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MES KRITIKUOJAIYL 
Galbūt vienas būdingiausių 

fnOsų tautos neigiamųjų bruožų 
yra perdidelis kritiškumas. Esą, 
mes, lietuviai, juk dideli indivi
dualistai, mūsų individualizmas 
ir vedąs mus į tą perdidelį kri
tiškumą. 

Kritika yra geras ir reikalin
gas dalykas, jeigu ji yra objek
tyvi, tiksli, kūrybine. Kritika to
bulina patį žmogų ir stumia vi
są gyvenimą, visas jo sritis pir
myn, bet tik tada, kai ji turi 
augščiau minėtas ypatybes ir 
jeigu ji yra vietoje bei laiku 
vartojama. Atseit, kritika pri
valo būti ne tiktai logiška, tiks
li, pagrįsta, bet joje privalo bū
ti labai daug ir psichologinio 
elemento. 

Jei mes, lietuviai, esame tik
rai linkę "j perdidelį kritiškumą, 
tai, turbūt, viena iš pačių būdin
giausių jaunystės neigiamybių 
yra labai ryškus polinkis į to
kios rūšies perdėtą kritiškumą, 
kuris ne tiktai turėtų gyvenimą 
stabdyti, bet ir vestų jaunimą 
prie nihilistinio nusiteikimo. 

Iš esmės perdidelis kritišku
mas yra labai dažnai tik savo 
menkystės pajautimo žymė: esą 
jeigu paneigsi kitą žmogų, neį
vertinsi jo kūrybos, nepasi
džiaugsiu kitų laimėjimais, lyg 
ir pats dėl to augščiau už kitus 
pakilsiu: "A, kokia menkystė 
tai, ką aš skaičiau, mačiau, gir
dėjau, klausiau, stebėjau", bet 
kūrybinė kritika turėtų pasaky
ti, dėl ko tai buvo menkystė. 

Ypatingai jaunystejė mes kri
tikuojame dažnai taip žiauriai, 
nepsuprasdami dalyku ir nepa
žindami sričių. Mes kritikuoja
me nemokšiškai, dažnai parody
dami tik begalinę žinojimo 
ir inteligentingumo stoką. Mes 
kritikuojame, naikindami žmo

nes be širdies, o jų kūrybą — be 
žinojimo, įsijautimo bei supra
timo. 

Perdidelis kritiškumas ym 
stabdis ir mūsų pačių kūrybi
niam nusiteikimui. Jei esame 
perdaug kritiškai nusiteikę kitų 
kūrybos atžvilgiu, tai kaipgi 
galime drįsti bandyti patys 
ką nors veikti, daryti, kurti. 
Šitai ir vestų mus prie pavojin
go nihilistinio nusiteikimo: ge
riau nieko nedaryti, jei negali
ma padaryti tobulai. 

Pagaliau, perdaug kritiškas 
nusiteikimas atima mums la
bai daug paties gražiausio gyve
nimo džiaugsmo, sugebėjimo 
įvertinti kitų kūrybinius laimė
jimus. 

Tuo mes visai nenorėtume pa
sakyti, kad jauni žmonės netu-
turėtų teisės būti kritiškai nusi
teikę, ne. Jie neturi būti tik 
perdaug kritiškai nusiteikę. Mes 
nenorėtume matyti jaunųjų lie
tuvių be savo individualybės ir 
be savo nuomonės, mes nenorė
tume jų pilkų ir beveidžių. Ta
čiau jaunystėje, tam didžiajam 
auklėjimosi laikotarpyje, reikė
tų žinoti, kad žmogui augant ir 
bręstant, intelektualėjant, ge
riau pažįstant gyvenimą ir įvai
rias jo sritis, jame privalo augti 
ir sugebėjimas įvertinti ir pa
tį žmogų bei visa tai, ką žmogus 
kuria ar sukūrė. Sugebėjimas 
įvertinti kitus ir džiaugtis jų 
darbais mūsų žmogiškosios ver
tės nemažina, bet ją padidina, 
šitai tik įrodo, kad mes jau ir 
patys esame pasiekę augštesnio 
žinojimo laipsnio ir kad patys 
esame bandę šį bei tą nuveikti. 

