebins pietų 
žmogų, bet iis pritiks skandinavui, 
anolui ar anskritai vakariečiui — šiau
riečiui. I iehivio paprastumas, skonin
gas saikingumas bus mieli prancūzui, 
o io moralinis taurumas ir tradicinou- 
mas bus nrii’ntini anahii. t iehivio cha
rakteris. toks, koki ii nažistam iki šiol, 
gal'-ahodvti k»ip kažkas nauia, origi
nalu tarp šiaurės ir piefu žmogaus.

Toks charakteris pasireiškia visose 
žmogaus gyvenimo srityse: kuria lie
tuviai meną, mokslą — jis ten; spren
džia ir organizuoja valstybinį, socia
linį, religinį gyvenimą — jis ten. San
tykiuoja gyvu žodžiu su svetimaisiais 
žmonėmis — ir ten jis nebus nuslėp
tas. Ir slėpt jo nereikia. Čia lietuvio 
savitas veidas. Su juo tenka rodytis, 
ir jis turi laimėti pripažnimą. Ir tai yra 
faktas — kur tokie pasirodo, laimi 
simpatijas (ansamblių pasireiškimai!). 
Jau aišku, kokiu keliu turime eiti, no
rėdami būti ir rodytis lietuviai

11. Kokie turime būti, išeinant iš prie
laidos, kad esame tremtiniai?

Ar tremties sąlygos padeda ar kliu
do, reikštis su tautiniu charakteriu? 
Iš vienos pusės jos yra palankios. Jos 
padeda geriau save pažinti, nes yra 
proga palyginti lietuvius su nelietu
viais. Jos padeda save labiau popu
liarinti svetimųjų akyse, nes daugiau 
progos su jais susidurti.

Sąlygos ir nepalankios. Visas emi
grantinis gyvenimas žmogų automa

tiškai nutautina, priversdamas nesą
moningai pasiskolinti daug svetimy
bių. Jis gadina žmogaus charakterį: 
atbukina dvasinį jautrumą ir dvasinius 
interesus, stiprina išsilaikymo instink
tą, santykius su kitais daro brutales
nius, gimdo kaimenės žmogų, smukdo 
asmenybę. Patys jaučiam, kuo virstam.

Tokiomis aplinkybėmis lietuviui 
tremtyje stoja preš akis ypatingi už
daviniai, norint išlaikyti savyje sveiką 
tautinį charakterį:^ 1. sustiprinti pa
stangas išlaikyti savyje tautinį cha
rakterį, 2. sustiprinti budrumą, kad 
santykiuose su kitomis tautybėmis 
neprasimuštų tie neigiami charakterio 
bruožai, kuriuos skatina tremtinio gy
venimas.

Priemonės tam — pirmiausia prisi
minti su meile lietuviškas tradicijas ir, 
kiek jos derinasi su naujo laiko rei
kalavimais, palaikyti jas savo kasdie
ninio gyvenimo praktikoje. Šitos tra
dicijos turi milžiniškos įtakos išlaikyti 
tautinei dvasiai: lietuvių kalba, pa
pročiai išliko Prūsų Lietuvoje ir išlai
kė lietuviškos dvasios gyvybę. Taip 
pat senoji karta Amerikoje saugojo 
pirmiausia kalbą ir dainas; vaikams 
neleisdavo kitaip kalbėti — tik lietu
viškai; tą patį maldingumą ir religi
nes tradicijas, namų papročius ir net 
drabužius, kaip sijonus, prijuostes, 
dešimtis metų išsaugojo. Pas mus 
tremtyje nenorima kai kieno suprasti, 
kad tradicijos reiškiasi visame žmo
gaus gyvenime, kad iš jo negalima 
išskirti ir religinio gyvenimo. Girdi, 
religija esanti internacionalus daly
kas, ir tautiškumo religiniuose papro
čiuose nesą. Priešingai, kur kitur su
rasi tokias religines tradicijas kaip 
Lietuvoje, kurias puikiausiai yra at
vaizdavęs Vienuolisl — Prisiminti ir 
atmintinai mokytis lietuviškos kūry
bos eilėraščių, prozos. Kas jaunas tos 
kūrybos išmoksta, nepamiršta ir su
augęs ir turi maloniausius prisimini
mus, juos sendamas bekartodamas. 
Prisiminti ar pažinti gyvenimą vei
kėjų, kurie lietuvišką gyvenimą orga
nizavo ar jo kultūrą kūrė. Pagaliau 
visa, kas tik lietuviška ir pozityvu, 
duoda dvasiai medžiagos, naujumo, 
ją stiprina, gaivina.

Prieš asmenybę ardančią tremties 
įtaką, prieš savanaudiškumą ir hedo- 
nizmą-gaivinti idealizmą, domėjimąsi 
dvasiniais dalykais, kurie duoda 
maisto ne tik juslėms ir jas kutena 
(kodavimas, girtavimas, rietenos), bei 
ir intelektualinėms, estetinėms ga
lioms, tenkina socialinius tauriuosius 
jausmus. Literatūros ir meno vakarai, 
diskusijos, skaityklos, kursai yra gera 
užtvanka viską niveliuojančiai hedo
nizmo bangai. Prieš demoralizaciją, 
prieš blogio antplūdį negelbės pasy
vumas, bėgimas nuo minios ir jos nie
kinimas. Tada gyvenimą paims į sa
vo rankas ekstremistinis gaivalas.
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A. Vaičiulaitis

Vidudienis kaimo smuklei
— Sakyk gi man, ar neturi su 

savim pinigų?
Leonardo da Vinci.

Kaip vakar, ' kaip šiandie, taip ir 
anuomet buvo saulėtas kaitrus vidudie
nis. Per girią keliavo žmogus. Jis avėjo 
plačiais aulais pušnis, žalio aksomo ke
lines, vilkėjo tokį pat švarką ir rau
dona skepetaite kas žingsnis šluostėsi 
veidą.

— Argi jau nė gyvos dvasios nesutik
siu? — atsiduso jis. — Vargas man —' 
nž kiaurus metus išsipasninkausiu. Ką 
girdžiu — šuva sulujo?

Keleivis pajudrėjo. Netrukus pasiekė 
skynimą su kaimu ir su sena, strieg- 
tiniu stogu dengta smukle kiek nuoša
liau. Saulėje kaitinosi šeimininkas ir 
tingiai glostė savo ligi juosmens, nusi
driekusią, kaip smala juodą barzdą. 
Jis tarė:

Dėlto prieš jo vadovavimą ir agresiją 
reikia pastatyti idealistinio elemento 
veržlumą.

Tai lietuvio charakterio ir lietuviš
kos bendruomenės gelbėjimas trem
tyje. O "santykiuose su kitomis tauty
bėmis^ su lenkais, latviais, estais ar 
kitais DP, lygiai kaip ir su vietiniais 
gyventojais tenka laikytis gerų san
tykių, pastangų sugyventi, kiek tai 
vietose galima, sueinant j asmeninius 
santykius. Štai ir turime keletą užda
vinių, kuriuos diktuoja tremtiniui )o 
fremtiniška būtis.

