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GRUODŽIO MĖNESIO 1913 METU.

ATEITIS ••••••••••«N» 12. |
Tikroji pažanga.

Metai baigiasi. Mintįs nejučiomis skrieja peržiuri- 
nėdamos ir patikrinėdamos nuveiktus šįmet darbus. Daug 
dirbta, kaip mokėta, kai-kur gal ir netobulai. Nebūkim 
vienpusiškais, nepraleiskim negirdomis savo paklaidų, ki
taip niekuomet mes iš jų neiškopsim, kitaip nebus galima 
pažanga, tikroji pažanga, apie kurią aš ir norėčiau dabar 
su draugais pasikalbėti.

Pas mus kada tai, kaip tai nei keista, tautiškus rū
bus skaitė tautiškumo kriterijum. Matyt į tai nusižiūrė
jo ir tie, kurie save pirmeiviais pasivadino, nes jie tik... 
pasivadino. Vienok rodos turėtu būti aišku, kad ne pa
roduose, ne pasivadinime dalykas. Kaip meilė tėvynės, 
taip ir tikroji pažanga tik idėjų prakilnumu, tik 
darbais gali apsireikšti. Taigi eidami pirmynžangos ke
liu ir turim į tai atsižvelgti.

Kaip tai įvykdint? Kaip tobulintis? Kaip mylėt tė
vynę? Štai klausimai, kurie, manau, ir draugams rupi. 
Bergždžias bus darbas, jei mes ir nuolat tik kartosim: 
myliu, myliu tėvynę; arba — aš pirmeivis, aš pirmeivis, 
o darbai musų visai kitą ką liudys. Taigi aišku, kad 
pirmiausia mes turim atkreipti domą į savo darbus ir pa
sielgimus, nežiūrint kaip jie mums mažučiais beatrodytu. 
Juk iš šių mažučių pasidarys dideli, iš dienų pragyventų 
metai susidės! Daugelis trokšta kasžin kokiais dideliais, 
milžiniškais darbais tėvynę išaugštint, arba pačiam visa
me pasaulyje pragarsėt. O nesugebėdami to padaryt nu-
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liūsta ir beveik į nusiminimą įkrinta; tada jie ir apie ma
žyčius darbus ir apie savo priedermes nemąsto. * O juk 
kol esame jaunučiai, kol esame moksleiviai, mokytis dirbti 
privalom, pratintis prie darbo privalom.

To dar negana. Vienas darbas mus dar neišgelbės. 
Žiūrėkim, ką dirbame. Ir tik tuomet savo darbuose ženg
sime pirmyn, jei taikinsim juos su valia To, Kurio vis
kas yra, kuris pasiuntė mus į pasaulį ir pašauks vėl pas 
save išduoti iš savo darbų atskaitos, tik tuomet mes ei
sim pažangos keliu, jei seksim viso to, kas kelia, žadina 
žmoguje dieviškumo kibirkštėlę dūšią, jei neklausysim že
mų įgeidžių, stumiančių pražutin ir pažeminančių mumy
se žmogų, kaipo Dievo tvėrimo ant žemės tęsėją.

Tik nuolat budriai save saugodami, nuolat kasdien 
kritiškai peržiūrėdami savo pasielgimus ir darbus, nuolat 
atnaujindami ir stiprindami tvirtą pasiryžimą tobulintis, 
mes išsiauklėsim tvirtu tautos pamatu ir tuomi aiškiai pa
rodysim savo tikrąją tėvynės meilę. Budriai saugodami 
kaip savo dvasios taip ir kūno skaistumo, neaikvodami 
savo spėkų ir dieviškos kibirkštėlės pražūtinguose žemų 
įgeidžių verpetuose, mes tiek sutaupysime savyje sveikos 
energijos, ištvermės ir pasiryžimo, kad, musų valandai iš
mušus, — stosim kaip protėviai - milžinai tautos kulcuros 
gyveni m an.

O tai bus tėvynės meilė, tai bus pažanga.

Homo.
18—XII—13.
’ Maskva.

Gamtos paunksnyje.
(Iš mano atsiminimų).

Po liūdnų rudens dienų, su pilkais debesiais aptrauktu 
dangum, po rūsčios su pūgomis ir pusnimis žiemos prašvito 
linksmas, malonus pavasaris. Prašvito, prasiblaivė, sužaliavo
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ir viskas pralinksmėjo... Bet... štai ir vėl juodas, didelis še
šėlis apniaukia tą dailiausiąjį paveikslą ir ardo visą harmo
niją... Tai egzaminai... Oi, kartus vargelis kiekvieno iš mū
šų! Nevienas kaldamas iš kningos ir prakaituodamas švan
kiame, šiltame kambaryje, keikia ir kolioja , juos tokiais var
dais, kokių ir pasaulis negirdėjo.

Tiesą pasakius, negaliu su tuo nesutikti. Gerai atmenu: 
pailsęs, apsalęs nuo šilumos ir nieko neišmokęs, ? lig kokiai 
pirmai valandai — nežinojau, kur dėtis. Nei paunksnės, nei 
vėsios vietos, nors gyvas žemėn lįsk; pykstu ir nekantruoju. *

Tik štai, lyg žaibas, pralėkė laiminga mintis: į mišką!!!
Nežinau, ar į visus taip magiškai veikia tas žodis? Bet 

aš negaliu priešintis tai nežinomąją!, užslėptai jiegai, kuri 
traukte traukia mane miškan...

Myliu aš jį! Myliu aš jo tamsiai žalsvą apdarą, myliu 
žavėjančią tylą! Myliu slėpiningąjį ošimą — tai liudnai- 
graudų, tai rusčiai-baugų... Suprantu aš jo seną nuo amžių 
užsilikusią kalbą. Ji man daug, daug primena ir praeities 
laiku!... 

tf

Dažnai miške lietuvis, ko verkia nežino.
E tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia, 
E tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia;
Ir, lyg rasos žemčiūgais, gausiai atgaivinta, 
Ir, lyg rasa, per veidą ašarėlė krinta...

Taip ir kitaip deklamuodamas su draugu, nešinas knin- 
gomis po pažastimi, traukiu per miestą ir dulkėtą kelią į miš
ką. Stebiuosi ir gėriuosi žengdamas laukais! Pajuodavęs, 
išakijęs žiemos sniegas seniai jau ištirpo ir įšildyta saulute 
žemelė jau apsidengė įvairiausiais augalais. Medžiai ir krū
mai išsprogino švelnučius, minkštučius gelsvus lapelius; bal
siau ir skardžiau pasipylė miške linksmi paukštelių čiulbesiai; 
karts-nuo-karto pralekia medžių viršūnėmis silpnas vėjelis, 
sujuda, sukruta lapeliai ir tyliai, tyliai tarsi bijodami, kad 
kas neišgirstu, ką tai šnabžda viens kitam.

čia tik, gamtos prieglobstyje numesti savo sunkią naštą, 
sustiprėti dvasioje ir atsigauti gaivinančioj medžių vėsoje! čia 
tik siela atilsi, širdis nusiramina ir pralinksmėja!

Tečiaus mokytis nelabai kaip sekas. Galvoje viena po 
kitai slenka ir mainos įvairių - įvairiausios mintis... bala 
žin, iškur jos ir imas!

Kninga seniai jau riogso užvožta pakrūmėje. Aš guliu 
vienmarškinis ir žiuriu į žydrąjį dangų. Kad naktis butu, 
sakyčiau žvaigždes skaitau, o dabar?... Dabar taip-gi fanta
zija bujoja. Vaidenas, kad ten augštai, augštai platus, beri-
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bis vandenynas... Grimsta jo gelmėn augštos, tyros, vėjo lin
guojamos pušis, plauko balti, balti lyg balandžiai debesėliai...

Va, jau renkasi, spiečiasi i vieną vietą, pamažėl iš jų 
susidaro pilkas, o paskui juodas, galingas debesys, kuris už
dengia pietvakarį dangaus skliautą. Oras eina vė&yn. Suke
pę nuo troškulio lupos šiek-tiek atsigauna. Jau kadai bai
siai norisi išsimaudyti ir atsigerti. Bet vis tartum gaila pa
likti malonų mišką... Dar valandėlė — ir toli - toli girdisi 
griaustinio dundesys. Audra artinasi. Laikas namon.............

Panevėžys, 21—XI—12
Svajotojas.

Aš ir liaudis.

Kaip tik atsirado lietuvių moksleivių laikraštis, tuojau jj 
tvėriau į rankas ir visą lig galo perskaičiau. Dabar taip- 
pat tveriu ir žiūriu moksleivių laikraštin, vis tiek kokios jis 
pakraipos yra, skaitau. įdomauju, ką sako mano draugai. Pir
mą, ką aš pastebėjau moksleivių laikraščiuose, tai žodžiai „ei
kime į liaudį“. Šitie žodžiai taip manyje įkaito, kad ir no
rėdamas dabar nebegalėčiau juos užmiršti. Aš šitų žodžių pa
klausiau ir ėjau į liaudį, bet pasisekimo neturėjau. Pykau 
ant savęs, bet dar daugiau pykau ant sodiečių. Vienok bu
vau kaltas aš pats. Kai pradėjo mane tėveliai mokinti, man 
jie sakydavo: mokinkis — busi ponu. Aš ir mokinausi, kad 
būti ponu. Dar liaudies mokykloje būnant, man įtaisė tėve
liai gražesnius už kitų vaikų rubus. Tada aš visiškai pasi
pilčiau. Iš augšto žiurėjau į savo draugus. Jau man melų 
šešiolika, o aš mokinuos vis tik dėlto, kad būti „ponu“. Man 
gėda prisipažint, kad aš toks buvau. Į liaudį aš ėjau, kada 
tik turėjau laiko. Ėjau su kninga, su laikraščiu, raginau 
tamsuolius (mano išmanymu) prie šviesos, visai užmiršęs, kad 
aš pats esu dar taip-pat tamsus. As žinojau tik aritmetiką, 
geometriją, historiją ir kitus dalykus, o nežinojau gyvenimo 
mokslo. Aš skatinau žmones šviestis, o nežinojau kam ta 
šviesa tiks, ką turi sodietis su ja daryti. Bet blogiausia, kad
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manyje buvo daug puikybės. Ta mano puikybė žibėdavo 
kiekviename mano žingsnyje. Aš pučiausi prieš sodiečius, kur 
tik su jais susitikdavau. Nuėjęs kur sodiečiai dirba laukų 
darbus, imdavau dalgį, ar pjautuvą, truputį papjovėdavau. 
Kai sodietis manęs paklausdavo, gal rankas sopa, aš net del
nus parodydavau. Man čia buvo gera proga pasipūsti. Man 
patikdavo mano minkšti delnukai Mano akyse žibėjo: aš jau 
nebetinku prastam darbui, mano rankos „poniškos“, aš jau 
„ponas“. Nueidavau vakaruškosna ir ten didžiuodavaus. Tiesa, 
aš slėpiau savo puikybę, bet sodiečiai vistiek mane supras
davo ir sakydavo: jis perdaug puikus. Keista, nors aš toks 
ir buvau, bet baisiai nekenčiau, kai mane kas pavadindavo 
puikiu. Aiškindavaus, kad aš neesu toks, tik žmonėms taip 
rodos, kad žmonės,man laimės pavydėdami, vadino mane pui
kiu. Būdamas vakaruškose visados skaitydavau save už ki
tus kilnesniu. Jeigu išvesdavau mergaitę sodietę šokt, tai 
manydavau, kad jai baisią malonę suteikdavau. Esant va
karuškose Kokių nors „augėlesnių“ už sodietes merginų, pa
vyzdžiui kokio nors pusponio dukroms, kalbėdavau ir šokda
vau tik su jomis. Akis mano reikšdavo: nagi, eikit jus, sodie
čiai, tamsuoliai, nemokyti žmonės su šitomis panelėmis pašok
ti, pakalbėt. Tokiu budu prastosios sodietės manęs nemėgo. 
Pykau ant jų, net piemenėmisjas pavadindavau. Jeigu man tek
davo su kuom nors rimtai kalbėti apie mokslą, aš berdavau 
žodžius, kaip žirnius. Mano kalba būdavo supainiota, nes pra
dėjęs kalbėti apie astronomiją, snkišdavau visas mokslo ša
kas, kokias tik aš žinojau; ir išeidavo nei šis, nei tas. O bū
davo taip dėlto, kad aš vis norėdavau parodyt save labai mo
kytu. Neliek aš stengdavaus sodiečiui ką nors paaiškint, kiek 
parodyt, kad aš daug žinau. Eidavau bažnyčion. Bet ir bažnyčioj aš 
būdavau tas pats. Atsistodavau zakristijos duryse (iš tos vietos gali 
matyti visą bažnyčios ruimą) ir rimtai žiūrėdavau į altorių net 
akių nenuleisdamas. Maldakningę turėdavau, bet skaitydavau 
joje tik truputį. Sako kunigas pamokslą, aš einu iš bažny
čios. Einu iš bažnyčios tik dello, kad pasirodyt žmonėms: aš 
esąs mokytesnis ir už kunigą, — pamokslas tik prastiems 
žmonėms. Prie bažnyčios yra suolas, ant kurio sėdi senelė 
ir jei man priėjus ji neužleidžia vietos, aš susiraukdavau. 
Pykdavau ant jos, kad ji „chame“. Su tėvais irgi gyvenda
vau nelabai gerai. Nors išvažiavęs ir labai pasiilgdavau sa
vųjų, bet sugrįžęs jau iš tos dienos susipykdavau, susibarda
vau. Motina sakydavo man, kad aš esu puikus, mano būdas 
blogas, negalima įtikti. Aš už tai pykdavau. Gerai atmenu,
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kaip aš savo motiną Kankindavau už valgį, tvarką, šva
rą, už skalbinių baltumą. Kaip matot, tokiu savo budu aš 
niekam negalėjau įtikti. Aš sodiečius niekinau, kad jie tam
sus, nenori manęs „šviesesnio“ klausyti, o sodiečiai manęs 
nemėgo, nes buvau puikus. Taip ir skyrėmės. O vienok aš 
norėjau būti su sodiečiais. Visi laikraščiai ragina moksleivi
ją eiti kaiman, nešti ten šviesą — aš negaliu, neturiu pasi
sekimo.