Tokios mintys mums kyla da
bar ypatingai dėl to, kad jaunoji 
lietuvių karta išeivijoje turėtų 
išaugti entuziastingesnė ir opti
mistiškesnė plačiajai lietuviškai 

veiklai išeivijoje. Mes visai ne
galvojame galį išeivijoje atkur
ti pilną lietuvišką gyvenimą, ku
rio nebereikėtų perdaug kriti
kuoti, bet vistiek. dabarties są
lygose bet kokiam lietuviškam 
veikimui mums reikia nepapras
tai daug entuziazmo, kūrybinės 
nuotaikos ir optimizmo, norint 
iš viso dar ką nors padaryti. 

Jeigu jaunoji karta (būsimie
ji veikėjai) perdaug kritiškai 

nusiteiks, jeigu ji galvos, kad 
verčiau nieko nedaryti, jei neį
manoma tobulai padaryti, tai 
kur mes tada nueisim? 

Daugiau negu kada šiandien 
mums reikia vaižgantiškos nuo
taikos. Mums reikia žmonių, ku
rie visur ir visada atranda ver
tybių ir moka jas įvertinti. Ta 
prasme turėtų auklėtis ir mūsų 

LAKŠTUTĖ IR ROŽĖ 

jaunieji. 
A. Augustinavičienė tus, man pasidarė aiškios filo-

— Ji pasisakė šoksianti su 
manim, jei nunešiu jai raudonų 
rožių, — sušuko jaunas studen
tas; — bet visame mano sode 
nėra nei vienos raudonos rožės. 

Lakštutė išgirdo tai iš savo 
lizdo ant seno ąžuolo, pažvelgė 
pro lapus ir nustebo. 

— Nė vienos raudonos rožės 
nėra visame mano sode! — su
šuko studentas ir puikios jo 
akys paplūdo ašaromis. — Ak, 
nuo kokių niekniekių kartais pri
klauso laimė! Aš perskaičiau 
visų išmintingųjų žmonių raš-

I Š S I A I Š K I N K I M E !  
Lietuvių vaikų mokymo klausimas yra nepaprastai svarbus ir susiduria 
su dideliais sunkumais. To klausimo neišspręsime ir reikalo nesutvarkysi
me atsitiktiniais padejavimais ar pasiginčijimais laikraščiuose. Visų pirma 
reikia aiškiai matyti, ką turime, ko trūksta ir ką galime. Tik tada bus gali
ma nuspręsti, kas ir ką turi daryti. Bent iki ateinančio rudens tą dalyką rei
kėtų tinkamai išsiaiškinti. Bet nera centro, kuris turėtų visas žinias apie 
esamą padėtį ir galimybes. Todėl kviečiame į pagalbą visus skaitytojus, 
prašydami padėti surinkti reikiamas žinias, atsakant į šiuos klausimus: 

PROGA PASIREIKŠTI JAUNIMUI 
Dirva kreipiasi į lietuvių vi

suomenę su eile klausimų, norė
dama išsiaiškinti, kokioje gi pa
dėtyje yra galimybės lietuvių 
jaunimui Amerikoje mokytis tų 
dalykų, kurie yra reikalingi ži
noti bei mokėti susipratusiam 
lietuviui. Visi yra kviečiami at
sakyti į tuos klausimus, kad iš 

• tų atsakymų susidarytų vaizdas 
apie tą padėtį ir kad būtų kuo 
paremti nusistatymą bei apsi
sprendimą, ką šioje srityje gali
ma bei reikia daryti. 