III. Kokie turime būti, išeinant iš prie
laidos, kad esame moksleiviai?

Moksleivis — šioje sąvokoje dėme
sio vertos dvi žymės — tai mokslus 
einąs, gyvenimui besiruošiąs žmogus, 
antra, tai jaunas žmogus, kurio^dvasia 
yra ypatinga. Gyvenimui ruošiasi vi
sapusiškai: profesiniu atžvilgiu-mo- 
kosj geriausiai, ypač, atsižvelgiant i 
padėties reikalavimus ir praeities ap
sileidimus, svetimąsias kalbas; cha
rakterio atžvilgiu-lavina savo charak
terį, ypačiai valią, kad būtų pats sa
vęs valdovas. Sis laikas valios labiau 
reikalauja nei normalūs ramios kūry
bos laikai. Lavina savyje idealizmą, 
kurio ima trūkti tremtinių masei, ku
rio jau trūko ir vokiečių okupacijoje 
žymiai daliai mokinių; bekompromisi- 
nės kovos ir veržlumo nusiteikimus, 
demokratizmo dvasios pamėgimą, nes 
s-.fctimosios įtakos yra mūsų meto
dus paveikę (smurtui, apgaulei, klastai 
pas mus ne vietai). Taip kuriama as
menybė. Moksleivio, kaip jaunuolio, 
psichologija yra tinkama šiems nusi
teikimams. Paprastai jaunas yra lin
kęs ( idealizma, nepakenčia veidmai
niavimo, yra bekompromisinės kovos 
vardan idealų, vardan principų žmo-

— Malonėkit užsukti pas mane. Čia 
dieną ir naktį jūsų laukia geras stalas, 
pilnas ąsotis ir pavėsis.

— Nepeiktinus dalykus tu suminėjai. 
Doras krikščionis, su apžadais plušąs 
į šventas vietas, niekados neatsisakys 
nuo gardaus kąsnio ir pilno stiklo.

Žemo, aprūkusio kambario kampe 
prie grandinės gulėjo prijaukinta lapė. 
Už stalo, apgulto debesies musių, rymo
jo pusamžis vienuolis su knygomis ran
kose. Įėjusia šūktelėjo:

— Dievo tarnas! Malonu, nes tokiam 
asmeniui, nesigirdamas galiu prisipažin
ti, jog esu Severinas Šendriškis, dabar 
gyvenu Kaune, bet esu ir svetur buvo
jęs. Turiu mieste mūrus, dukterį ir iš 
žmonos pusės giminiuojuosi su šviesiuo
ju Žemaičių vyskupu, išminties, geru
mo ir kitų dorybių paveikslu, kuris ma
ne, kai apsilankau Varniuos, kiekvieną'

gus. Teisingai Mickevičius apie )a^j» 
nystę kalbėjo:

„Siek ten, kur vyzdis nepasiekia, 
laužk tai, ko protas nepajėgia . . ."

Jaunuolis, naujovės atstovas, nela
bai tradicijas mėgsta, lirfftsta į dikta
tūrinį griežtumą, kurį jau tenka ap
valdyti. Taigi, tokiam žmogui, kuris 
mums bus reikalingas šiais laikais, 
geriausia medžiaga, jaunas žmogus, 
moksleivis. Jeigu ruošiamės ilgos di
stancijos kovai, jeigu moksleivis dar 
šiandien tai kovai mažiau panaudos 
jamas, tai jam turės būti sudėta atsa
komybė už ateitį, nes hs turi 
dar laiko tam pasiruošti, jo jaunystės 
prigimtis tam dar yra tinkamiausia.

♦

SuTraukim, kogi iš moksleivio šiandien 
laukiam, kokį skiriam jam idealą: tau
tos atžvilgiu — moksleivis palaiko 
tautines tradicijas ir jas derina su 
naujais pozityviais gyvenimo laimė
jimais; artimo atžvilgiu — visuomeniš
kas, solidarus, demokratiškas; mokslo 
atžvilgiu — pažangus, apsiginkluoja 
ypačiai svetimomis kalbomis; charak
terio atžvilgiu — valingas idealistas 
— pricipingas, kovingas ir veržlus; 
Dievo atžvilgiu — aktyviai religingas, 
nes religinė kultūra priklauso prie 
pilnutinio žmogaus esmės, o religi
nės tradicijos Prie tautos dvasinių 
vertybių; religija duoda ne vienam Jė
gos ir priemonių charakteriui ugdyti; 
religijos šviesa, padeda išspręsti eilę 
painių gyvenimo problemų; pagaliau 
taktikos atžvilgiu — reiškiasi organi
zuotai, rečiau partizaniškai.

Tokis jaunimas pateisino tautos lū
kesčius praeity. Tokis jis dar labiau 
reikalingas ateičiai. Ypačiai jaunimas, 
kuris aukojasi ir ryžtasi, būti kovo
jančios tautos avangardu. 

sykį pavaišina taboka iš sidabrinės dė
žutės, papuoštos trimis rubinais, ir pa. 
tapnoja man per petį sakydamas: „A, 
mano mielas . . .“

— Jūsų nuopelnai stebina dangų — 
prabilo vienuolis, — ir jų akivaizdoj 
dar labiau tamsėja mano nedorybės. 
Vykstu savo nuodėmių apraudoti prieš 
Aušros Vartus . . .

— Ar dar nevalgysit? — įsikišo Šei
mininkas.

— Duok valandėlę kveptelti, — atsa
kė ponas Šendriškis. — Į Aušros Var
tus? Juk ir aš ten keliauju. Būsim 
draugai. Koki apžadai jus veda į Vil
nių?

— Ak, mano apžadai klastingi. Sykį 
pamačiau su medžio viršūne nulūžus 
vaiką ir kiek žemiau už marškinių pa
sikabinus. Šaka jau traškėjo, ir berniu
kas bematant galėjo atsidurti ant ak
menų apačioje. Šokau gelbėti ir prisie
kiau, jei pasiseks, aplankyti Aušros 
Vartų šv. Panelę, kuri aukštam soste 
sėdi, j mūsų kraštą žiūri, skaito žmo
nių vargus ir iš ašarų varsto angelams 
rąžančius. Tą rėksnį išvadavau iš mir
ties nagų. Bet aš galėjau šauktis į mūsų 
ordeno papuošalą šv. Antaną, čia pat 
pašonėj esantį. To nepadariau, nes vi
są amžių troškau aplankyti Aušros 
Vartus ir niekaip progos neradau. Štai 
kokia mano klasta. Kai savo apžadus 
pasakiau tėvui provincijolui, jis mane 
išleido.

— Jūsų klasta ir jūs patys esat 
Šventu Aš irgi apžadus padariau. Mano. 
duktė sunkiai sirgo, beveik merdėjo. 
Niekas, nei daktarai nei geriausi vais
tai, -jai negelbėjo. Tada prižadėjau, jei 
pasveiks, pėsčias eiti į Vilnių, pasi
melsti prie Aušros Vartų ir šv. Pane
lei paaukoti penkis gryno sidabro likto
rius, užpirkti visose bažnyčiose mišias 
ir prie karalaičio šv. Kazimiero grabo 
pusę, metų žibinti vaškinę žvakę, sto
rumo, štai, sulig mano lazda.- Duktė 
pradėjo taisytis ir jau, garbė Dievui, ima 
vaikščioti. Šeimininke! Kur jis dingo? 
Iš mano apvalios išvaizdos lengva įsiti
kinti, kad nesu linkęs į vienuolių luo
mą ir pasninkus. E, šeimininke, šeimi
ninke!