Tečiau aš atradau išėjimo kelią. Į geresnį kelią mane 
pakreipė mano draugas. Buvo jisai geros širdies žmogus ir 
labai išlavintas. Daug aš su juo kalbėdavau apie mokslą, 
apie gyvenimą, apie lietuvius. Jis man nurodydavo blogąsias 
mano puses ir visados man patardavo: „stengkis gerai pažint 
save, gerai išsilavint“. Aš pradėjau galvot apie savęs paži
nimą. Galvojau ilgai. Iškarto man rodės, kad viskas gerai 
yra. Bet po truputį pagalvodavau ir apie tai, ką žmonės 
apie mane sakydavo. Ant galo aš pastebėjau savyje tris blo- 
gas: ydas. Pirma, — aš, būdamas pats menko mokslo, žino- 
dams vos keletą žinių iš mokslo vadovėlių, o neturėdamas, 
platesnio proto išsilavinimo, nesuprasdamas gyvenimo, einu ki
tų mokytų. Antra, — aš keliuosiu į puikybę, aš visur pasi
pūtęs. Aš nieko negerbiu, kas yra pas kitą, nors ir geriau
sia. Aš tik savyje matau gera. Aš iš puikybės viską griau
nu, o nieko neduodu. Trečia, — tuščias garbės troškimas. 
Aš ir einu į liaudį tik dėlto, kad užsitarnauti garbę. Paste
bėjęs tas blogas ydas aš stengiausi jas prašalinti. Sunku bu
vo su savim kovoti. Ta liga jau giliai manyje buvo įsikero
jus. Dažnai nusimindavau ir manydavau — nieko nebepada
rysiąs. Bet kartą teko kalbėti su savo draugu apie žmogaus 
auklėjimą; aš įsidėmėjau jo žodžius: žmogaus sielą reikia vi
sados auklėti, visada ji reikalauja maisto. Žmogus negali 
greit ko-nors išmesti iš savo sielos. Jeigu nori . ką-nors iš
mesti, Jai turi žiūrėti, ką vietoj to jai duoti... Gerai supra
tau draugo žodžius. Nuo to laiko aš pradėjau rūpintis savęs 
lavinimu. Pradėjau skaityti raštus geriausių rąšytojų, labjau
sta tų, kurių raštuose spindi humanizmas. Gerokai pra
ėjo laiko, ir aš kitokiu tapau. Man dabar net gėda atsiminti,kaip 
aš pirma elgiaus. Po senobei einu sodžiun, bet jau kitaip el
giuos. Nors ir atsiranda kai - kada noro daryti, kaip pir
miau dariau, bet stengiuos apgalėti save. Suėjęs su sodie
čiais, aš jų nieko nebemokinu. Jei ką mane klausia, paaiš-. 
kinu, jiems. Bet daugiausia aš su jais stengiuos kalbėti apie 
pačius paprasčiausius gyvenimo apsireiškimus ir klaupsimus.:
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Kaip aš dabar išgirstu nuo sodiečių, kad aš jau nebetoks 
esąs, kad pas mane nebesą puikybės, aš begalo tuo džiau
giuos.. Aš pats dabar jaučiu, kokią baisią klaidą dariau. , -

Ir einu jau į liaudį ne garbės nei puikybės stumiamas, 
bet jausdamas tą savo priedermę. Aš jau kitaip daryti ne
galiu. Matau — juo tolyn, juo vis didyn norą būti su sodie
čiais. Labai esu patenkintas, kad laiku save apgalėjau ir su
pratau, kas tai yra — „aš ir liaudis“. r r

: 25—X—13.
Pranas Daiigailieti^

Draugu ir draugiu do m ai!1)

Kas daryti, kad baigęs vidutinę mokyklą žmogus 
butu ištikrųjų vidutiniškai išsilavinęs ir gyveniman pri
rengtas? Mums rodos, šit kas. Studijuoti, lavintis. Vi
sų pirm kiekvienas musų privalo būtinai pažinti bent vie
ną svetimąją kalbą. Kalbų mokėjimo reikalingumas, regis, 
numanomas. Mes, lietuviai, nemokėdami svetimųjų kalbų 
gerai išsilavinti negalėsime. Lietuvių kalboj suvis nėra 
tam reikalui tinkamų kningų, o rusų kalba labai mažai 
jų tėra. Rodos, mokėti vokiečių kalbą už vis patogiau. 
Mokyklose ji visur išguldoma; bet norint gerai jos pra-1 
mokti, neužtenka išmokt užduotas lekcijas, reikia dar pa-: 
tiems skyrium jos pasimokinti. Kalbos mokinimasis nepri
valo gaišinti mokinimosi kitų lekcijų ir šiaip lavinimosi. 
Truputį daugiau domos ir darbo, o viską laiku ir gerai 
padarysime. — - - . . - , „ ■ . ,.- \r

Toliau. Kalba tik įrankis. Jos mokėjimas leis 
mums naudotis įvairia literatūra. Bet ir nemokant dar 
svetimų kalbų galima butu pobiskį .pradėti lavinti protą.

r*1) Mielu noru dedame šį straipsnį. Jis turi artimą sąryšį šu redak? 
cijos pažiūromis, išreikštomis praeitame „At.“ n-je~.(„MokslasPir__ mes“). 
Taigi, vertas ypatingos skaitytojų domos, Red.



Pradžiai užteks tam tikslui tinkamų rusiškų ir lenkiškų 
kningų. Bet iškur laiko imti? Vyresnieji1) draugai turė
tu raginti jaunesniuosius (2—3 kl.) draugus gerai ir są
žiningai išmokt lekcijų ir, jei reikėtų tai ir padėti jiems. 
Taip darant iš pat pradžios mokinimosi, augštesnėse kla
sėse neprisieis tiek laiko padėti lekcijoms išmokti, nei 
slapstytis nuo mokytojaus žvilgesio. Be to juk ir taip 
yra daug liuoso laiko (švenčių). O jei lekcijos nedaug 
laiko teatima, tai atliekamąjį laiką (išskyrus poilsiui rei
kalingą) ir galima sunaudoti specialėms studijoms. Kas 
darbuojasi, tas greit pastebės, prie ko labjau linkęs, ir pa
sirinks sau mokslą, kurį pasistengs geriau pažinti. O jei 
apsiriktu tai tas, ko išmoko nedings. Sakysim, kam pa
tinka historija, kam geografija (plačiai), kam matematika, 
fizika, gamtos mokslai, filosofija ir t. t. Pradėjus ko 
nors mokintis nuo 4 — 5 kl., ir mokinanties ligi tam lai
kui, kuomet reiks baigt mokyklą, galima daug ko išmokti, 
tik reikia dirbti sistematiškai, tvarkiai, pasiklausus pata
rimų žinovų. Šitoks vieno dalyko studijavimas, netik rei
kalingas rimtesniam išsilavinimui, bet padeda greičiau lek
cijas išmokti (iš studijamojo dalyko). Visame kame specialis
tai būti negalėsim, jokiu specialistu nebūti irgi bloga. Šitaip 
besilavindami greičiau pažinsime savo pašaukimą ir pabaigę 
vidutinę mokyklą sąmoningiau rinksimės specialybę; busime 
naudingesni ir jaunesniems draugams, jau nekalbant apie 
tai, jog galėsime kur kas rimčiau darbuotis universituose ir 
likti mokytesniais. Dabar gi baigiantieji permenkai, 
suvis menkai ką nors težino, net savo mokyklos programą, 
kas jau suvis nedovanotina, nes tai savęs skriaudimas. 
Nes 1) musų gabumai nelavinami nyksta, 2) būdas iškryp
sta—tinginiui juk dažnai prisieina derėtis su sąžine del 
vartojimo visokių „priemonių“, 3) universite, dirbti ne
pratus ir neturint tvirtų pamatų, mokytis nesiseka.