Kas bent greitomis peržvelgs 
tuos klausimus, greit pastebės, 
kad ir kiekvienas susipratęs jau
nuolis nesunkiai gali surinkti 
klausiamas žinias ir į tuos klau
simus, bent į žymią jų dalį atsa
kyti. Kadangi tas reikalas kaip 
tik liečia jaunimui (ar būsima

jam jaunimui) labai aktualų rei
kalą, tai ir kviečiame kiekvieną 
sąmoningą jaunuolį-ę aktyviau-

« siai dalyvauti šiame išsiaiškini
me. Atkreipkite akį į paaiškini
mą prie tų klausimų, kuriame 
sakoma: "Atmeskite tą mintį, 
kad ir be manęs kas nors atsa
kys. ... Nesirūpinkite, kad iš 
to paties miesto gali būti daug 
atsakymų: kuo daugiau bus at
sakymų, tuo daugiau bus žinių 
Ir tuo pilnesnį vaizdą bus gali
ma susidaryti". 

Ypatingai kviečiame jaunuo
sius atkreipti dėmesį į 7, 8 ir 15 
klausimus. Visi jie liečia klau
simą—, 

kiek gi pats jaunimas domi
si lietuviškųjų dalykų mo
kymusi? Ar pakanka rūpin
tis vien tik painokų organi
zavimu, mokyklų kūrimu? 
Juk, iš tikrųjų, kas iš tų pa-

ttiokų įvedimo, kas iš bandymų 

net mokyklas steigti, jei tos pa
mokos neturės klausytoju jei 
mokyklos bus pustuštės ? -

Kodėl tas klausimas aktua
lus? Ogi todėl, kad jau ir dabar 
kaikur pastebima, kad įsistei
gus, pvz., šeštadieninei lituanis
tikos mokyklai, tenka susidurti 
su faktu, steigėjams dažniau
siai netikėtu, kad jaunimas, 
ypač vyresnysis, nesidomi tuo 
reikalu ir vietoj lankę tokią, lie
tuviui būtinai reikalingą mo
kyklą, pasijieško sau kokio nors 
kito, kartais ir gana nevertingo, 
būdo tam laikui praleisti... 

Kaip plačiai yra įsišaknijai 
toks abejingumas lietuviškumui 
vyrėlesniojo amžiaus (augštes-
niųjų mokyklų ar net universi
tetinio amžiaus) jaunimo tar
pe? Kodėl? Kokių priemonių 
reikėtų imtis kovoje su tuo abe
jingumu? 

Visoms tokioms informaci
joms bei sumanymams numato 
vietą paskutinysis paaiškinimas 
prie klausimų sąrašo. 

Pasikalbėkite ir su tais, kurie 
abejingai laikosi tame reikale. 
Tegul ir jie parašo — kuo gi jie 
remia tą savo nusišalinimą nuo 
lietuviškumo? Ar jie mano, kad 
visti tai, kas lituanistikos mo
kykloje galima išgirsti, jie jau 
labai gerai žino? Ar mano, kad 
jiems to nebereikia? Ar tik 
taip sau, neįdomu ir gana? 

Jei jie iki tiek tuo nebesidomi, 
kad jau nebebūtų paslankūs ir 
savo motyvus patys rašyti — 
pasikalbėkite su tokiais ir pa
tys parašykite, ką gi jie sako. 

Tai yra gera ir naudinga pr*K 
ga naudingai pasireikšti jauni
mui, todėl kviečiame jos nepra
leisti. -

1. Ar jųsų gyvenamam mieste 
yra mokyklų prie lietuvių įm-
parapijų? 

2. Jei yra, tai kiek? 

3. Kaip jos vadinasi ir koki 
jų adresai? 

4. Ar jūsų mieste yra nepa
rapinių, lietuvių (organizacijų, 
vienuolynų ar kitų) išlaikomų 
mokyklų? 

5. Jei yra, tąi kiek ir kokių 
(pradinių, aukštesnių, specia
lių)? Kaip jos vadinasi, koki jų 
adresai, kas jas laiko? 

L 
6. Kuriose iš tų mokyklų yra 

Šių dalykų pamokos: 
a)tikyba lietuviškai; 
b) lietuvių kalba; 
c) Lietuvos istorija; 
d) lietuvių literatūra arba 

bendra lietuvių tautos 
kultūros apžvalga; 

e) Lietuvos geografija. 