— Kuo galiu patarnauti? -— iš lauko 
atsiliepė šaukiamasis.

— Duok valgyt.
— Ko malonėsit?
— O ką pasiūlysi?
— Pas mane Visko pilna. Nebent gul

bės pieno trūksta.
— Tai atnešk du butelius vyno.
— Vyno? Ehe! Vyno . . .
— Kas?
— Maloningas pone, nors šitie sieno

jai labai seni, bet nuo vyno jie yra iš
laikę tvirčiausią blaivybę.

— O midaus?
— Kiek tik norit ... Ko daugiau?
— Gal turi teterviną? Tai labai gar

dus paukštis. Ne? Kad taip pamėginus
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vaisiais iškimštą paršelį? Irgi neturi? Ar 
nereiks pasitenkinti kurkiena . • . Ir 
vėl barzdą kratai? Na, ką darysi, lieka 
tik paprasta vištiena . . . Dviejų viš
tų užteks . . .

— Ak, paskutinę vakar vanagas nune
šė. Kokia višta buvo! . . Vieni tau
kai .. .

— Taip . . . Tik man nuo to skilvys 
nė kiek nenurimsta, — tarė ponas Šen- 
driškis ir susiveržė diržą. — Kas ten? 
Man rodos, kad palangėj gaidys pra
gydo.

— Tikra tiesa — geriausios veislės 
gaidys, kokio niekur nerasit, — gyrėsi 
šeimininkas, dviem pirštais suėmęs 
barzdos žiupsnį.

— Kam pirmai jį nuslėpei?
— Juk prašėt tik vištų. Tariau, kad 

gaidžių nemėgstat.
— Pagauk, bus geras!
— Man jo lyg gailėtų: jau dešimti 

metai jis ko tiksliausiai laikrodį at- 
stoja.

— Duosiu kad ir visą muštinį • • • 
Baisiai alkanas esu ir atsakančiai nepa
sidrūtinęs negaliosiu toliau leistis.

— Ką darysi . . . Muštinis — leng
va pasakyti, bet sunku jį paimti. Einu 
jam sprando nusukti.

Paskutinius žodžius šeimininkas sky
rė ne muštiniui, tik gaidžiui. Ir šiam 
buvo trošku. Jis apleipęs, prasižiojęs 
tupėjo pastogėj ir, tur būt, prieš oro 
atmainą savo pražūčiai buvo pragydęs. 
Jo ponas viena ranka susiėmė barzdą, 
antrą atkišo ir selino prie nepatikimai 
mirksinčio giesmininko. Prisiartinęs 
šeimininkas stvėrė jį ir išsitiesė kaip 
ilgas. Išgąsdintas paukšti stryktelėjo, 
kudakindamas spruko į daržą ir neke
tino pigiai atiduoti gyvybę. Puolikas 
pakilo ir persirabazdino per tvorą. Jis 
šokinėjo per kopūstų galvas, painiojosi 
agurkuose, iš visos širdies keikėsi ir 
vaikėsi savo dešimtmetį laikrodi, kuris 
pagaliau atsidūrė ant pašiūrės stogo ir, 
sparnu rėždamas, narsiai žiūrėjo že
myn.
—. 0, velnių pripūtęs bjaurybė! — dū
ko šeimininkas. — Aštiš, aitvare. Aš- 
tiš, padla! Ar tave perkūnas nešė ten 
ar kokios plynios! Avidausa, asile, tu 
manai — didelis daiktas, jei tave noriu 
papiauti! Ne tiek ir dar netokių gaidžių 
esu į kitą pasaulį nusiuntęs, o jie taip 
nekvailiojo . . . Gal gerumu prisiprašy
siu .. . Pučiukas, pučiukas, put, put, 
put! Žiūrėk, neprisileidžia artyn, besti- 
ja’-

— Aš užeisiu iš užpakalio ir jį tau 
pavykėsiu. Tu tik griebk, — pasiūlė 
duryse stovėjęs ponas Šendriškis.

Jis pakėlė kartaitę, pasilypėjo kopė
čiomis ir patirškino ant kreigo laksčiu
sius pietus. Paukštis, pasverdėjo, suplas
nojo, pro šeimininko galvą plumptelėjo 
ant Žemės ir, kiek sveikata nešė, pasi- 
gaikščiodamas nukūrė -į čia pat augantį 
kadugyną.

— Dabar galiu jam į uodegą papūsti, 
— atsiduso pabėgėlio- savininkas. — Be 
rytojaus jis negrįš.

— Kaip bus su valgiu? Žinotum, koks 
tas mano pilvas . . .

— Gal malonėtumėt kumpio, ski
landžio, puikiausio skilandžio, su čisna- 
kiniais iškimšto, dešrų, riebių taukais 
varvančių dešrų . . . Tik pamanius apie 
jas, seilės bėga . . . paskui žalių lašinių 
su pipirais ... •

— Žmogau! — sušuko ponas Severi
nas, — turi tiek Dievo dovanos ir tyli. 
Duokše, greičiau!

Tuoj ant stalo stovėjo duona, mėsa, 
lašiniai, pilvotas midaus ąsotis . . . Po
nas Šendriškis su įnirtimu puolė sotin
tis, dar spėjęs tarti:

— Žinau, kad Dievo tarnui nevalia 
nieko su savim turėti, ir jis minta tuo, 
ką gauna. Prašyčiau neatsisakyti ir už
kąsti.

— Už gerą širdį jums Viešpats šim
teriopai atpildys, — pasakė vienuolis.

Valgė tylėdami. Ponas Šendriškis už
gulęs tąsė skilandį, į kurį dantys sun
kiai lindo. Po valandėlės, užsigėręs ir 
numalšinęs pirmą alkį, jis pažvelgė į 
savo svečią ir nustebo:

— Dievo tarne! Jūs valgot mėsą ii 
sulaužėt regulą. Tiesa, man tai įdomu, 
nes su Kalvarijos dominikonu Fabijonu 
esu susilažinęs, kad žūt būt savo gyve
nime rasiu regulą peržengusį vienuolį.

netikėtai laimėjau.
— Maloningas pone, nurimkit; lažybų 

dar nelaimėjot, ir aš regulai nenusikal- 
tau; mūsų įstatymuos pasakyta, kad ke
lionėj mintam išmalda, vis tiek ar ji 
būtų iš mėsof, ar iš grikių, ar tik gryno 
vandens.

— .Šitaip! Tada labai gaila: kad ko
kios, į dangaus karalystę su laimėjimu 
pateks dominikonas, ne aš. Bet dešros 
— kaip pintis. Gali dantis išsisukti, po 
šimts velnių!

— Nekeikit! — šūktelėjo persižegno- 
damas vienuolis. M

Ponas Severinas atsakė: »
— Man rodos, ištarti šėtoną nėra nu

sikaltimas, nes jo vardas tuojau prime
na pragarą, dvokiančią sierą, liepsnas, 
į gerklę pilamą smalą ir tuo būdu dar 
galutinai nesugedusį atbaido nuo nusi
dėjimų smagumo.

— Žmogau, sakykit — nusidėjimų 
bjaurumo!