Čia tik trumpai išdėjome musų mintis. Kas iš drau
gų pagalvos, tas, regis, lengvai supras, kad galima visa 
tai padaryti; tik, žinoma, reikia: a) stipriai ir rimtai no
rėti, b) pradėti ir c) iš karto nepasisekus tuoj rankų ne-

') Ir baigiantieji tenetingi pradėti, jei dar nepradėjo. Gerai daryti 
niekuomet' nevėlu, biskį žinoti geriau ne kad nieko nežinoti.
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nuleisti. Geras darbas, geras tikslas, tai ir Dievas padės, 
tik norėkim ir prašykim Jo. Draugai studentai, taipogi, 
neatsisakys savo jaunesniesiems draugams, o gal kuris 
ir pats šita mintimi pasinaudos. Mes šitaip manome: A) 
ar at-kai patįs kreipsis į „At,“ redakciją del patarimų, ir 
redakcija pasistengs jiems atsakyti (prisieitu nesykį į at
skirus studentus arba žinovus kreiptis, kas, žinoma, jai 
nepatogu, nes ir taip jau daug ji turi darbo); B) arba 
draugai studentai ir šiaip žinovai, redakcijai sutinkant, 
kiekvienas iš savo specialybės sustatytu tokių studijų pro
gramą1), nurodydami ir rankvedžius įvairiose kalbose rusų, 
lenkų, vokiečių ir francuzų. Mums rodos, reikalingi šie 
6 skyriai. I. Trumpa metodą mokinimosi kalbų ir rank- 
vedžiai vokiečių ir francuzų kalboms mokintis (pataria
me visiems gerai pažinti lotinų kalbą). II. Apologetika. 
III. Filosofija (įvairios dalįs). IV. Socialiai mokslai. V. 
Pasaulinė historija ir Bažnyčios historija. VI. Matematika ir 
įvairus gamtos mokslai. Kas moka bent kiek vokiškai, tas te- 
studijuoja kokį nors gerą veikalą taja kalba parašyta; kol 
kaip reikiant jį pažįns, tai ir kalbos pramoks. Gerai jei 
butu originalo vertimus, tada tas darbas greičiau eina, 
skaitant sykiu iš originalo ir vertimo neaiškias ir sunkias 
vietas. Kurie draugai apsiims sustatyti planą2) iš kurio 
mokslo skyriaus, tepraneša redakcijai, idant du arba trįs 
nerašytu to paties. Tikimės, kad draugai studentai ir 
šiaip žinovai nepasigailės triūso at-kų labui ir atsilieps į 
tą užmanymą. Bet jei verba movent tai ex e m- 
pla t r a h u n t (jei žodžiai judina, tai pavyzdžiai trau
kia). Taigi ir pradedame vykdinti tą užmanymą dėdami 
straipsnį „kas reikia skaityti“, kame tarp kitko pataria
mos skaitytinos kningos, kas, be to, bus plačiau svarstoma 
asketikos skyriuje3).

*) Redakcijai be abejo patogiau šis antras dr. B. pasiūlymas. Tai
gi, manom, draugai atsišauks į šį pakvietimą,. Pirmiau žadėjo dr. Vy
tautas vienas atlikti šį darbą, bet, aišku, kad vienas asmuo to darbo pri
deramai atlikti negali. Red.

2) Prie kiekvieno programo gerai butu pridėti vietoj įžangos trum
pas patarimas kaip mokintis, studijuoti dalyką, ir savo adresą, kad galima 
butu užklausti apie smulkmenas.

8) Gerai butu jei kas dar parašytu apie tą dalyką.
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r Taigi duok mums, Dieve, noro ir vienybės Tavo gar
bei pasidarbuoti.

Stud. L. Bistras.
9—XI—Dorpatas.

j. : ' 4 • t

Stud, Leonas Bistras

Kas reikia skaityti1), i

Musų laikų kultūrą galima pavadinti technikos kultū
ra2). Didžiausia žmonių darbų dalis yra pavesta viršutinės 
prigimties tyrinėjimui ir apvaldymui3). Materialiai dalykai, 
ir kūno gyvenimo apsireiškimai savęsp patraukia visą žmo
gaus domą,—dvasia gi, jos gyvenimas ir jų tobulinimas — už
miršti. žmogus stengiasi apglėbti matomąjį pasaulį, būdamas 
susimaterializavęs, jis mano tik apie- kūniškus įspūdžius ir pa
togumus, besirūpindamas geismams įtikti. Tikras geidulių 
viešpatavimo amžius. Technika kasdien tobulinasi, tūkstančiai 
specialistų galvas džiovina išradimams naujų nepaprastų 
įspūdžių išalkusiai, o podraug įspūdžių jau iškankintai žmonijai; 
apleista dvasia—susilpnėjusi, liguista: ji tiktai kur ne-kur be- 
pasirodo dar gyva beesanti. Specialiai mokslai sulyginant 
kur kas sparčiau pirmyn stumiami negu abstraktiški: filosofija, 
bei dvasios dalykai4)- Net ir geri ir dori žmonės nesykį pa
siduoda tai srovei—tik sau malonumų gamintis.—

—i.— ----------------------- t—- . ■ k . '

1) Tai bus greičiau principialis to klausimo išrysimas, negu prak
tiškas, ką padarysim asketikoj, kada kalbėsime apie būdą ir valios lavi
nimą. ...

2) Pavadinimas vienpusiškas. Red. J t i ■ /<- .
' 4 - 3) Sig. pr. Fr. V. Foerster’is, . Jaunuomenėsj Auklėjimas, lietuviš
kai parašė M. Pečkauskaitė. Įžanga 1 pusi. ;

4) Net visų mokslų abstraktiškiausi matematika puikiai plėtojasi 
Europoj ir Amerikoj. Tik pas mus kaž kodėl ji neranda mėgėjų. Taip
gi ir filosofija —- nėra jau taip nuskurdusi; kaip autoriui išrodo. Josios 
šiandien mokinamasi daugiau, negu kitados. Red.
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Šitas vergiškas tarnavimas savo kunui apsireiškia., 
net ir savęs lavinime. „Šiandien beveik visur viešpatauja 
nuomonė, kad tiktai proto darbas tikrai lavinąs žmogų“* 
(Foerster, ibid. 333). Ištikrųjų gi proto abstrakcijinis dar
bas, norint ir naudingas ir reikalingas, nelavina žmogaus, dagi 
nekartą stabdo jį. „Besidarbuojant protu žmogaus dvasinės 
jiegos neturi laiko prižiūrėti žmogaus elgimosi, nei rupintis- 
iavinimusi, jos yra užsiėmusios vien intelektu: dvasia taip sa
kant apleidžia kūną. Del tos tai priežasties protu besidarbuojan
tieji žmonės taip dažnai esti išsiblaškę“; yra mokytų vyrų, 
kurie yra labai neišsilavinę1) (ibid 333). Tas faktas parodo, 
kaip mažai proto lavinimas prisideda prie viso žmogaus lavi
nimo, jo instinktų suvaldymo. Mokslo vyras kantriai tyrinės 
kokį nors dalyką, bet nesusivaidys ir susierzins, jei prisieina 
sugaišti ir darbą pertraukti kam norint atėjus (iš Foersterio 
paimta). Nestebėtina, tat, kad šitaip dalykams bestovint, tu
rime daug neišsilavinusių (neBOcnnTaHHLiX'L) žmonių, tiesiog ne
dorų.—Vieno tik proto lavinimas užšaldo žmoniškus jausmus. 
Materialiai-praktiškos pakraipos mokslas iš kailio neriasi žmo
nėms įtikti. Visame kame už vis stengiamasi kuo daugiau 
įspūdžių gauti, patogiausiai pagyventi. Pasekmės: daug savy- 
mylių, gyvenimo patogumų bejieškancių, stoka pasišventusių 
žmonių. O stoka pasiaukojimo, tikrosios artimo meilės, pra
kilnių minčių bei jausmų ir yra didžiausioji visuomenės, ne
laimė. Mokslas koks bebūdamas yra, mokslinčių-specialistų 
turime; širdies, meilės—neturime; negalime turėti ir tikro ant 
Dievo ir artimo meilės pastatyto gyvenimo. Daug net ir per 
daug (sulyginamai) yra specialistų2), permaž pilnų žmonių; 
taigi ir gyvenimas nekartą nepakenčiamas.

O toksai gyvenimas, kaip jau minėjome —tai pasekmė da
bartinio lavinimosi budo. Protas telavinamas, širdis, visas 
žmogus užmiršta. Mažai tėra žmonių, kuriuos interesuotu prak- 
iški klausimai, kaip save lavinti: tos rūšies dalykais nesiinte- 
resuojama. nes, jie, mat, nesuteiksią gyvenimo patogumų bei stiprių 
jautuliams įspūdžių, neikam pasigirti jais negalima. Dėl viso
kių beletristikos šiukšlių (lygiai pornografijos) net varžomasi, 
praktiško; auklėjančio ’ turinio (kad ir-beletristikos) kningos 
pelija. Literatūra be prasmės, be idealo skaitoma, kad prisi
rengus prie visuomeninio veikimo; paties veikėjo ištobulinimas

i į Į

3 . 1); Neišsilavinę, nes neturi išlavintos valios, ištobulintos širdies jaus
mų, o vien tik protas mokslu prikamšytas. . J

J) Tik ne pas mus. Pas. mus jų trūksta. Red. ■1
. ■ ■ . . - .. ■
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-užmirštamas. Veikia gi ne mokytas1), o tik savęs išsižadėjęs, 
susivaldąs.

Jieškoma ne žmogų pakeliančios, jausmus blaivinančios, 
dorą augštinančios literatūros, bet literatūros pataikaujančios 
iškrypusiems’, atšipusiems norams, nesuvaldomiems geiduliams, 
išsiblaškiusiai vaidentuvei. Del viso ko turima laiko, tik 
trūksta jo, kad ir dešimties minučių, Evangelijas pasiskaityti. 
Pa-ekmė šitokio apsileidimo baisi. Savo protą tegarbinąs, at
šalęs, bejausmis, beširdis, savo geismuose išmirkęs žmogus galų 
gale sustingsta, ir tiktai nežmoniškai stipriai erzinantieji nervus 
įspūdžiai jį išjudinti teįstengia. Nekalbant apie jo vienpusiš
kumą, jo valia — silpna, jis linkęs prie neteisingumo, doroj 
silpsta, jo sąžinė kurstą — kas kart liuosiau be kaitulio me
luoja ir „dailiai“ apgaudinėja, kartais nei nežinodamas ką da
rąs,—lieka nervingas, pailsta, ir viskas jam atbosta, nes jis 
be tikslo gyvena (sako Foersteris). Reikia neužmiršti, jogei 
teisingumo negalima išmokti iš kningų ir geiduliams pataikau
jant, bet užvis geriau pasiaukojant artimo labui ir atiduo
dant jam, kas jo yra; jog nusiraminsime ir neilsime, kada tu
rėdami augščiausiąjį tikslą, Dievą, prie Jo su meile ir ištiki
mybe eisime. Togi padaryti negalės tas, kas nežinos, kaip 
visa tai daroma. Kas tai daryti norėtu, tepasirupina gauti tų 
žinių. Gavęs gi nurodymų, kaip lavintis, tesistengie juos vy
kinti; svajojimai apie tobulybę tik silpnina ir gadina žmogų: 
matydamas skirtumą tarp savo gyvenimo ir idealo nusimena 
ir pradeda niekinti save —tai jau žmogaus dvasinė mirtis.

Kas norės taip lavintis, ras laiko ir progos tai padaryti: 
kiek laiko gaišiname! Kningos padedančios taip lavintis ir 
žiūrėti į gyvenimą yra: Evangelija; Tomo K e m p i e č i o: 
Apie Kristaus sekimą; ir apskritai didelių gyvenimo žinovų 
ir genijų veikalai (Foerster’is, ibid, 90 p.). Be to jaunimui 
labai naudinga pasiskaityti tokie veikalai kaip: P7. Solovjovo 
r jIyxoBHKH ociiOBEi atusun“ (Co6p. Cou. t. III.) , Smiles’o 
„CaMO/tkfrrejiBHOCTB“, „XapaitTepd), „Tpy^i.“, „BepeiKJin- 
boctb“, Foersterio Jaunuomenės auklėjimas ir kiti to pat au
toriaus veikalai1), T. Pescli'o S. J. „Gyvenimo filosofija“ 
(yra lenkiškai versta), Skupuolio'. Dvasiška kova.

Šv. Pranciška Saleziečio'. Filoteja, czyli droga do žycia 
pobožnego. Yra ir lietuviškas vertimas, tik sunkokas.