Jei kuriose dėstoma, tai kurie 
iš tų dalykų, po kiek valandų 
per savaitę, ar tik šeštadieniais, 
ar kitomis savaites dienomis po 

pagrindinių pamokų, ar tos pa
mokos yra įtrauktos į pagrindi
nį pamokų tvarkaraštį? Kas 
dėsto? 

7. Kiek mokinių kurioje mo
kykloje ir kurias iš tų pamokų 
lanko? Ar tos pamokos skirtos 
tik tos pačios mokyklos moki
niams, ar ir kitas mokyklas lan
kantiems? Ar jos taikomos tik 
pradinių ar ir aukštsniųjų mo
kyklų mokiniams? 

8. Tose lietuvių laikomose mo
kyklose, kuriose dabar lietuviš
kų pamokų nėra, kiek mokinių 
tas pamokas lankytų, jeigu jos 
ten būtų įvestos? 

9. Kada tokios pamokos įves
tos, ten, kur jos jau yra? Kieno 
rūpesčiu tatai padaryta? Ar bu
vo tam kliūčių? Jei buvo, tai ko-
kokių ir kuriuo būdu jos nugalė
tos? 

10. Kur dar nėra lietuviškose 
mokyklose tokių pamokų — dėl 
kokios priežasties nėra, ar kas 
rūpinasi, kad būtų? Ar sutinka
ma kliūčių, bei kokių? 

11. Kur tokios pamokos jau 
yra — ar jos vyksta patenkina
mai? Jei ne —• dėl kokių aplin
kybių? 

12. Kiek maždaug vaikų iš su
sipratusių lietuvių šeimų leidžia
ma jūsų mieste | nelietuvių lai
komas mokyklas (valdines arba 
privatines)? 

18. Ar yra galimybes tose ki
tose mokyklose turėti lietuvių 
vaikams reikalingų pamokų? Jei 
taip, tai kokiomis maždaug są
lygomis? 

14. Ar Mlietuvių laikomose 
mokyklose sutinkama kokių pa
stangų mokinius nutautinti? 
Ar mokiniai nesusidaria su pa-

• 
nieką ar smerkimu iš mokytojų 
ar mokinių pusės, jei jie pasisa
ko esą lietuviai? 

15. Ar būtų prasminga steng
tis įsteigti jūsų mieste lietuvių 
mokyklą, suderintą su visais val
džios reikalavimais mokykloms, 
bet vpdamą lietuvių dvasioje? 
Jei taip «—. kokios būtų galimy
bės tokiai mokyklai steigti? 

Oscar Wild* 

sofijos paslaptys, bet aš neturiu 
raudonos rožės ir mano gyveni
mas nelaimingas. 

— Pagaliau, nors vienas tik
rai įsimylėjęs, — tarė lakštute. 
— kas naktį aš apie jį dainavau, 
nors jo nepažinojau; kas naktį 
pasakojau žvaigždėms apie jį, 
ir tik dabar jį tepažinau. Bet 
meilės ilgesys padarė jo veidą 
panašų į drambliakaulį ir jo 
skruostai nusidažė liūdesiu. 

— Rytoj vakare puota pas 
princą, — šnibždėjo jaunas stu
dentas, — ir mano mylimoji bus 
tarp pakviestųjų. Jei aš nunešiu 
jai raudoną rožę, ji šoks su ma
nim ligi auštant. Jei nunešiu 
jai raudoną rožę, tai laikysiu ją 
savo glėbyje, pi priglaus galvą 
prie mano peties ir jos ranka 
bus mano rankoje. Bet mano so
de nėra raudonos rožės ir aš lik
siu vienas, ir ji praeis pro mane. 
Ji net nepažvelgs ir mano širdis 
plyš pusiau. 