— Nors nesimokiau teologijos, bet 
manau, kad žmonės į nuodėmes nepultų 
lyg patrakę, jei jos būtų bjaurios. Kam 
reikia bjauraus daikto? Kuris vyras tuo
kiasi su bjauria moterim, ir kuri mote- . 
ris laksto paskui bjaurų vyrą? Visi puo
la prie to, kas smagu, malonu. Todėl 
reikia sakyti — nuodėmių smagumas. 
Jei jos būtų bjaurios, tik vieni kvailiai 
nusidėtų.

— Dėl pavyzdžio apie moteris nieko 
nepridėsiu, bet jas laikau piktosios dva
sios pinklėmis dorai sielai sugauti, indu, 
žudančiu jaunikaičius, vėjiniais gaidžiais 
ant bažnyčios stogo . . «

— Jūs pasakytumėt puikiausią pa
mokslą apie moteris, ir guldau galvą, — 
jos pirmos imtų verkti, išvydę tokį ap
šepusį savo vaizdą. Aš prisipažįstu^— 
jūsų pamokslu netikėčiau.

— Kodėl?

— Juk jūs, Dievo tarne, moterų ne
pažįstat.

— Taip, bet aš apie jas galiu api
bendrintai kalbėti.

— Maža nauda iš to: moteris įdomi 
tik pavieniui ir konkrečiai.

Ponas Severinas valgė daug ir smar
kiai, net ausys linko. Midų gėrė stiklą 
po stiklo; kuklus vienuolis neiškentė ir 
pastebėjo:

— Jei jūs ir savo siela taip rūpinatės 
kaip kūnu, tai dangaus vartai jums se
niai atverti.

— Lyg bloga savo kūną mylėti?
— Žinoma! Jis mūsų priešas!
— Viešpats ir liepė mylėti priešus.
— Bet jis mūsų neišganys!
— Kodėl ne! Žmogus gali būti išgany

tas ir per kūno, ne tik per sielos meilę.
— Erezija!
— Visai ne! Atėjus skirtam laikui 

kūnai kelsis iš numirusių ir eis į dangą, 
jei bus to verti. Žmogus, kuris myli savo 
kūną, nenorės jam amžinos pražūties ir 
elgsis taip, kad jo numylėtinis patektų 
į rojaus sodus . . . Bet tie lašiniai 

^neminkštesni už kanapinę plėškę. Ar 
ne, šeimininke?

— Ką šnekat! Tik gerai pakramtykit 
— pamatysit, koki gardūs ir nekieti.

— Tu ir geležį nukąstum, — tarė 
ponas Severinas. — O kas tai?

Toli, giriose kur, sudundėjo. Pro lan
gą jie pamatė kylant juodą audros de
besį.

Medžiai rymojo kaip nulieti.«Kaitra 
šutinte šutino. Visa apylinkė tylėjo, lyg 
išmirus, tik erškėtrožės krūme sučipsė- 
jo paukštukas ir vėl nurimo.

Ponas Šendriškis baigė valgyti, vie
nuolis seniai buvo pasisotinęs, kai pro 
sąsparas sušvilpė vėjas ir palangėj nu
lenkė kiečius. Greitai slinko debesys, 
vėtra artėjo,. medžiai sušlamo, suūžė. 
Pirmi stambūs lašai nukrito ir vėl nus
tojo. Lauke pasigirdo neaiškus ošimas. 
Tuoj virto jis stipriu šniokštimu. Kregž
dės, lyg juodos drobės skuteliai, klykau
damos lėkė pavėjui. Paskui susyk, tar
tum debesys būtų prakiurę, lyg aukštai 
tvenkiiflai būtų atsivėrę, pliūptelėjo 
smarki liūtis. Perkūnas trenkė po per
kūno, žaibas plieskė po žaibo. Lytuje 
giria atrodė kaip į baltas marškas įvy
niota. Nuo stogo ilgais kutais nusitiesė 
srovės, o pro lubas ant aslos ėmė var
vėti vanduo.

Gerą valandą siautė griaustinis. Po
nas Severinas, vienuolis ir šeimininkas 
nespėjo sulig kiekvienu žaibu žegnoti’.

Greitai atėjo, greit ir nusidangino 
audra.

— Tokio lytučio kaip gyvas nėsu ma' 
tęs, — prabilo šeimininkas.

Jis atsidarė duris.
— Vargšė, — tarė ponas Šendriškis, 

ranka rodydamas įtrenktą pušį. — Net 
sakai kvepia.

Iš debesų išsinėrė saulė, linksma, iš
prausta. Nuo spindulių lapai sidabru 
sužvilgo. Medžiai, krūmai ir gėlės sto
vėto švieži, nauji, toki nauji, lyg tik 
šiandie sukurti. Prie žemės priplaktos 
žolės kėlėsi, balos blizgėjo ir upeliūkš-
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čiai pasišokinėdami, vingriuodami sku
bėjo į slėnj.

Oras buvo gaivus, vėsus, ir ponas 
Sendriškis prieš kelionę įsigeidė minu
čiukę snūstelti. Kai jį vienuolis pabu
dino, saulė jau linko prie girios krašto.

— Smiltys kaip matai sugėrė vande
nį, ir aš net imu pavydėti, kaip smagu 
bus jums keliauti, — tarė šeimininkas, 
gavęs žadėtąjį muštinį.

Kai ponas Severinas su vienuoliu išė
jo pro duris, iš kadugyno atkiūtino pa- 
šiurpęs gaidys.

— Na, icliau, gerai tau kailį išpylė, — 
pasakė šeimininkas ir atsisėdo laukti 
naujų svečių.

Keleiviai ėjo per kvepiantį ir čiulban
tį liepyną. Ųž jo rado upelį. Ne, dabar, 
po liūties, čia buvo tikra upė, išsiliejusi 
į pievas, sūkuriuojanti, nešanti šakas, 
krūmokšnius, šokinėjanti per akmenis 
ir su įnirtimu puolanti statesnį krantą.

— Ir vėl nelaimė, — sudejavo po
nas Severinas. — Kaip aš persirisiu per 
šitą balą! ♦

— Juk ji negili, nebus ligi kelių, ■— 
pastebėjo vienuolis.

— .Negili tai negili. Bet aš nuo drėg-. 
mės gaunu baisią sausgėlą dešinėj ko
joj. Nesušlapęs vis tiek neperbrisiu sro
vės.

— Tada aš jus paimsiu ant ^pečių. 
Nebijokit, stiprus esu:' seniau, bernau
damas, jautį ant žemės patiesdavau.

Nesipriešindamas ponas Šendriškis 
užsėdo ant nešiko, kuris visai lengvai 
brido per vandenį.

Staiga vidury tėkmės vienuolis išsi
gandęs sustojo ir paklausė:

• — Sakykit man, ar neturit pinigų su 
savim? .

— Žinoma! Kiek tik "norit!
— Toliau nė iš vietos nekeliu kojos. 

Lipkit žemyn: man regula draudžia su 
savim pinigų nešiotis.

— Dievo tarne, pinigus ne jūs, tik 
aš nešu.

0 ką aš nešu, jei ne jus? Drauge 
su jumis ir pinigus . . .

— Bet jūs neturit jų • • •
Kaip tik turiu: lyg jie šiek tiek nepa- 

sunkina mano naštos? Lyg jie ore lai
kosi? Ne, ne, lipkit žemyn. Toliau 
brisdamas nusižengčiau regulai, ir tai 
būtų jums proga laimėti lažybas su do
minikonu. Lipkit, lipkit, maloningas po
ne! Dievas sausgėlos šį sykį gal neuž
leis.