*) Antitezė nevisai teisinga. Ozanamas pav. buvo mokytas, o 
vienok veikėjas. Red.

’) „Drogowskaz žycia“ „Szkola i charakter“, „Pedagogika ir etika 
plciowa (seksualna), tik pastarosios kalba kiek sunkoka.
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Vosdey. Dvasiškas gyvenimas. Vertė kun. A. Alekna.
C b e t i. - M a p a e h t: IIpočnBafiTecb Bnepe;vn.
n. PI b a n o b b: Bonpocn mojioaoctii CIIB. 1904.
B. J. Meyer S. J. D e r Mensch, so w i e e r i s t,, 

tai pirmas tomas platesnio leidinio „Erste Unterweisungen 
in der Wissenschaft der Heiligen“. Nebijokim tik tokio į- 
vardijimo, kninga lengvai, rimtai ir moksliškai parašyta; pa
moka, kaip lavintis; antras tomas: „Die Welt, in der wir le- 
ben“ nurodo kaip visuomenėje gyventi. Daug labai žingei
džių dalykų galima pažinti iš santikių krikščionijos su moksli
ninkais, valstijomis ir t. t. Abu tomu versti iš anglų kalbos.

TP77. Maas Erziehungsweisheit. Garsiųjų vyrų išsi
reiškimai apie vispusišką lavinimąsi. Turime stengtis ne kaip 
galima daugiausiai skaityti, o tik geriausias kningas geriau
siai skaityti. Lavinimosi kningų skaitymas atneša naudos, ka
da jas skaitome palengva, atidžiai ir stengiamės taikinti į sa
ve jų patarimus: beskaitant reikia savo darbus nuolat per
kratinėti ir žiūrėti, kas taisytina; kninga nurodys, kaip taisy
ti. Veikalai iš biografijos garsiųjų vyrų ir dailiosios litera
tūros bus nurodyti paskiau.

šitokie veikalai (kad ir turininga ideale beletristika) 
pavargusius nuo darbo nuramins, pakels ūpą, priduos energi
jos, nežemindami musų jausmų, nežadindami bjaurių geismų. 
Galima tik stebėtis, jog nesykį minėtiems tikslams atsiekti 
skaitoma jei nesuvis begėdiška beletristika, tai bent tuščia be 
idealo; dažnai vadinama tai apsišvietimu, apsiskaitymu 
(nawraHHOCTt). Geriausiu priparodymu blėdingumo tokio 
be atodairos skaitymo yra tai, jog tokie skaitytojai suvis ne
pastebi to blėdingumo, nepastebi savo gedimo.

Šit ką norėjome pasakyti; pasakyti kad lavintumėm ne 
vien tik protą, bet ir sąžinę, jausmus, lavintumėmės doroje; pa
sakyti, kad ne specialistų1) trūksta, o tik žmonių krikščioniš
ka širdimi, panašia į Jėzaus širdį; pasakyti, kad ne techniški2) 
pagerinimai ir išradimai, tik musų pačių dora išgelbės žmoni
ją iš jos vargų ir kad dėl to tik reikia visą žmogų, jo širdį 
ir palinkimus dorinti, tobulinti. Iš ten, iš Evangelijos įsaky
mų pildymo laukkime pagalbos visuomenės varguose3). Kupin-

*) Galima but ir s p e C i a 1 i s t u ir žmogum. Vienas ki
tam nesipriešina. Spec:alistų mums labai reikia. Red.

2) Techniški išradimai mums ir visai žmonijai labai svarbus 
ir geistini, kaip ir dora. Et haec facienda et i 11 a 
non o m m i t t e n d a. Red. »

3) Bet neniekinkim ir mokslo bei techniškų išradimų. Red.
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kimės kningų skaitymu, ypač geru gyvenimu (Jan. 7, 17), iš
tobulinti ir pagilinti supratimą apie aukščiausiąjį tikslą ir 
eikim prie to tikslo. Tas mums ir kitiems suteiks ramybės 
ir tikros laimės. Skaitykim iš gerų geriausias kningas, refor
muokime save ir busime tikrais žmonėmis. Bažnyčia ir bran
gioji tėvynė Lietuva to tik ir telaukia — tikru žmonių. Ži
noma tas gal ir nevisad musų geismams, palinkimams tepa
tiks, bet atminkim, ^kad dorinės tobulybės simbolu {ženklu) 
pasiliks visados kryžius — žiauri kova žmogaus su pačiu sa
vim, kantrus gyvenimas, pergalėjimas asmeninės laimės 
alkio“1).

Tikras žmogus drąsuolis ir didvyris nebijo kliūčių, var
go, kovos. Kas daugiausiai kentėjo, tas daugiausiai žmoni
jai gero padarė, daro ir darys', didžiausis žmonijos labdarys 
net ant kryžiaus kybojo—tai musu Viešpats Jėzus Kristus. Kas 
gi vengia gyvenime mažiausio nemalonumo, iš to nei Bažny
čia bei tėvynė daug ko tikėtis negali.

Jias bijo šešėlių, — šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis tam visur, visados. (Pav. Bal. Maironio 8).

0
Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės;
Tik neina kaip saulė, be skausmo karionės;
Jos mėto nekartą zaibusl (Jaun. Liet. 61).

Taigi
Tik į darbą, greičiausi 
Tik mylėkim karsčiaus! 
Tik, vyrai, pajudinkim temę!

Iz. Gustukas.

Fridrich’as Ozanam’as.
(paminėjimui 100 m. nuo jo gimimo dienos)

Fridrichas Ozanamas gimė 23 balandžio d. 1813 metais 
Milane (Italijoje), kuris tuomet priklausė Francijai. Austrijai

*) Foerster ibid. 338. Čia laimė reiškia gangreit egoizmą.
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užkariavus Milaną, Ozanamo tėvas sugrįžo į Lyoną, kur 
pirmiaus gyveno. Jaunas Fridrichas mokslus ėjo Lyon’o 
kolegijoje. Jau čia būdamas atsižymėjo nepaprastais gabu
mais. Taip 17 metus beeidamas parašė brošurėlę: „Pastabos 
apie Saint Simono mokslą“. Pabaigęs licėjų 1831 m., turėda
mas vos 18 metų, nuvažiavo Paryžiun augštesnių studijų įgytų. 
Bet ką rado Paryžiuje? Kokiose aplinkybėse prisėjo jam ten 
būti, ir koki srovė į jį padarė įtekmę. Teisingai sako d-ras 
Szymanski’s, kad svarbu yra pažinti laiko dvasią, nes ji prisi
deda prie pasaulėžiūros išdirbinio; žmogaus veikimo reikšmė 
aiškiau matos laiko dvasios šviesoje. Galop, laiko dvasios 
supratimas padeda geriau pažinti proto ir valios jiegas. Juo 
vienata prakilnesnė, juo ji lengviau išsiliuosuoja iš nejustinai į 
ją veikiančios laiko dvasios, pasistengia į ją kritiškiau pa
žvelgti ir atmesti joje visa tai, kas yra negera. Taigi, koki 
buvo to laiko dvasia, kada prisėjo darbuotis ir veikti Fridri
chui Ozanam’ui? Tai pastebėsime pažvelgę į jo draugus, profeso
rius, visuomenės ir politikos gyvenimą Pirmiausiai kokie buvo 
Ozanamo mokslo draugai, kurių arčiausiai jis stovėjo ir kurie 
beabejo padarė į jį didelę įtekmę? Apie savo draugus liudija 
patsai Ozanamas, konferencijoje, sakytoje šv. Vincento Paulie- 
čio draugijoje 1853 ra. Florencijos mieste:

„Kai - kurie iš musų jaunų draugų buvo materialistai, kai - kurie 
simonistai, kiti furieristai, kiti gi ateistai“1).

Nėra ko stebėtis, kad jau anuomet butą jaunuomenės 
tarpe visokių pakraipų žmonių. Tik pažvelgkim, kokius jie 
turėjo profesorius, ir ką iš jų girdėjo. Sorbonos profesoriai 
buvo mažiausiai indiferentai. Atvirai su tikyba kovojančių 
dar kaip ir nebuvo, jei neskaitysim Jouffroy ir Letronie, ku
rie savo prelekcijose dažnai užgauliodavo tikinčių žmonių jaus
mus. Taip 1831—32 m. Jouffroy viešai iš Sorbonos kated
ros skelbė, kad „katalikystė naikina liuosybę ir mokslą“3). 
Vienok profesorių tarpe, išskyrus fiziką Ampėre’ą, Bažnyčiai 
užjaučiančių bei ją palaikančių nesimato. Kai-kurie studen
tai kaip ir išreiškė savo nepasitenkinimą tomis pažvalgomis, 
kurias skelbė prof. Jouffroy. Jų tarpe buvo Lallier, Oza- 
nam’as ir kiti.

Galop į jaunuolius Sorbonos studentus darė įtekmę vi
suomeninės ir politiškos ^srovės. Tarp visuomeninių srovių įtek-

B Melanges, Paris, Lecoffre 1855 m. 11 - 39. Cituoju sulig1 „Prze- 
gląd powszechny“ 1913 m. zeszyt 8-9, 10.

B Lettres de Ozanam, Paris, Gigord, 1912. 1. 48.
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mingiausia tada buvo Saint-Simon’o srovė, paprastai saint- 
simonizmu vadinama. Jau 1825 m. H. Saint-Simon’as apskelbė 
naują krikščionijos organizaciją su tam tikra dvasiška valdžia 
ir kunigais. To sistemato įsakymas buvo toks: artimo meilė 
teapsireiškia darbe, kurs pakelia materiali žmonių padėjimą4).

Politikos sferose dar 1825 m. nebuvo matyti taip aiškaus 
antikrikščioniškumo. Taip kunigams buvo rodoma šiokia to
kia pagarba, kelių seminarijų vedimas pavesta jėzuitams. 
Tų laikų inteligentija, užsikrėtusi volterianizmu. buvo priešin
ga tokiam valdžios „nuolaidumui“; taigi 1828 m. (6 birželio) 
išduotas įsakymas reikalavo iš seminarijų vedėjų ir profeso
rių liudijimo, kad jie nepriguli prie Jėzaus Draugijos. Par
lamento atstovai norėjo, kad Bažnyčia tarnautu valstijai.

Minia jau buvo tiek sufanatizuota, kad kunigui pavojin
ga buvo pasirodyti Paryžiaus gatvėse; 14 vasario 1831 m. ap- 
jakinta minia išniekino bažnyčią, kuomet joje buvo laikomos 
gedulingos pamaldos už kunigaikščio Berry dūšią; ant rytojaus 
gi sugriovė antvyskupio Quelen’o rūmą. Nauja Liudviko Fi- 
lipo konstitucija nepripažino Katalikų tikybos valstybės reli
gija, kaip buvo Karolio X laikais, bet tik francuzų daugumos 
religija.

Tokiose tai aplinkybėse pasijuto Ozanamas 1831 metais 
atvažiavęs Paryžiun. Čia jo nuo tėvų paveldėtus tikybinius 
įsitikrinimus griovė draugai, profesoriai, miestas. Už savo ti
kybines pažvalgas Ozanamui prisėjo iškentėti daug paniekini
mų, išjuokimų. Jau vieną kartą jisai buvo pasirengęs apleis
ti Paryžių tik, jo laimei, jį sulaikė viršminėtasis Ampėre’as, 
pas kurį Ozanamas buvo apsigyvenęs1).