— Iš tiesų, tikrai įsimylėjęs, 
— tarė lakštutė. 
— Tai, apie ką aš dainuoju. 

JJ kankina; tai, kas man 
džiaugsmas, jam liūdesys! Iš 
tikrųjų, meilė nuostabus daly
kas. Ji brangesnė už izurucjus ir 
opalus, žemčiūgais ir granatais 
jos nenupirksi, prekyvietėje jos 
nepardavinėja, — jos negausi ir 
pas pirklius, nė auksu neįkainosi. 

— Muzikantai sėdės augštai, 
— kalbėjo jaunas studentas, — 
ir gros stygų instrumentais, o 

krūmas tik palingavo 

rožes raudonos, — 

I ŠIUOS KLAUSIMUS ATSAKYTI YBA KVIE
ČIAMI VISI, KURIE BUS JUOS PASKAITĘ 

Atmeskite tą mint}, kad "kas nors ir be manęs at-
atsakys". Ramia sąžine neatsakyti galima tik tada, 
jei patys savo akimis įsitikinsite, jog iš jūsų miesto 
jau yra siunčiamas išsamus atsakymas ir tikrai 
nebeturėtumėt kuo tą atsakymą papildyti. Nesirū
pinkite, kad iš to paties miesto gali būti daug at
sakymų: kuo daugiau atsakymų, tuo daugiau bus 
žinių ir bus galima sudaryti pilnesnį vaizdą. Vie
name atsakyme gali būti ir klaidų, o sulyginus 
daugelj, bus matyti, ką reikia pątiJueiitti, ir tuo būdu 
klaidos galės būti atitaisytos. 

ATSAKYMUS PRAŠOME RAŠYTI TOKIA EILE, 
KAIP RANDATE ČIA SURAŠYTUS KLAUSIMUS. 

Nėra reikalo atsakymuose pakartoti klausimą; už
tenka pažymėti tik klausimo numeri. ir tuojau 
rašyti atsakymą. 

ATSAKYKITE TIK TIEK, K&K ŽINOT* 

Jeigu į kurj klausimą negalite pilnai, tiksliai atsa
kyti, tai atsakyte nors tiek, kiek žinote. 3ei į ku
rį klausimą nieko negalite atsakyti — praleiskite 
jį visai atsakyme nepaminėtą. 

AfiAKYME PRAŠOMA ĮRAŠYTI 

SAVO ADRESĄ 
IR PILNA 

Atsakymo pradžioje prašoma stambesnėmis raidė
mis pažymėti, iš kokio miesto tas atsakymas yra: 
tai palengvins atsakymų sugrupavimą. Pabaigoje 
prašoma pažymėti ir savo tikslų adresą. Tai yra 
reikalinga tam, kad būtų galima žinių davėją ko 
papildomai paklausti,, ypač tokiais atvejais, jei 
paskiruose atsakymuose pasirodytų nevienodumų 
ar prieštaravimų. Tai padės suriakii teisingesnių 
ir rūpestingiau patikrintų žinių. 

PRIDĖKITE IR SAVO SUMANYMŲ BEI INFOR
MACIJŲ, JEI TATAI NETELPA ATSAKYMUOSE. 

Visi tie atsakymai ir sumanymai bus redakcijos 
tam pakviestų asmenų peržiūrėti, žijnios sutvarkytos 
ir gautas lietuviškų mokyklų bei mokymo padėties 
vaizdas bus viešai paskeltas. Tai, tikimės, sudarys 
rimtą pagrindą svarstymui ir sprendimui, ką lie
tuviams Amerikoje šioje srityje reikia daryti. Todėl 
ir kviečiame visus lietuvius nuoširdžiai ir veikliai 
dalyvauti šio klausimo svarstymo bei sprendinio 
parengime. Atsakyti kviečiame kaip galima grei
čiau. Stenkimės, kad iš visur atsakymai susirinktų 
iki ftių metų gegužės mėnesio pabaigos. 