— Negaliu jūsų vesti į nuodėmę. Dė
kui ir už pusę kelio. A, žiūrėk, vande-* 
nelis visai drungnas, gal nuo tokio nė 
liga neįsimes.

Išbridęs į krantą ponas Šendriškis 
.luktelėjo, ar neims kojos gelti.

— Neskauda, — tarė .kiek pastovėjęs.
Juodu vėl žengė smiltėtu keliu. Sau

lei leidžiantis, nuo kalvos jie išvydo 
spindinčius Vilniaus bokštus toli slėny.

Išgirdę vakarinius varpus, ponas Se
verinas su vienuoliu nusilenkė ir sukal
bėjo Angelas Dievo prieš tėvų miestą.

1931 m.

Maratono begin
1896 m. baronas Pierre de Couber

tin, olimpinių žaidimų įkūrėjas. Pir
mosios Olimpijados programon įtrau
kė Maratono bėgimą. Tuo jis norėjo 
paminėti aną neužmirštamą antikos 
žygdarbį.

Senovės sporte lenktyniavimas 
žmogaus . ištverme buvo nepraktikuo
jamas. Nežiūrint to, antika davė im
pulsą moderniajam sportui. Prie jos 
atgimimo mūsų laikų moderniuose 
olimpiniuose žaidimuose daųrj prisi
dėjo praėjusio šimtmečio idėjos, |o 
dvasia.

Maratono bėgimo įtraukimas olim
pinių žaidimų programon buvo labai 
drąsus užsimojimas, juoba, kad de 
Coubertin kūrė programą ateičiai. 
Programos klaidos galėjo numarinti 
jaunutę olimpinių žaidimų įdėję.

Maratono bėgimu didysis prancūzų 
pedagogas sukūrė tokias lenktynes, 
kurios mažne prašoka galimumų ri
bas, bet yra galimos; nors nepapras
tai varginančios, bet kilnios. Olim
piadoje jos Yra svarbiausias progra
mos punktas, tačiau ne kiek neužtem
do kitų sporto varžybų, llgainui šis 
bėgimas įgavo anos magiškos bei 
olimpiškos jėgos.

Pirmajam Maratono bėgimui de 
Coubertin parinko* nuostabią vietą. 
Bėgimo kelias ėjo svajingos Mara
tono įlankos pakrante, Pentelikono 
marmuro uolų papėdėm, lengvai kal- 
vuotais alyvų ir vynuogių krūmais 
apaugusiais Atikos laukais blizgan
čio Akropolio link, kurio papėdėje, ant 
llissos upės kranto, stovėjo olimpinis 
stadijonas. Kelias, skaisčios Graikijos 
saulės deginamas, buvo 40 km ilgumo.

Apie patį pirmąjį Maratono bėgi
mą istorija pasakoja, kad tuojau pat 
po mūšio su persais prie Maratono, 
kuriame, graikai atmušė išsikėlusius 
persus, vienas karys, nebodamas 
žaiždų, parbėgo iš mūšio lauko į Atė
nus nešdamas išsigandusiems miesto 
gyventojams džiugią naujieną ir šauk
damas: „Mes laimėjome!" susmuko 
prie stadijono aukuro ir mirė.

1896 m. Maratono bėgimo finišas 
buvo ta pati vieta, kurioje mirė isto
rinis Maratono bėgikas. Pirmųfų 
naujųjų laikų olimpinių žaidimų 
40.000 žiūrovų, perpildžiusių restau
ruotą antikinį stadijoną, įtempimas, 
nors ir be. baimės pėdsakų, buvo nė 
kiek nemažesnis kaip tąsyk, prieš 

*2386 metus. Graikams atrodė, kad ir 
šiuo kartu laimėti reikalauja jų tau
tinė garbė. Pirmąjį olimpinį Mara
tono bėgimą bėgo 17 dalyvių: ‘pran
cūzas, austraiiėtis, vengras, ameri
kietis ir trylika graikų. Pradžio’e Pir
muoju bėgo prancūzas, paskui ame
rikietis. 32 kilometre priekin prasi
veržė jaunas, tautiniais drabužiais ap
sirengęs, kaimietis — graikas Luis. Jis 
pirmasis pasiekė finišą prabėgdamas 
distanciją per 2 vai. 58 min. ir 50 sek. 
Sportiško treningo jis nežinojo. Naktį

Čarli Diem

prieš bėgimą jis praleido besimelsda
mas prieš Dievo Motinos paveikslą. 
Pakelėje, bėgimo metu, kai jis ištrokš- , 
davo, jo draugai gaivino jį vynu.

Pradžioje apdulkėjęs raitelis žiūro
vams pranešė, kad pirmi bėga sve
timšaliai. tačiau netrukus po to, Pra
lenkęs bėgikus, atjojo antras pranešė
jas. Ir Atėnų miesto policijos virši
ninkas įjojęs stadijonan galėjo žiū
rovams pranešti, kad bėgimą pirmuoju 
bėga graikas. Žiūrovai pakila pagauti 
džiaugsmo ir neaprašomai šaukdami. 
Karaliaus sūnūs nuskubėjo prie sta
dijono vartų. Atbėgusį piemenį Jie 
nulydėjo prie karaliaus ložės. Čia ka
ralius pirmasis pasveikino laimėtoją 
graikų tautos vardu. Žiūrovai iš 
džiaugsmo nežinojo ką daryti. Jie 
metė gėles, kepures, žiedus, nosines,' 
pinigines. Kaimiečiai veržėsi, stadijono 
vidunf nešdami laimėtojui savas dova
nas — avis, ožkas. Šią valandą Luis 
tapo graikų tautos didvyriu. 1936 m., 
XI Olimpijados metu, dar kartą visa 
Graikija didžiavosi Luis, kai jis, kaip 
Berlyno Olimpijados garbės svečias, 
olimpinių varpų aidams aidint, 50 
tautų sportininkų priešakyje įtėjo sia- 
dijonan nešdamas rankoje gyvą Olim
pijos kalno alyvos šakelę.

Nuo 1896 m. kievienos olimpijados 
metu buvo bėgamas Maratono bėgi
mas. Luis tipo nesportiškų bėgikų 
skaičius tolydžio mažėjo. Kas ryžosi 
šiose varžybose dalyvauti, ar jis bū
tų kilęs iš kalnuoto krašto, ar iš lygu
mų šalies, buvo gerai sportiškai tre
niruotas ir užgrūdintas. Todėl ir Pra- 
bėgimo laikas nuolat trumpėjo. Nors 
ir nė- vienas bėgimas nebuvo toks 
sunkus, kaip graikiškasis, tačiau ne 
retas jų vyko labai dramatiškose ap
linkybėse. Vienas iš tragiškiausių bu
vo italo Dorando finišas 1908 m. Lon
dono Olimpijados metu. Su nepa
prastu atkaklumu jis bėgo visą kelią 
ir prie pat stadijono, bėgdamas smar
kių tempu, toli paliko savo varžovą 
pietų-atriKierį. lačiau lenkdamas 
priešininką taip išsisėmė, kad Prie 
pat finišo susmuko ir tik padedamas 
publikos pasiekė tikslą. Laimėjimas 
jam liko neužskaitytaš. Kelias valan
das Jis gulėjo be sąmonės, kol pa
galiau atsigavo. Bet ir Dorando var
žovas taip išvargo, kad pabaigoje Ji 
pralenkė trečiuoju bėgęs amerikietis 
Hayes.