Patekęs priešingų jo įsi tikrinimams žmonių tarpan Oza
namas pradėjo kankintis abejojimais, Tai buvo laikas, kada 
kudykystėje įgyta tikyba turėjo virsti protingu ir kritišku ti
kėjimu. Apie tai jis pats rašo:

„Abejojau, o vienok norėjau tikėti; abejojimus atmečiau“.
O įžangoje į „V amžiaus civilizaciją“ tęsia:

x) J. Thonissen — Le socialisme depuis I’antiquite. Louvain 1852 
m. II. 26.

0 Reikia pažymėti, kad Ampėre’as buvo uolus katalikas. Vieną kar
tu Ozanamas nepasitenkinimo pagautas, užėjo į bažnyčią maldoje sustipri
nimo jieškotų. Bažnyčia buvo beveik tuščia. Ozanamas pastebėjo kampe 
vieną vyrą, kuris karštai meldėsi. Prisiartinęs pamatė, kad tai Ampė- 
re’as. To užteko, kad pakėlus puolančią Ozanamo dvasią. (L. Gurnier 
La jeunesse de Fr. Ozanam).
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„Kada abejojau, išgelbėjo mane kunigo filosofo (kun. Noirot, Lyono 
kolegijos prof.) aiškinimai. Pradėjau galvot aiškiai ir nuosekliai. Nuo to 
laiko tvirtai tikėjau ir, taip retos gerybės sujudintas, prižadėjau Dievui 
savo gyvenimo dienas paaukoti tiesai, kuri man suteikė ramybę“1).

Ką gi darė Ozanamas, atsiradęs šiame kebliame padėji
me, kada, pasak Lacordaire’o, „politiška opozicija apskelbė re
ligijai vardan liuosybės smarkią kovą“. 0 kad ta partija ko
vodama griebėsi visokių priemonių, liudija tas pats Lacordaire’as:

„Viskas tos partijos rankose buvo ginklu prieš krikščioniją: tribū
na, spaud<», mokykla, poezija. Rodėsi, kad Bažnyčia pavirs į griuvėsius. 
Filos’ofiškas, literatiškas ir poetiškas pasaulis netikėjo į jos atgimimą. Ka
talikai nustojo vilties“.

Ozanam’as pasiryžo prie^veikti. Savo darbą jisai pradė
jo nuo busiančiųjų tautos vadų, savo draugų-studentų. Pra
dėjo daryti katalikiškos jaunuomenės susirinkimus universito 
sienose, drąsiai pakėlė Kristaus vėliavą, ir į užmėtinėjimus 
drąsiai atsakinėjo.

Uolumas, drąsa padarė tai, kad su juomi pradėjo skai
tytis ir savo išsireiškimus minkštinti ultraliberalai Sorbonos 
profesoriai. Taip Ozanamas pradėjo katalikišką akciją Pary
žiuje, jis pirmas atrėmė užmetimus, kuriais norėta išparodyti, 
buk katalikystė atgyvenusi savo dienas. 0 tame laike 
greitą katalikystės žlugimą skelbė iš katedrų o taipogi dien
raščiai ir kningos.

Surinkęs kelis draugus, užmezgė draugų susirinkimą kad 
bendrai moksliškai darbuotis po krikščionystės vėliava. Žinojo, 
kad jam, kaipo kuopelės įsteigėjui, reikės pačiam būti pirmoje vie
toje, kad į jį daugiausia šūvių bus taikoma, o jam reikės juos at
remti; draug, supratęs savo proto nepilną išlavinimą, tikybos da
lykų paviršutinį žinojimą, stengėsi užmegsti pažintį su žinomais 
tada katalikų mokslininkais, veikėjais. Susipažino su kun. 
Gerbet’u, kurio konferencijas iš filosofijos historijos uoliai lan
kė, su Montalembert’u, Chateaubriand’u, Lamennais’u, Sainte- 
Beuve’u ir kitais.

Prasidėjo darbas. Draugų susirinkime Ozanam’as kalbė
jo apie krikščionystės naudingumą, bet draugai neretai taip 
jam atsakinėjo: „turi tiesą, jei kalbi apie praeitį. Pirmiaus 
krikščionybė stebuklus darė, bet dabar atgyveno ir nyksta“... 
Ozanamo draugai reikalavo prakilnių darbų: „Kur prakilnus 
darbai, kurie rodytu jūsų tikėjimą, ir drauge verstu mus jį

x) La civilisation au V s. 1 : 2 : 3. T. 1. Oeuvres completes de Fr 
Ozanam. Paris 1855.

„Ateitis“ 12. 2.
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gerbti ir priimti?“... Cha Ozanamas pamatė, kad krikščioni
jai apginti neužtenka mokslo, neužtenka tvirtos valios bet 
reikia darbo, ir tai „prakilnaus darbo“. Užtat kviečia jisai 
tikinčius draugus stoti kartu su juo darban. Persiėmę augs- 
tais katalikybės idealais, nusprendė jie daryti tai kas Die
vui patinka.

Su pagalba Bailly, „Le Tribune Catholiąue“ redakto
riaus ir gailestingosios sesers Rendy, Ozanamas Įsteigė šv. 
Vincento Pauliečio draugiją1)- Pirmoje konferencijoje dalyva
vo vos 8 sąnariai2)- šiandien Ozanam’o darbas sulaukė gau
sių vaisių, nors turėjo daug klinčių netik iš socialistų pusės, 
kurie kritikavo geradarybę ir išmaldą, bet ir iš pusės tų, ku
rie, rodės, turėjo jį remti. Pradėto darbo Ozanamas nemetė; 
nepaisydamas kliūčių, jieškojo beturčių, dalino jiems maistą ir 
apsirėdymą3). Nesyk! atsikartodavo tai, kas buvo šv. Vin
cento Pauliečio laikais; ano šventojo darbo vaisiai žlugo 
didžiajai revolucijai užėjus, o šio vyro darbas augo, plėtojosi, 
kol neišaugo į didelį medi, kurio pavėsyje gauna atilsį ir 
paspirtį šios ašarų pakalnės silpnieji—beturčiai4).

Vienok Ozanamas nepasitenkino šv. Vincento Draugijos 
įsteigimu, nors ta įstaiga nešė pagalbą, didžiausiai žmonijos 
daliai-- beturčiams.

Jam gaila buvo inteligentų, įvairių sistematų suklaidin
tų, jis norėjo ir jiems tiesos kelią parodyti. Šiam tikslui, ma
nė, geriausiai tiksiančios laikui pritaikintos apologetiškos pra-

x) Tos draugijos programą parašė Ozanam’o draugas Le Taillandier’as 
bet tai programa neaiški, nepilna. Ozanamas ją sutvarkė ir davė draugi
jai krypsnį. (De Lanzac. De Laborie p. L09—110).

2) Mat iškarto nutarė į draugiją daug sąnarių nepriimti. Dviem 
metams praslinkus permainė savo link to dalyko nuomonę ir sąnarių skai
čius padidėjo. Pasidarė dvi sekciji; vienoje pirmininkavo patsai Ozanamas. 
Tai buvo 1835 m.; 1836 m. Ozanam’as išvažiavo į Lyoną, bet su drau
gija ryšių nesutraukė; priešingai — davė jai patarimus ir moderavo 
jos krypsnį.

3) Apie tikslą šio veikimo aiškiai sako jis pats 1853 konferencijoje: 
„Musų tikslas nebuvo duoti inedegišką pašalpą artimui—tai tik prie
monė. Musų tikslas užsilaikyti patiems katalikų tikėjime, ir tą tikėjimą 
skleisti mielaširdystės-praktikos keliu kitų tarpe. Melanges II: 43.

4) Apie šv. Vincento Pauliečio draugijų greitą plėtojimąsį liudija 
šios skaitlinės: vienais 1845 m. iš 6 sąnarių pasidarė 9000, iš vienos kon
ferencijos šiandien turime 7500. Pirmuose metuose išduota beturčiams 
2,485 frankai, o 1853 m. metinės apyvartos jau butą 1.276.152 frankų. 
Šiandien draugija neturtingų šelpimui turi į 15 milijonų rublių.

Šios draugijos įsteigimu Ozanam’as davė puikiausį atsakymą tiems, 
Kurie musų laikais nenori matyti prakilnių bažnyčios darbų. Jis aiškiai 
parodė, kad Bažnyčia, kaip buvo, taip ir tebėra gyva institucija.
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kalbos, o vieta šiems prakalboms — sakykla. Bodamas pa
sauliečiu ir negalėdamas pats šio prakilnaus darbo atlikti, jis 
kreipėsi šiuo tikslu i garsų tų laikų pamokslininką Dacor- 
daire’ą, kuris maloniai priėmė Ozanamo pasiulijimą. 1835 m. 
išgavo iš Paryžiaus antvyskupio Quelen’o leidimą įvesti 
konferencijas Notre - Dame’os katedroje. šios konferencijos 
patraukė prie tiesos daug žmonių. „Lacordaire’o balsas, sako 
dominikonas Janvier, patraukė į šventyklą minias. Jaunos 
kartos išpažino savo tikėjimą, nesigėdino krikščionių vardo, 
o institucija, kurią dauguma skaitė atgyvenusia savo laiką, bu
vo gerbiama netikinčių ir protestantų“.

Nevienas gali užklausti, iš kur Ozanamas sėmė tą pasi
šventimo dvasią. Atsakau Povilo Colon’o žodžiais: — Ozana
mo veikimo akstinas — kryžius, pasišventimo dvasią Ozana
mas paveldėjo iš tėvų1).

1856 m. Ozanamas pabaigė Paryžiuje augštesnius moks
lus, ir gavo teisių daktaro laipsnį. Tais pačiais metais grįžo 
į Lyoną kaipo advokatas; kartu studijavo historiją, literatūrą, 
ypač veikalus Dante’s. Žinoma, neapleido šv. Vincento kon
ferencijų. Tame laike parašė disertaciją, filosofijos daktaro 
laipsniui gauti. Kvotimai ir disertacija puikiai pavyko. Su
grįžęs Lyonan, tapo pirklių teisės profesorium Lyono univer- 
sile (1839 — 1840 m.). Sorbonos rektoriaus Viktoro Cou- 
sin’o, kuris matė Ozanam’o nepaprastus gabumus, raginamas, 
Ozanamas dalyvavo konkurse apėmimui profesoriaus katedros 
Sorbonoje. Išlaikęs konkursą 1841 m. Ozanamas lieka Sor
bonos profesoriumi; čia jis vėl daug pradeda dirbti, netik 
mokslo srityje bet ir šv. Vincento draugijų platinime.

Priimdamas sunkias profesoriaus pareigas paaiškino, kad 
jis rūpinsis išaiškinti savo klausytojams krikščionybės pagrin
dus remdamasis bešališkais civilizacijos historijos liudijimais; 
jis norėjo tuo bodu priversti klausytojus gerbti tai, kas buvo 
niekinama: bažnyčia, popiežius, vienuolynai. Jis stengėsi iš- 
parodyti, kad Bažnyčia visad buvo didžiausia žmonijos gera
darė. ’

4) Jo tėvas, metęs kariuomenės tarnybą, apsigyveno Lyono mieste, 
paskiaus Paryžiuje; iš čia išvažiavo į Milaną, kur gyveno lekcijomis ir 
mokinosi medicinos. Apie 1816 metus grįžo į Lyon’ą. Milane ir Lyone 
gausiai aukodavo neturtėliams, su kuriais, kaipo gydytojas, susidurdavo. 
Netik gydė, bet lankė neturtėlius, šelpė juos tai skatiku tai patarimais. Tą 
tėvo pasišventimą paveldėjo jaunas Fridrichas.
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Daug ir sunkiai dirbęs1), apsirgo. Kad pataisius svei
katą iškeliavo Ispanijon ir Italijon. Čia parašė „Ligonių prie- 
telįu, „Kelionę po Gydo kraštą“. Maldoje ir šv. sakramentų 
priėmime jieškojo suraminimo. Jausdamas besiartinančią mir
ti, norėjo kad jį parvežtu Francijon, jo noras buvo išpildytas. 
Mirė Panelės Švenčiausios Užgimimo dienoje 1853 m. ant sa
vo moteries rankų. Palaidotas Karmelitų bažnyčioje Pary
žiuje, kur daugiausiai veikė, ir kur šįmet dėkingi tautiečiai 
pastatė jam paminklą su parašu: „J u venų m conquisi- 
tor ad militiam C h rišt i“ (Jaunuomenės traukėjas į 
Kristaus kariuomenę).