ATSAKYMAMS adresas: DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 
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mano mylimoji šoks arfoms ir 
smuikams grojant. Ji taip leng
vai šoks, ka djos kojos žemės 
nesieks, ir dvariškiai susispies 
apie ją. Bet su manim ji nešoks, 
nes aš neturiu raudonos rožės ... 

Jis sukniubo ant žolės, užsi
dengė veid§ rankmms ir apsiver
kė. 

— Ko jis verkia? — klausė 
mažas žaliasis driežas, bėgda
mas užriesta uodega per žolę. 

- Iš tiesų, ko? — klausė 
plaštakė, saules spindulį gaudy
dama. 

— Iš tikrųjų, ko jis verkia? 
— maloniu, tyliu balsu šnibž
dėjo ramunė savo kaimynei 

— Jis verkia dėl raudonos ro
žes, — tarė lakštute 

- Dėl raudonos rožės? Juok
darys! — sušuko visi. O maža
sis driežas, savotišku cinizmu 
persisungęs, gardžiai susijuokė. 

Bet lakštutė suprato studento 
rūpesčio priežastį, tylėdama sė
dėjo ant ąžuolo ir galvojo apie 
meilės slėpinį. Staiga ji išskėtė 
savo pilkus sparnus ir pakilo. 
Kaip šešėlis skrido ji per mišką 
ir kaip šešėlis perskrido sodą. 

Vidury pievelės augo puikus 
rožių krūmas. Jį pamačiusi 
lakštutė prilėkė ir atsitūpė ant 
šakos. 

- Duok man raudoną rožę, — 
ji sušuko, o aš pagiedosiu tau 
pačią gražiausią giesmę. 

— Mano rožės baltos, kaip 
jūrų putos, — jis atsakė. — Jo? 
baltesnės už kalnų sniegus. Bet 
eik pas mano brolį, kuris auga 
prie senojo saulės laikrodžio. 
Galbūt jis tau duos raudoną ro
žę. 

Lakštutė nulėkė prie rožių 
krūmo, kuris augo prie seno 
saulės laikrodžio. 

— Duok man raudoną rožę 
•— sušuko ji, — o až tau pagie
dosiu visų gražiausią giesmę. 

Bet krūmas tik palingavo gal
va: 

— Mano rožės geltonos, — 
tarė jis, — geltonos, kaip undi
nės plaukai, sėdinčios ant, gin
taro sosto; jos geltonesnės uf 
purieną, kuri auga ievoje, ko' 
šienpjovys jos nenupjauna. Bet 
tu nueik pas mano brolį, kuris 
auga studento palangėje. Gal
būt jis tau duos raudoną rožę. 

Ir nuskrido lakštutė tan krū; 

man, kuris augo studento pa
langėje. 

— Duok man raudona rožę 
— ji sušuko, — o aš pagiedosiu 
tau pačią puikiausią giesmę. 

Bet 
galvą: 

— Mano 
atsakė jis, — raudonos, kaip 
karvelio kojytės; jos raudones
nės už koralus, besisupančius 
vandenyno gelmėse. Bet žiema 
nušaldė mano pumpurus, aud
ra' nulaužė mano šakas ir šiais 
metais aš neturėsiu rožių. 

— Tik vieną raudoną rožę, 
juk tai viskas, ko aš noriu! — 
sušuk# lakštutė. — Tiktai vie
ną raudoną rožę!.. Argi nega
lima jos gauti?.. 

— Galima, atsakė krūmas, 
bet tai toks baisus būdas, kad aš 
nedrįstu tau sakyti. 

— Pasakyk man, aš nebijau! 
— atsakė lakštutė. 