Pats greičiausias Maratono bėgikas 
yra Berlyno Olimpiados laimėtojas, 
Japonijos reprezentantas korėjietis 
Son. Jis distanciją prabėgo (42.195 
mfr.) per 2 vai. 29 min. 19,2 sek. (pa
saulio rekordas).

Maratono bėgimas laimimas širdimi, 
t. y. jį laimi tie, kurie vidujiniai tam 
priauga, kurie užsispiria, kurie savo 
valia praauga save. Čia ir glūdi di
džiųjų sporto laimėjimų paslaptis.

. Vertė P. P.
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Kinu jaunimas šviečia
savo tauta

A
Kinijoj gyvena apie pusė miliardo 

žmonių, bet ji beveik neturi pradžios 
mokyklų. Dėl šios priežasties plačios 
tautos masės gyvena tamsoj ir skurde;

Šia apgailėtina būkle susirūpino Dr. 
'Tao-Hsing-Si. Su Vakarų kultūra jis 
susipažAno studijuodamas Amerikoje, 
Columbijos universitete, kur buvo žino* 
mo prof. John Dewey vienas gabiausių 
mokinių. Grįžęs į tėvynę, jis ryžosi im* 
tis savo tautos švietimo ir netoli San* 
chajaus įsteigė mokyklą tautos švietė* 

. jams paruošti. Joje mokosi 400 be kil
mės ar kitokio skirtumo priimtų gabių 
jaunuosių, kurie ten gauna įvairių 
mokslo žinių, lavinami meniškai ir su
pažindinami ‘ su praktinio gyvenimo rei
kalais. Baigę mokyklą, šie . jaunuoliai, 
pasklidę rpo savo plačią tėvynę, imasi 
tautos švietimo darbo.

Pradžioj jų veikla neturėjo 'didelės 
sėkmės. Suaugusiems nepatiko, kad juos 
imasi 17—18 metų paaugliai mokyti. 
Tuomet Dr. Tao ėmėsi kito metodo. Jis 
su savo mokiniais pradėjo platinti pla
katus ir rengti vaidinimus bei dainų 
Šventes. Šiuose vaidinimuose nebuvo 
vaizduojami kinų legendų didvyriai ir 
jų žygiai, bet buvo parodomas žemės 
savininko bankrotas dėl to, kad jis ne
mokėjo skaityti ir rašyti, arba staigi 
visos šeimos mirtis, kai ji dėl prieta
rų nesutiko skiepintis nuo ligų. O kai 
jaunuoliai dainavo, tai nors melodijos 
buvo senos, bet tekstai jau nauji, pro
pagandiniai. Po tokios propagandos kai
miečiai tuojau ėmė gausiai lankyti mo
kyklas.

Jaunų rašytojų, muzikų, menininkų ir 
mokslinink padedamas įkčręs savo mo
kyklą, dr. Tao preipėsi į Ameriką, prašy
damas padėti sukurti naują Kiniją. Ame
rikiečiai į tai gyvai atsiliepė, ir iš visų pu
sių pasipylė dvanos ir siuntiniai. Daugiau
sia Dr. Tao darbą parėmė Amerikos 
mokyklų jaunimas. Dėžės su daugeliu 
šimtų knygų atplaukė iš Amerikos ir 
šiandien sudaro didžiąją Dr. Tao moky
klos bibliotekos dalį.

VIZIJOS
įžanga

Vytautas Mačernis

Į žemę piktas vakaras atėjo, 
Tok« baisiai svetimas ir neramus^ 
O ten už lango blaškosi klajoklis vėjas 
Ir lyg keleivis beldžias į namus.

Bet aš vidun jo niekad neįleisiu, 
Duris užversiu dar tampriau.
Aš pilnas nerimo, kažko pasilgęs baisiai, 
Paskendęs vakaro rimty, mąstau;

Apie šią žemę ir kalvas suartas 
iš storų sienojų pastatytas šiuos namus 
Ir žmones, einant iš kartos į kartą ... 

Tuos žmones jaunus, pranašius.

Menu jų vasaros auksinį derlių, , 
Gegužės mėnesio naktis brandžias.
Laukus, praėjus piūčiai, grūdą bėrių, 
Ir kuriančių žmonių kančias.

' D, Miklaševičiūiė

Pasakėles
Saulė, miškas, linksmos gėlės. 
Jaunos dainos širdyje.
Pinas svajos — pasakėlės ... 
Jauna saulė, jaunos gėlės 
Ir jauna skaisti dalia.

Skuba saulės spindulėlis.
Ak, laimuže mėlyna,
Tavęs laukia mažos gėlės, 
Tavęs ieško spindulėlis, 
Ilgisi širdis jauna.

Bėga dienos kaip pašėlę, 
Slepias naktys paslapčia.
Kas tos svajos — pasakėlės ... 
Dienos bėga kaip pašėlę . . . 
Nesulauksi laimės čia. •

Tai plazda jie šio vakaro šešėliuos, 
Liepsnoja mostais ir galia 
Ir pamažu atgimsta vėliai, 
Atgimsta vėliai per mane.

Šarnelė 1938.

Pirmoji ' ,

Kai išbundu vidunakty klaikiam, ir ima širdį plaktį, \
O smilkiniais tiksent kančia —
Vėl užmiršti" vaizdai, lyg pelkių šviesos rudeninę naktį,
Praeina pro mane. ” . *•

Ir aš matau gimtinį šiaurės kelią
Į saule degančius namus.
Ten pats vidudienis. Mergaitė skambina pietums varpeliais,
O jų skambėjimas toks linksmas ir saldus.

Tokia tyla! Ji, kaip kančios pribrendęs lašas,
Į kaitrą sunkias pamažu.
Ir saulės spinduliai ant klevo lapų laša

' Ir lyg medus nutyška tarp šakų.

Bet vakaruos, antai, jau temsta skliautas ...
Kažkur toli dupdėjimus girdžiu • . .
Tur būt, ateina vandenys ant medžių kritusių šviesų nuplauti
Ir atgaivint laukti. • ,

' ■■ -S‘
Tikrai ateina jie! Po orą vaikosi perkūnijos oželiai,
Ištiesę degančius sparnus.
Gėlės taurėj miegojęs vėjas kelias
Ir ima medžiai bust.'

Ir štai pirmi lašai šiušena lapais, -
Gainioja viesulas šnarenančias liūtis sodrias.
O nuo stogų žaltvykslėm čiurkšlės plepa,
Upeliais sriūva į valkas. ___ •

Melsvi žaibai vagoja skliautus. Šniokščia debesys ir žemė.
Ir dundesys vis nebaigia aidėt ... r
Bet pamažu nušvinta pašaliai sutemę,
Ir audros - tyla, lygiai vandenys išsekusioj versmėj . . .

/
Iš debesies suspindi saulė, ir vyturėliai juokias . . .
Žvelgi — rasotom pievom atbrenda pavakarys.
O ežero melduos pablūdusi lakstutė suokia,
O garsina sodus strazdų giesmė skambi.