Kinematografas.

1896 metais Lyono mieste du francuzu mokslavyriu iš
rado dalyką, kurį moksliškas pasaulis paskaitė viena iš svar
biausių apšvietimo ir lavinimosi priemonių. Buvo tai kinema
tografas. Kaip paprasti žmonės, taip ir didžiausi mokslavyriai 
manė užstojus naujai gadynei, nes su kinematografo pagalba 
manoma buvo kuoplačiausiai populerizuoti mokslo išvadas. Bet, 
deja, virto kitaip. Kinematografų išsiplėtojimas atnešė bjaurių 
vaisių, ir dabar, biskį daugiaus kaip 15 metų praslinkus nuo 
kinematografo išradimo, rimti žmonės nurodo į kinematografą 
kaip į nuodų šaltinį jaunimui.

Ar-gi tai ne tiesa?
Jau vienas žvilgterėjimas į reklamas aiškiausia liudija 

apie kinematografinių paveikslų turinį. Tankiausia rodomos sen- 
šncijinės dramos iš didelių miestų gyvenimo, kupinos prasikal-

2) štai jo veikalai: „Francuzu teisės pradžia“. „Bažnyčios turtas“ 
(kalba apie nuosavybės teisės supratimą), „Protestantizmas ir liuosybė“, 
„Du Anglijos kancleriu“, „V amžiaus civilizacija“, „Germanijos studijai“, 
„Krikščioniškoji civilizacija Frankuose“, „Poetai-prančiškonįs“, „Dante ir 
katalikiškoji XIII amžiaus filosofija“. Iš jų geriausias galima sakyti „Pran- 
čiškonįs Poetai“. Šiam veikalui pasirodžius prasideda, jei taip pasakysiu, 
šv. Pranciškaus kultas naujoje literatūroje. XVIII amžiuje Bayle’is, Vol- 
taire’as, enciklopedistai į karikatūrą buvo pavertę šį stebėtiną asmenį 
Ozanamas atrėmė jų išjuokiančią kritiką.
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timų, žudymų, vagysčių, priespaudos, apgauliojimų, suviliojimu. 
Ir daugelis tų dramų tęsiasi ilgiau valandos.

Tiesa, tų sensacijų tarpe rodomi puikiausi gamtos pa
veikslai, žėrintis įstabiausiomis spalvomis, moksliški tyrinėjimai 
ir 1.1., bet tai tik mažiausioji kinematografinių paveikslų da
lis, tai tik nuotrupos, kad rimtesniems žmonėms neva parodyti, 
jog mokslo dalykai šių laikų kinematografui nesvetimi ir tuo 
budu jų neatbaidyti nuo kinematografų lankymo.

Be sensacijų svarbią vietą užima kinematografuose taip 
vadinami humoristiški vaizdeliai, kurie daugiausia ir pritrau
kia jaunimą. Bet veltui jieškotumėm toje humoristikoje tikro 
humoro, sveiko juoko, ne, to ten nerasi! Prieš akis praeina 
šlykštus paveikslai, tuščios, net nepadorios scenos, — o vis tai 
pataikauja žemiems žmonių palinkimams ir sutraukia minias į 
kinematografus.

Neretai buna paveikslų išjuokiančių musų tikėjimą ir 
užgaunančių musų giliausius ir švenčiausius įsitikėjimus, rodant 
ar tai indekse esančių veikalų turinį, ar tai kitaip kaip kom
binuotų panašių scenų.

Neatsižvelgiant į kinematografinių paveikslų turinį, jau 
vien tik kinematografų buto (salės) lankymas turi savyje daug 
nehigieniško: ankštas butas, dusinąs šiltas oras, pilnas nesvei- 
kiausių dujų. Nejuokais galima užsikrėsti įvairiomis ligomis.

Tai dar niekis. Bet kinematografas kasmet priveda daug 
jaunimo prie prasižengimo. Pas mus sunku tai išrūdyti, nes 
jokios statistikos nedaroma. Kulturiškesnėse šalyse kaip antai 
Vokietijoje (ir tai ne visur), išrūdyta, kad daug vagysčių jau
nimo papildytų, buvo kinematografų pasekmė. Vyriausis apy- 
gardo teisėjas Ludvigshafen’e Jung’as, rašo, jog vagysčių nu
teisimas prie jaunuolių teismo Ludvigshafen’e parodo, Kad 
mažiausiai pusė visų vagysčių buvo tai tiesioginė pasekmė ki
nematografų lankymo. „Vagystės papildomos — rašo jis — kad 
įgijus pinigų kinematografams lankyti“. Taip, pvzd., ten pat 
per vienus 1909 metus tokių prasikaltėlių buvo nuteista dau
giau kaip 100.

Vienas protestantų dvasiškis savo brošiūroje: „Bažnyčia 
ir kinematografas“ rašo, jog jisai per tūlą laiką Berline ap
lankęs 250 kinomatografinių veikalų. Jų tarpe buvę 97 nu
žudymai, 51 vyro su žmonomis persiskyrimas, 19 suviliojimų, 22 
merginų išvežimu ir 45 nusižudimų. Ir tose scenose „veikė“ 
176 vagis, 35 girtuokliai ir virš 100 detektivų-šnipų (Sulg. 
Pinkertonai, Cholmsai ir p.). Nugi, ar ne puikus rodomi jau
nimui „veikėjai“, „karžygiai“ ir „didvyriai?“ Ar gi po viso to
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galima dar stebėtis, kad jaunuolių prasižengimas taip spar
čiai auga?

Kinematografai sukelia jaunime nuolat o linksminimosi 
norą ir palinkimą prie turtų aikvojimo. Milijonai sunešama i 
kinemagrafus, o už tai gaunamą iškrikęs silpnabūdis, geidulių 
įveiktas jaunimas, nes kinematografai daugiausia lankomi jau
nimo. Klasiški veikalai teatruose, koncertai, paskaitos tai nuo
bodu, reikia tik įspūdžių, įspūdžių ir įspūdžių. Gaivalinis sen
sacijų noras ardo nervus, gamina histerikus. Nebereikia jau 
nei Pinkertonų, nei Cholmsų, nes tos gatvės literatūros vietą 
užėmė šių laikų kinemagrafas, atsisakęs nuo savo švietimo 
tikslo, o tapęs gatvės ir minios geidulių pataikūnu.

Kitose šalyse jau valdžia turėjo įsikišti, kad sutvarkius 
tąjį kinematografų išnaudojimą. Bet kol pati šeimyna nepra
dės normuoti šitąjį dalyką, jokios valdžios nieko negelbės.

Ačiū Dievui, kad musų Lietuvoj kinematografai tokio 
plataus išsiplėtojimo neturi. Kitaip vertus ir lietuvių mokslei
vija didžiausioje dalyje, aplinkybėms taip susidėjus, negali pa
švęsti savo laiko tankiam kinematagrafų lankkymui ir todėl 
joje ne taip jaučiamas to dorinio puvimo procesas, kursai yra 
kinematografų lankymo pasekmė. Matant tą šlykštų, sensaciji- 
nį, nesveiką kinematografų peną, atsiminkime, kad, lankant 
juos, privalome atkreipti visą savo domą į veikalų turinį, jeigu 
norime būti savo geidulių valdančiais ir tvirtų nervų žmo
nėmis.

Kinematografas be abejo vertas nešioti garbingą mokslo 
įrankio vardą, bet reikia tik jo reformos, privertus kinemato
grafą tarnauti mokslo ir grožės dalykams',, o ne pagedusių 
žmonių prigimimui1),. \ '

Stud. K. B.

JAUNYSTĖ. : < /
r (Skiriu dr. J. U-nui)

Ei, jaunystė
Išsivystė...
Sužaliavo,

■■ ■ Sulapavo,
Pražydėjo

Savo grože,

Kur pražysta, 
Kad išvysta 
Aukso rytą

Net ir kitą
Sužavėjo...

F. Kruša.
Lyg ta rožė,

9 Kai-kur savo rašinėlyj naudojausiu J. L. Dorer’o straipsniu: „Der 
Kinematograph, eine G-ift-Quelle fiir die Jugend“. „Der VVahrheitsfrund4 
JW2 26, 27 1912 m.

------ -OWQQGOW0®*”—--------
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LEGENDA.
Iš N". S, Stružkino.

Žmonės kalba, kad kadaisia, 
Dar seniai labai, 

Buk tai vaikščiojus Teisybė 
Tarp žmonių ilgai.

Buvus tai žila senutė 
Jau labai silpna, 

Kieto vargo, nesmagumų 
Mačius jau gana.

Kas ji tokia, kur ji eina, 
Į kuriuos kraštus, 

Sužinoti negalėjęs
Niekados žmogus.

Vaikščiojus toji senutė
Po visas šalis;

Nuo gimimo buvus skirta 
Jai sunki dalis.

Jos bijojęsi it maro, 
Lenkės jos visi,

Nepriglaudęs nieks, vis varę: 
— Eik, iš kur esi!

Jai užėjus kur į rtimus, 
Puotų kur y r’ daug, 

Ponai sotus ir turtingi 
Varę vis ją lauk.

Nuolat tekdavę girdėt jai 
Nuo ponių puikių:

Laukan, valkata, iš musų,— 
Nėr dabar smulkių!...

Ir užėjus jai pas vargšą, 
Buvę negeriau:

Metęs duonos jis jai plutą, 
Varęs eit toliau.

Jos turtuoliai neapkenčia 
Iš mažų dienų,

O beturčiai su ja bijos 
Užsitraukt vargų.

Lauckaimis. 31-X-13 m.

Susipratus ji dar teisman 
Žvilgtert nors slapčia, 

Bet teisme jos nereikėjo.— 
Gavus kailio čia.

Daug dar įstaigų aplankius 
Senė ta menka, 

Bet visur atsakę:—Laukan, 
Kol esi sveika!

Taip be prieglaudos jai esant, 
Stojosi nyku,

Ir liudnums suspaudė širdį. 
Buvo jai sunku.

Ji žmonių jau šio pasaulio 
Ėmė nemylėt

Ir už jųjų negerumą 
Ryžos atmokėt. 

Pasiprašiusi pagalbos
- - Augštojo dangaus,

Ji į girią šr.u nuėjus,
Kad ne vargt daugiaus.

Ten pas’dariusi iš medžio 
Augštus ji laiptus

Ir per dieną jais prilipus 
Ji dangaus vartus.

O kad žmonės jais neliptu 
Dangun paskui ją,

Ir laiptus ji, buk pasėmus 
Su savim drauge.

Ir dabar dangui jau sėdi 
Nuo mus’ ji toli, 

Jai ant žemės but neduoda 
Žmonės negeri.

Nesugrįžta iš dangaus jau 
Senė ta gera, 

Užtatai ant musų žemės 
Jos dabar nėra.

Vyšniunas.

HM5,
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RADASTA.