—- Jei tu nori raudonos rožės, 
—tarė krūmas, — sutverk ją 

iš giesmės mėnuliui šviečiant ir 
nudažyk ją savo širdies krauju. 
Visą naktį turi man dainuoti, 
prisglaudus krūtine, spygliai 
perdurs tavo širdį, tavo gyvas 
kraujas įsilies į mano gyslas ir 
taps mano krauju. 

— Mirtis — tai labai didelė 
kaina už raudoną rožę, — su
šuko lakštutė, — o gyvybė vi
siems svarbi. 

Gera tupėti miške ir Žiūrėti 
saulėn su jos aukso vežimu, ir 
matyti mėnulį su jo žemčiūgų 
ratais. Kas gali būti gražiau, 
kaip pražydusi pieva! Bet mei
lė... ji gi puikesnė už gyvybę. 
O ar galima paukščio širdį paly
ginti su žmogaus širdimi? 

Ir lakštutė ištiesė pilkus savo 
sparnus ir pakilo. Kaip šešėlis 
ji skrido per girią ir perskrido 
sodą. Jaunas studentas vis dar 
tebegulėjo žolėje ir toje pat vie
toje, o ašaros dar nebuvo nu
džiūvę nuo jo puikių akių. 

— Būk laimingas! — sušuko 
lakštutė: tu gausi raudoną rožę. 
Aš sukursiu ją iš giesmės mė
nuliui šviečiant ir nudažysiu sa
vo širdies krauju. Bet tu turėsi 
būti ištikimas meilei, nes mei
lė išmintingesnė už išmintin
giausią filosofiją ir galingesnė 
už galingiausią valdžią. Jos spar
nai ugnim nudažyti. Jos lūpos 
saldžios, kaip medus ir jos pa
našios į myrą. 

Studentas pasikėlė ir klausės 
lakštutės žodžių, kurių jis nega
lėjo suprasti, nes jis žinojo tik 
tai, kas knygose parašyta. 

Užtat senis ąžuolas viską su
prato ir nuliūdo, jis labai my-
ėjo mažąją lakštutę, susisuku
sią lizdą jo šakose. 

— Pagiedok man paskutinį 
kartą, — prašė jis. — Aš liksiu 
toks vienas, kai tavęs nebe
bus ... ^ 

Ir lakštutė giedofa ąžuolui, 
jos balsas buvo panašus į van
dens srovenimą, tekantį iš si
dabrinės urnos.. • 

Kuomet lakštutė nutilo, stu
dentas atsikėlė, išsiėmė iš kiše
nės pieštuką ir tarė: 

- Lakštingala gražiai gieda, 
tarė jis eidamas per miš

ką, — tai tikra teisybė, bet ar 
ji jaučia? Tikriausiai ne. Ji, 
kaip ir visi menininkai — vien 
menui tarnauja. Ji nepaaukotų 
savęs kitiems. Ji tik apie muzi
ką tegalvoja, o kas nežino, kad 
menas egoistiškas. 

O vistik pripažinti reikia, kad 
jos balse yra puikių gaidų. Kaip 
gaila, kad jos neatneša jokios 
praktiškos naudos. 

Jis įėjo savo kambarin, at
sigulė neturtingon lovon, pradė
jo galvoti apie savo meilę ir 
užmigo. O kuomet dausose su
žibo mėnulis, lakštutė nulėkė 
prie rožių krūmo ir prisiglaudė 
prie jo dyglių. Per kiaurą naktį 
ji giedojo, o šaltas kristalinis 
mėnulis pasilenkė ir tyliai klau
sės. 

Per kiaurą naktį ji giedojo, 
o rožės dygliai giliau ir giliau 
smigo jos širdin ir jėgos ėjo 
mažyn. 

Iš pradžių ji giedojo apie jau
nuolių meilę. Ir vis nauja lakš
tingalos giesmė skambėjo via-
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