Greit vakaras. Iš lauko grįžta tėvas į namus, kiemu atbėga šunes, i
Ir vakarienės dūmai iš raudono kamino jau driekias pažemiais.
Linguoja vėjas obelų viršūnėm,
Ir krypstančių langų stikluos jau paskutinės šviesos baigia žaist.

Ramu jau tėviškėj. Mėnulis pro klevus į kiemą žiūri.
Naktis rami ir dieviškai skaisti . Ą .
Tik pas mane klaikus vidunaktis, tik pelenuos maža ugnelė gūri, 
Ir baisiai daužosi širdis.

Kaunas 1939
e
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Antroji

Žinau, kad žemėje yra vieni namai, •
Kuriems dabar ateina ^rytas nuostabus.
Ten ilgesingai gieda praeitis gaidžiai,
Ir ūkininko žingsniai aidi ten
Aplink namus.

Pasilenkiu prie Žemės ir stebiu, <
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvų kvepėjime apsvaigsta man galva;
Tenai toli yra laukų,
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų, 
Kur trukšmo, gatvių purvinų, — nėra.

Staiga girdžiu:
Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos,

* Saldus traliavimas atklysta į mane,
Ir aš žinau: piemuo tarp pirštų meldą laiko
Ir pučia, eidamas aukštyn upe.

Ir taip, tarytum upė nerami.
Vingiuojanti tarp girių mėlynų ir pelkių, 
Tasai traliavimas ligi širdies 'gelmių giliausių smelkias.

Ir ašen laimės svaiguly
Girdžiu, kaip meldo paprasta daina

' Pažadina iŠ miego slėnius ir laukus.
Matau: išeina kažin kur nakties tamsa,
Ir kęliasi miglom jos liūde’sys sunkus.
Vėl slepias po stogais šikšnosparniai juodi,
Pabūgę rytmečio šviesos . . .
O aš einu vėl žemės ilgesy
Regėjimų liepsna liepsnot.

' Šarnelė 1910.

Trecioji

Kai vieną rytą, eidamas pro seną ir apleistą sodą, 
Per statinius vidun pasižiūrėjau, r .
Tenai virš tvenkinio praėjusios nakties šešėliai tingūs, 
Lyg paukščiai pašautais sparnais, plazdėjo, .
Ir vandenin palinkusios obels šakoj, matyt, seniai jau padžiauta skara 
Pleveno ryto vėjuj.

Kutai mirgėjo tarp baltų žiedų, kuriuos mieguistos bitės
Varpeliais tolimais dūzgeno,
Tarsi iš ūkanų iškilo prieš akis prisiminimai, pagalvojus, 
Jog tai skara seniai jau mirusios senolės mano.

pažvelgiau į tėviškės laukus, dar rytmečio tyloj paskendusius,
Kai jie prieš saulę tekančią suklaupę meldės tyliai,
Ir šviesiame regėjime mačiau jaunosios rūbuose senolę skaisčią 
Iš seno sodb vienumos pakylant.
Jinai lengvučiais žingsniais pasikėlė eit per žemę kvepiančią, 
Skaisčiom akim, tarsi kalnuos du ežerėliai gilūs.

Priėjo ji upelį, kiek pasilenkė, ranka vandens pasėmė,
Šaltais šaltais lašais suvilgė kaktą, lūpas,
Paskui drąsiu mostu laukus palaimino
Ir vėl, pečius -šilton skaros susupus, 
Nuklydo ji tolyn, kur tolimam danguj du debesėliai 
Balti balti, lyg jūroj du maži laiveliai, supos . . .

Dabar, kada einu pro seną, statiniais aptvertą sodą,
Kur tvenkinys niūrūs, žaliais maurais užžėlęs, 
Tenai, kur lyg tie paukščiai pašautais sparnais. 
Plevena praeities šešėliai, 
Dažnai matau, matau aš ją jaunosios rūbais: 
Jinai lengvučiais rūbais pro vartus išeina vėliai, 
Jos akys tokios, skaisčios, mėlynos, tarsi kalnuos du gilūs ežerėliai.

Dabar, kada širdis, tarsi keleivis, tyrų smėlyje suklupęs,
Kada svajonės, lyg silpni drugeliai, prieblandoj paklydę, miršta, 
Dažnai jaučiu gaivinančius lašus ant lūpų lašant 
Nuo jos, ekstazėj iškeltų į dangų, pirštų.

Sarnelė 1940.
(B. d.)

Prancūzu kataliku 
jaunimo užsimojimai
Po karo prancūzų katalikų jaunimas 

imasi darbo. Jų dienos šūkis — tautinė 
vienybė ir ištikimybė Kristui. Jų užsi* 
mojimus apibudima visa eilė paskelbtų 
šūkių. Kaip savo tautos nariams, kata* 
likų jaunimui jų spauda stato šiuos rei
kalavimus:

Prancūzai,
būkite vieningi, nors ir kažin kas at

sitiktų,
jei vieną iš jūsų kas verčia nusi

minti, žaloja ar sužeidžia, tai padaroma 
jūsų kiekvienam,

jei kuris jūsų leidžia prancūzui žūti, 
jį teršia ar šmeižia, tas taiko Prancūzį- 
jai į širdį,

dabar visi yra darbininkai: klasių 
daugiau nebėra; įrodykit tai.

*■ Kaip katalikams tos pačios spaudos 
nurodoma katalikiškam jaunimui toks 
kelias:

Krikščionys,
stokite už Kristų,
atsiminkite, kad Prancūzija yra vy

resnioji Bažnyčios duktė, drąsiai išpa
žinkite savo tikėjimą ir pasirodykite jo 
verti prieš tuos, kurie jo neišpažįsta, 

kiti miršta už vadą arba idėją, o jus 
ar galėtumėt mirti už Kristų?

Religijos klausimas
v

vokiečiu jaunimo tarpe *
Vokiečių jaunimui skiriamas „Hori- 

zont“ žurnalas neseniai paskelbė an- 
kietą religinių jaunimo pažiūrų klau
simu.

Gauti į šią ankietą atsakymai ryš
kiai apibūdina religinius nusiteikimus 
to jaunimo, kuris yra pergyvenęs visą 
karo vargą ir dabar turi prieš akis 
beprotiško karo ir šį karą sukėlusių 
idėjų sunaikintą savo šalį. Iš 358 atsa
kiusių į šią ankietą 273 pasisako už re
ligija. Iš jų 204 pageidauja, kad mo
kyklose būtų dėstoma tikyba, ir tik 34 
yra prieš tikybos dėstymą. Prieš krikš
čionybę pasisakė tik 31, o už visiškai 
bereliginę kryptį vos 14.

Pasisakymo už religiją motyvai iš
ryškinti pačiuose atsakymuose. Daugu
mas ypatingai pabrėžia religijos dorinę 
ir visuomeninę reikšmę. „Garbingas 
krijcščionis, besilaikąs dėsnio** artimas 
yra mano brolis**, yra idealus demokra
tas ir nepalenkiamas kiekvienos diktatū
ros bei tiranijos dievinimo priešas. 
Krikščionybė yra žmoniškumas, toleran
cija, demokratizmas, socializmas**, kal
bama vienoje ankietoje.