Išdygo darželyj’ puiki radasta 
Ir augti bujoti pradėjo, 
Liūliuojama paukštės daina pa

prasta, 
Bučiuojama vasaros vėjo;
Bet vasarą dingo, žiaurioji šalna 
Pakando vėlybą gėlelę...
Nusviro, nulinko radastos galva, 
Lyg dalgio užgauta žolelė.

Taip tankiai ir musų likimas žiau
rus

Užgauna jaunutę da širdį;
Išblaško puikiausius jaunuolio sie

kius, 
Ir meilės raudojant negirdi.

Jurgynas.
Marijampolė 10-IX- 13.

Iš svetur.
Vokietijos katalikių studenčių draugijos.

Tik neseniai ir Vokietijos moterims tapo atidarytos du
ris prie augšiųjų mokyklų. Ir iš katalikų pusės pradedama 
leisti merginas augštojon mokyklon, nes paaiškėjo, kokią- 
svarbią rolę vaidina moteris visuomeniškame gyvenime.

Prieš 5 metus, kuomet pirmąsyk prileista moteris į uni- 
versitus Prūsijoje, katalikių buvo tik 5% viso studenčių skai
čiaus. Dabar-gi katalikių skaičius siekia 18°/o.

Spaudoje nesykį buvo keliami tie pavojai, kurie gręsia 
jaunai studentei, palikusiai savo tėvučių namus ir jieškan- 
čiai mokslo dideliuose miestuose, ir nesykį buvo raginamos 
prie susiorganizavimo.

19lx/i2 mokslo metais įsikūrė dvi studenčių draugiji: 
Miinstere ir Bonnoje, paskui prie jų prisidėjo dar Breslav’o, 
Berlino, Mūncheno draugijos. Miincheno ir Bonnos draugijos 
užmezgė draugiškus ryšius su vokiečių katalikų studentų drau
gijų sąjunga. Tie ryšiai vienok nei kiek nevaržo studenčių 
draugijų veikimo. Beto Bonnos, Miinsterio, Breslauo ir Miiu- 
cheno draugijos susibūrė „Vokietijos katalikių studenčių drau
gijų sąjungon“ (Kartellverband katholischen Studentinnenvė
rei ne Deutschlands)1). Vyriausieji Mūnstero draugija turėjo 
taip daug sąnarių, kad turėjo skilti į dvi draugiji.

*) „Allgemeine Rundschau“ 44—1913 m.
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Toksai susiorganizavimas turi, nekalbant apie mokslišką, 
lavinimosi svarbą, dar ir tą prasmę, kad katalikės studentės 
gali pasirodyti savo organizacija viešame Vokietijos gyvenime.

Jaunuoliu draugijos Bavarijoje.

Vokietijoje kataliku tarpe viešpatauja nuomonė, kad 
kiekviena draugija, kuri vadina save katalikiška, privalo būti 
daugiau lavinimosi, negu pramogos (Vergniigung) draugija. 
Tai svarbu ypač jaunuomenės draugijoms.

Tasai dėsnys Bavarijoje taikoma prie jaunuoliu draugijų 
(Burschenvereine), kurių 1912 metais priskaitoma 529 su 
14825 paprastais ir 8609 nepaprastais sąnariais. Pavienios 
draugijos susijungia į diecezijos sąjungas, o tosios -suda
ro vieną visos Bavarijos sąjungą. Tos draugijos aprūpina 
savo sąnarius, suteikdamos jiems vietų, užbarbio, duodant 
progos, moksliškai ir doriškai lavintis ir dorai pasilinksminti. 
Prie kiekvienos draugijos yra skaitykla, atsakanti sąnarių no
rui ir reikalui ir tarnaujanti gilesniam supratimui tų idealų, 
kurie užrašyti ant Burschenveirein’o vėliavos, batent: „Tikė
jimas ir Dora“, „Tėvynės meilė“, „pašaukimo pareigų tvirty
bė“ ir „linksmybė ir juokas“.2)

Rosijos studentai Vokietijoje.

Neperlabai seniai Vokietijoje išėjo surėdymas, kuriuo 
statomi dideli suvaržymai Rosijos studentams, norintiems pas
toti į Vokietijos universitus. Vokiečiai vadovaujasi tuom, 
kad jųjų universitai valstijai brangiai atsieina, ir kad 
jųjų universitai įkurti ne ušrubėšiečiams studentams, ypač ne 
rusiškai-šydiškiems studentams. Beto, kaip pabrieža „Germa
nia“, jie neturį tam atsakančio moksliško prisiruošimo ir drau
giško išauklėjimo, kad būti vokiečių studentų sądraugais.

Socialdemokratiškoji spauda, k. a. „Vorwarls“ labai užsto
ja tuos studentus, tai esą suprantama, sako „Germania“, nes 
jie daugiausia socialdemokratai ir anarchistai.

Beto, Rosijos studentų ir studenčių tarpe, ypač Heidel- 
berg’e, kur daugiausia Rosijos studentų, paprasčiausis dalykas 
taip vadinamos „laukinės jungtuvės“ (wilde Ehen). Tai esą 
„Vorwarts’o“ žvilgsniu leistina, nes socialdemokratija pripažįs
ta „liuosąją meilę“, o vienok nuo tokių begėdiškų Rosijos 
„studento“ papročių esą reikia ginti Vokietijos studentiją.

„Allgemeiue Rundschau“ 44, 45—1913 m.



Bibliografija ir kritika.

Credo nowozytnego fizyologa Ks. Dr. J. Iladzl- 
szewski in 8 o kaina 70 kap.

Kaip dažnai visokį populerizatoriai įgija plačioje visuo
menėje garbę, o tuo tarpu tikri mokslo vyrai praeina jos ne
pastebėti, ypač jei jie katalikai. Ir nenuostabu. Mokslo 
vyro veikalai tik gerai išlavintiems protams teprieinami, taigi 
jais naudojasi tik nedidelis išrinktųjų būrelis. Visai kas kita 
su populerizatoriais ir pseudomokslinčiais; „jie, kaip teisingai 
pastebėjo kun. d-ras J. Radziszewski’s—ir taip jau sugestiona
vo didesnę visuomenės dalį; jie (jei yra partivųs) verčia tikė
ti, kad tarp mokslo ir tikybos yra neperbrendama bedugnė“ (Ip.j 

Dauguma tariamojo mokslo apsvaiginta, su panieka žiuri 
į tikybą, kaipo į seniai savo amželį atgyvenusį prietarą. O kad 
tarp tikybos ir mokslo nėra tariamos bedugnės puikiai išparodo 

I garsus fiziologas Elie de Cyon’as1) Savo veikale „Dien et scien
ce“.2) Jis sako: „ne mokslas priešingas tikybai, bet klaidingi fi
losofijos sistemaiai, kurie su mokslu neturi jokio sąryšio; jie 
(tendentiški populerizatoriai) išnaudoja mokslą saviems tiks
lams“. Garsus fiziologijos prof. Claude Bernard’as priduria: 
„pirmos priežastis neįeina į mokslo sritį... Augščiausios prie
žastis neįeina į mokslinčiaus darbo sritį, ir neturi į jį daryti 
tėkmės3).

Cyon’o manymu, tarp mokslo ir filosofijos turi būti har
monija. Kanto filosofija griovė tą harmoniją, taigi, išnagri
nėjęs Kanto sistemą Cyon’as sako, kad tai „nepagydoma sis
tema“. Jis augščiau stalo Leibniz’o filosofiją ir taip paniekin
tąją scholastiką.

Kadangi tikybos priešai nemažai remiasi Darvino ir 
Haeckel’o išvadžiojimais, tatai Cyon’as paeiliui gvildena juodviejų 
mokslo pamatus. Sulig Cyon’o, Darvino transformizmas negali 
net moksliška hypoteze vadintis, nes 1) neišaiškina patikrintų

' ‘7
x) Cyon’as gimė Telšiuose (Lietuvoje). Buvo Peterburgo universite 

gamtos, paskiau karo akademijoje (Peterburge) fiziologijos profesoriumi. 
Tūlų priežasčių delei apleido Peterburgą. Apsigyveno Paryžiuje, kur ir 
mirė. Gimė žydu,-bet paskui tapo kataliku.

2) 2 laida, 1912 m. Paryžius pas Alcan’ą.
2) Claude Bernard: „La physiologie gėnėrale“.
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faktų, 2) yra priešingas jau nusistovėjusioms tiesoms, 3) nesi
plečia ir ateityje nebus priparodytu.

Haeckel’o visuose veikaluose matosi viena tema: sugriau
ti krikščioniškų bažnyčių mokslą, ypatingai katalikų; tvirta 
katalikų Bažnyčios hierarchija, mat kliudanti įvesti visuotiną 
anarchiją, atidengiant gamtos slėpinius, reikia nuversti Dievą 
nuo sosto“.

Išnagrinėjęs mokslo problemas, Cyon’as sako: „Mokslas 
nekovoja su tikyba, kaipo tiesos išraiška, negali kovoti su tik
ru mokslu“. Savo tvirtinimus paremia visa geriausių mokslo 
vyrų virtine, kurie netik tikėjo, bet uoliai pildė savo tiky
bos priedermes. Baigia Cyon’as: „žmogus yra, buvo ir visa
dos-bus tikinčia esybe, kadangi buvo, yra ir visados bus pro
tinga esybe“.

Labai pagirtiną darbą atliko garsus savo raštais Vloc- 
lavko seminarijos Rektorius kun. J. Radziszewski’s, supažindin
damas platesnę visuomenę su taip svarbiais ir nedaug , kam 
težinomais Cyon’o veikalais ir jo pažiūromis.

Karštai raginu draugus šią nedidelią, bet labai naudingą 
kuri. d-ro. J. Radziszewski’o kningelę nusipirkti -ir atsidėjus 
perskaityti.

Iz. Gust/ukas.

T e r e ji u, TeKKejib, Koccym n ^BLua^ųaTan 3,1 
hobLal. HporĮ). O A- Xbojbcohts. CIIB. in-8° p. 138. 
Kaina 1 rub.

Didelį pasisekimą turėjo žinomo materializmo populezita- 
riaus Haeckel’io kninga: „Pasaulio mįslis“ 1899 m. išleista. Ir 
kur neturės, juk Haeckel’is išrišo ir tai labai lengvai tokius klausi
mus,' kuriuos dauguma dabartinių mokslininkų skaito neišrišamais. 
„Pasaulio mįslis“ („MnpoBLia saraAKu“) išversta beveik į 
visas europiškas kalbas ir tūkstančiais egzemplorių paskleis
ta po. platų pasaulį. Žinomas fizikas Chvolson’as, Peterburgo 
universito .’profesorius, viršminėtoje kningutėje nagrinėja Haec
kel’io paliestus klausimus iš fizikos srities. Kitų Haeckel’io 
kningoje minimų dalykų nenagrinėja, prisilaikydamas dvylik
tojo" įsakymo: „nerašyk ’ to, ko nesupranti“. Pasiklausykime, 
ką Chvolsonas sako apie Haeckel’į—-kaipo fiziką. Haeckel’is 
kinetišką substancijų teoriją atmetą, užtai prof. Ch. jam pri
mena: „batsiuvy’, užsiimk savo darbu“. , =
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Toliau prof. Ch. išparodo, kad Haeckel’is arba visai ne
turi jokio supratimo apie energiją (kurią pakeičia sąvoka spė
kų), arba klaidingai ją supranta, semdamas savo žinias iš po- 
pulerių veikalėlių.

Entropijos Haeckel’is suvis nepripažįsta, nes tai, pasak 
prof. Ch., priešinasi jo monistiškai filosofijai.