Religinis nusiteikimas atsakiusiųjų 
aiškinimas iš dalies išgyvenimais karo 
metu. „Pavojuje ir beribiame apleidime 
daugelio kareivių širdis surado kelią į 
Dievo žodį. Jie Dievo žodyje rado pa
guodos**.
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Prof. S. Kolupaila 
V

Is Lietuvos geografijos
Žymesnės Lietuvos upės

Vardas Kur (teka Iš kurio 
šono

Baseino 
plotas km’

Ilgis 
km

Kritimas 
m

Nemunas Kuršių Manos - 98102 937 179
Bereza Nemunas d 3992 190 162
Gauja »> d 1677 94 89
Dzitva aa d 1177 87 36
Maučėdis aa k 1155 85 66
Sčėra k 6992 319 77
Zelva k 1936 149 77
Uosis » k 1911 79 70
Svislotis k 1751 115 66
Katra d 2178 107 34
Juodoji Ančia ■a k 1901 130 144
Baltoji Ančia k 788 54 55
Merkys .. d 4267 198 144
Verknė d 736 68 85
Strėva aa d 685 80 111
Neris d 25054 510 169
Nevėžis aa d 6088 219 74
Dubysa a. d 2072 149 123
Mituva a. d 768 101 x 92
Šešupė k, 6068 308 160
Jūra d 3986 170 109
Minija Kuršių Marios d 2956 198 159
Servetis Neris d 1100 92 40
Ylija »» --S k 1285 82 55
Narutis d 1598 67 28
Uša k 821 74 119
Ašmena k. 1511 104 76
Žeimena d 2771 115 73
Šventoji aa d 6969 242 120
Širvinta Šventoji k 940 116 - 88
Sušvis Nevėžis d 1181 137 110
Širvinta Šešupė k 1291 87 221
Sešuvis Jūra k 1880 110 110
Salcia » Merkys k 764 64 67
Bartuva Liepojaus ež. 1994 98 162
Venta Baltijos jūra - 11888 352 156
Virvytė Venta k 1152 94 95
Vadakstis d 1212 82 47
Lielupė Rygos įlanka - 17907 120 10
Mūša Lielupė k 5347 160 75
Nemunėlis d 4113 193 119
Svėtė k 2171 116 92
Lėvuo Mūša d 1570 147 76
Apaščia Nemunėlis k 917 89 Jt®
Dysna Dauguva k 8149 207 61
Drūkšė Dysna . . k 1004 52 16
Birvyta d 1605 66 56
Druja Dauguva k 1062 46 > 31
Prėglius Aistmarės - 14834 125 12

(B. d.)

Jaunimas tarptautinio taikumo keliu
Pyrmonte „Tarptautinės Taikos Są

jungą“ surengė jaunimo taikos savaitę, 
kurioje dalyvavo vokiečių ir britų jau
nimas. Dalyviai buvo įvairių profesijų 
ir politinių krypčių. Dėmesį ypatingai 
atkreipė buvusio ministerio Grim me 
paskaita „Religija ir socializmas“, ku
rioje paskaitininkas iškėlė, kad socia

lizmas galėtų būti vaisingas tik sudaręs 
ryšį su religija. Paskaitose buvo pa
liesta ir buvusioji Tautų Sąjunga bei 
UNO. Diskusijose buvo iškelta, kad to
kios didingos valstybių sujungimo idėjos 
yra pagaunančios, bet ir klaidinančios, 
nes tokių institucijų sėkmė ar nesėkmė 
priklauso ne nuo gudriai sugalvotų 

sistemų, bet nuo žmogaus vidinio nu
siteikimo. Dėl šios priežasties pagrin
dinė pacifizmo problema yra ne tiek to
kių institucijų kūrimas, bet žymiai dau
giau taikaus žmogaus išauklėjimo pro
blema.

Lietuviu jaunimas
«

Rusijoj
Aiškėja karo pradžioje iš Lietuvos 

išvežtų vaikų likimas. „Darbininkas", 
Chicagoje, skelbia vieno pabėgusio 
iš Sovietų Sąjungos jaunuolio pasa
kojimą-apie iš Palangos ir Druskinin
kų vasaros stovyklų išvežtųjų vaikų 
likimą. Jie esą prie Uralo, Kuibiševe, 
Taškente ir Urmurdijoj. Jaunuolis, Ju
lius Stirt, gimęs Chicagoje, 1939 me
tais grižo i Lietuvą ir buvo 1940 m. 
bolševikų, kartu su kitais lietuviukais 
pirmą karo dieną išvežtas. Ties Veli- 
kije Lūki iuos apšaudė vokiečių lėk
tuvai.. Keletas vaikų žuvo. Po kelių 
savaičių vaikai buvo nugabenti prie 
Uralo, kur 200 vaikų apgyvendino mo
kykloj ir mokė rusiškai.'Kitus vaikus 
išvežė toliau.

Lietuvių vaikus maitinę neblogai, 
tuo tarpu vietinius vaikus rusus-labai 
blogai. Vaikai, ilgėdamies tėvynės ir 
tėvų, dažnai verkdavę. Visus vaikus 
irašė i Komunistinio Jaunimo Sąjungą 
ir nuolat muštravo politgramotoje. Su 
komjaunuolio liudijimd Stirt pabėgęs, 
ir nuvažiavęs, pakeliui pardavinėda
mas žiebtuvėlius ir daug pinigų už
dirbdamas, i Taškentą, pas lietuviukus. 
Ten taip pat patyręs, kad vaikus mai
tina neblogai. Juos ten mokė amato 
lietuvis. Kai raudonoji armija buvo jau 
Vokietijoje, Stirt nutarė parvažiuoti į 
Lietuvą, kas padaryti nebuvo sunku, 
nes jis .visiems pakely sakąsis važiuo
jąs ieškoti tėvo-raud. armijos karinin
ko. Kaune ir Vilniuje jis buvęs malo
niai partijos pareigūnų priimtas. Kau
ne buvęs užėjęs i savo butą, bet vi
same name nesuradęs nei vieno pa
žįstamo. Jo bute gyvenęs kažkoks 
amatninkas, kuriam jaunuolis visa iš
sipasakojo ir gavo progos ten nakvo
ti. Amatninkas, sayo žarų, apibudino 
jam padėti Lietuvoje. Visa nežmoniš
kai brangu, nuolatiniai sūiminėjimai, 
išvežimai, didelė partizanų veikla. Vė
liau, būdamas Vilniuje, Stirt vieno 
mėnesio .laikotarpyje matęs 20 iškil
mingų laidotuvių užmuštųjų komunistų 
partijos pareigūnų, kuriuos nukovė 
partizanai. Nepakęsdamas siaučiančio 
Lietuvoje vargo, o ypač dar dėl to, 
kad padarė sabotažą vienoje kom. 
įstaigoje, kur kaip komjaunuoliui jam 
buvo duota vieta, Stirt, apgaudinėda- 

•mas kareivius, o apgaudinėti jis pui
kiai buvo išmokytas Sovietų S-goj, 
atvažiavo ligi Berlino, o iš čia pasie
kė amerikiečių zoną. Stirto teigimu, 
(jam dabar jau 17 metų), Taškente esą 
apie 300 lietuvių vaikų, Kuibiševe — 
200. Kiek Urmurdijoj — nežiTiąs.
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