Suėmus visa tai krūvon, prof. Ch. tvirtina, kad p. Haec- 
kel’is neturi elementarių žinių fizikos srityje (p. 118), ir 
primena jam dvyliktąjį įsakymą. „Viskas, o viskas ką Haec
kel’is kalba, aiškina, tvirtina sąrišyje su fizikos klausimais 
— netiesa; visa tai remiasi nesupratimu ar parodo nežinoji

mą elementariausių žinių. Haeckel’io „Pasaulio mįslįs“ yra tai 
veikalas, kurį galime pavadinti tipu tokių veikalų, kurių au
toriai paniekina dvyliktąjį prisakymą: „Nerašyk niekados to, 
ko nesupranti“.

Gerai butu, kad ir musų krikščioniškos pasaulėžvalgos 
„kritikai“ turėtu omenėje šį 12 įsakymą. Prof. Chvolson’o 
kninga žingeidi, lengvai skaitosi. Taigi ją patarčiau perskai
tyti tiems draugams, kurie yra skaitę Haeckelio „Pasaulio 
mįslis“.

Stud. Iz. G.

KIJEVO UNIVERSITAS 1912 M.

Išėjo apyskaita apie stovį ir veikimą Kijevo universito 
1912 metais. Pasinaudodamas taja apyskaita paduodu 
„Ateities“ skaitytojams pluoštelį žinių.

Iki 1 sausio d. 1913 m. nutversite buvol66 profesoriai ir 
docentai — iš jų tarpo 35 ordinariai profesoriai, 16 exstra- 
ordinarių, 25 be normos (BH'hmi’aTHBie), 2 virš-normų (cnepx- 
niTaTHbie), 84 privat-docentai ir 4 lektoriai. Vienok daugiau 
katedrų lieka dar liuesų, būtent trūksta dar 23 ordinarių ir eks- 
traordinarių profesorių. Studentų išviso buvo 4,857 (1911 ro. 
—5931), iš jų juristų, — 1992, medikų — 1523, matemati
kų ir gamtininkų 963 ir filologų 327. Šiais akademiškais 
metais iš universito išstojo nebaigusių kurso — 756 st., bai-
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gusiųjų gi kursą buvo — 889 si. Naujokų studentu pastojo 
1,471 stud., pašalinių Klausytojų buvo pradžioje metų 92, ta
me tarpe 15 moterų ir 53 farmaceutai; gale gi metų liuosų 
klausytojų liko tik 40, jų tarpe 4 moteris ir 25 farmaceutai, 
Tikybos žvilgsniu studentų skaičius skirstosi šitaip: stačia
tikių — 3,182, katalikų — 734, žydų — 658, mahometonų
— 39. Pagal luomus miesčionių — 1,539, valdininkų vai
ku — 1,302, bajorų — 516, valstiečių — 412, pirklių vaikų
— 699 ir t. t.

Paliuosuotų nuo mokesčio už mokslą buvo 590 stud., ga
vusių stipendijų 163 stud. Stipendijos siekė 40,288 rublių, 
pašalpos — 11.796 rub.

Tais metais prie universito palikta 34 stud. (1911 m.— 
29 žm.) ir pasiųsti užrubežin prisiruošti prie profesoriavi
mo — 6 žmon.

Užlaikymas Kijevo universito atsėjo 1912 metais 
836.242 rubliu, tame skaičiuje iš valstybės iždo gauta
— 447,247 rubl.; už lekcijas 192.621 rubl.; nuošimčių iš pa
aukotų kapitalų 88.786 rubl., specialių pinigų, likusių nuo 
praėjusių 1911 metų 48.651 rubl.; už gydymą ligonių klini
kose — 23.638 rub.

Stud. Bunius.

MASKVvS UNIVERSITAS 1912 M.

Iš apyskaitos apie stovį ir veikimą Maskvos universito 
įdomios sekančios skaitlinės.

Šiais mokslo metais išviso buvo 301 profesorių, būtent: 1 ti
kybos profesorius, 68 ordinarių, 26 ekstraordinarių, 7 pro
žektoriai, 1 astronomas - tėmytojas (Hačjio^arejib), 4 lekto
riai, 1 deklamacijos mokytojas ir 193 privatdocentai.

Iki 1 sausio d. 1913 m. buvo 9390 stud., 102 klausy
tojų ir 268 farmaceutų, išviso 9760. Iš jų istorijos-filologi
jos skyrių lankė 778, matematikos — 1516, gamtos — 1407, 
teisių 3561 ir medicinos skyrių 2298.

Prie universito paliktų 35 iš istorijos-filologijos sky, 
riaus, 70 matematikos ir gamtos, 25 teisių ir 1 medicinos-
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išviso 132. Iš jų 16 naudojasi ministerijos stipendijomis ir 
18 kitokiomis stipendijomis. Į užrubežį specializuotis išsiųs
ta 9. Stipendijoms išduota 160742 rub. 13 kap.

Užbaigimo paliudijimus gavo 147 iš istorijos - filologijos 
skyriaus, 459 matematikų ir gamtininkų, 737 teisininkų ir 
272 medikų.

Sulig 'tikybos studentai skirstėsi: 7 762 stačiatikių, armė
nų 439, katalikų, 674, kitų krikščionių 432, žydu 366, mahometo
nu 27, kitu nekrikščioniu 32.

Sulig luomu dalinosi šitaip: bajorų ir valdininkų sūnų 
3536, dvasiškių sūnų 764, pirklių 1456, miesčionių 2081, ka
zokų 60, valstiečių 872, kitų luomų ir ne Rosijos pavaldi
nių 621.

Universito užlaikymui gauta: iš valdžios 1254945 r. 
71 k., iš lekcijų 386341 r. 31 k,, % o/o paaukotų kapitalų 
48417 r. 75 k., iš klinikų tiž gydymus 66927 r. 92 k., iš 
spaustuvės 51329 r. 29 k., iš botaniško sodno 5017 r. 25 k., 
kitų jeigu 522348 r. 14 k., iš likusių nuo pereitų metų pi
nigų 25974/ r. 90 k. Tekino budu Maskvos universito iš
laikymas 1912 metais atsiėjo 2595075 r. 27 kap.

> t . Į ‘ '

Iš moksleiviu gyvenimo.

Kaunas. Kaune yra 3 moterų gimnazijos: valdiška 
Marijos gimnazija, p. Losickaitės ir, naujai šįmet atsidengusi 
Į vietą Ignatjevos, Lisenkos gim. (kol kas tik 5 kl.). Norin
čioms pastoti gimnazijon labai gera proga, nes naujoj 
gimnazijoj yra, žinoma, daug liuesų vietų.

Lietuvaičių skaičius Kauno gimnazijose neperdidelis. 
Taip, duokim, pas Lisenko apie 3, Marijos 5. Daugiausia 
lietuvaičių yra ir buna,, nuo pat jos atsidengimo, pas Losickai- 
tę. Ministerijai pareikalavus pranešti skaičių mokinių lietu
viškos ir lenkiškos kilmės, Losickaitės gimnazijoje surasta 
40 lietuvaičių, bet aš tiek nerandu. Lietuvaitėmis skaitau
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paeinančias iš lietuviškų šeimynų, besimokinančias lietuvių kal
ba tikybą ir skaitančias save lietuvaitėmis. Tokiu yra pas 
Losickaitę: I—1, II—4. III—3, IV—5, V—3, VI—6, VII—4 
ir VIII—1, viso labo 27; kitos-gi tai nominates lietuvaitės, 
nieko bendro su Lietuva ir lietuviais neturinčios.

Visos Kauno gimnazistės, išskiriant 3, ateitininkės (kal
bu apie tasias, kurios gali suprasti, kas jos yra ir kuo tu
ri būti).

Lietuvių kalba išguldinėjama vien Losickaitės gimnazijoj, 
tik gaila, kad jomis naudojosi tik tos lietuvaitės, kurios gerai 
lietuviškai kalba, anosgi nominates lietuvaitės, kurios nepažįs
ta lietuvių kalbos, tai jos nei pažinti nenori. Taip-pat lietu
vių , kalbos pamokų nelanko VIII ir VII klasė laiko stokos 
delei Dr. Kl. „Aušrinės“ 25 pasigyrė, kad tik komercijos 
mokykloj lietuviai turi skyrium kambarėlį maldai kalbėti. 
Bet dabar ir Losickaitės gimnazijoj lietuvaitės lygiai su lenkė
mis turi sau atskirą kambarį maldai; prie to privedė nesusi
pratimai laike maldos tarp lenkių ir lietuvaičių. 

r

Auksė.

Dotnava. Šimet įstojamieji kvotimai i Dotnavos ūkio 
mokyklą prasidėjo 2 ir pasibaigė 10 Spalių d. Kvotimų laikyti 
atvažiavo 150 vaikinų, prašymų gi buvo paduota 170. Priva
žiavo daugiausia rusu ir lenku (rusu buvo net iš Astrachanės 
gub. ir iš toliaus), lietuvių gi neperdaug: nedaugiau 20. Kasžin 
kodėl lietuviai nesiskubina stoti į tą mokyklą, nors ji visai 
čia pat? Išviso tapo priimta 48 mokiniai. Jų tarpe 9 lietu
viai: Binkis, Mikolaitis (rengės privatiškai), A. Urbelis ir E. 
Koniušauskas (iš „Saulės“ kursų) Kubilius ir Nevronis (iš 
Panevėžio miesto mokyklos) Dragunevičius ir Valatka (iš 
Telšių m. mok.) Žukauskas (iš Biržų). Lenkų 15, jų tarpe yra 
4 (o gal ir daugiau) sulenkėjusieji, 16 rusų; 4 mažrusiai; ir 
po vieną latvį, baltarusį, vokietį ir estą. Iš atžvilgio į tiky
bą priimtieji skirstosi šitaip: 24 katalikai, 21 stačiatikis ir 
3 protestantai.

Kaip matome, šįmet lietuvių išlaikė truputį daugiaus ne
gu pernai, bet gi turėjo daugiaus išlaikyti, kad butu atvažia
vę geriau prisirengę. Visgi, sulyginant su kitataučiais, lietu
viai daug geriaus laikėsi per kvotimus ir, žiūrint į atvyku
siųjų skaičių, jų išlaikė didesnis nuošimtis. Maldos ir šįmet 
lietuviams neduoda atskirai kalbėti.

Karklas
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Jurbarkas Kauno gub. Res. aps. Čionai, jau kelintas- 
metas kaip gyvuoja 4 klasių miesto mokykla, šįmet ją lanko 
per šimtą visokių tautų mokinių, kurių tarpe lietuvių yra I 
klasėje 15, II 29 III 21 IV 9. išviso 74 lietuviai.

Moksleivis Jonas Stankevičius.

Raseiniai. Tamsus lig šioliai čia buvo susipratimas 
miestiečių mokinių. Tik nuo pernai rudens pradėjo busti: 
skaityti laikraščius, kaip šit: „Ateiti“, „Viltį“, „Lietuvos Ži
nias“, „Jaunimą“ ir veikalus žymesniųjų Lietuvos rašytojų. 
Pagal tautystę mokinius galima padalyti šiaip:

kl
as

ės
.

lie
tu

v.

le
nk
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l

gu
dų

 I .—
 1 

žy
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Iš
vi

so
.

J 16 11 4 3 1 35

II 15 13 5 7 — 40

III 17 8 7 3 — 35

IV 5 6 6 4 1 22

Iš
 v 

i s 53 38 22 17 2 13 2

Kaip matyti iš lentelės, lietuvių daugiausia, bet kadi 
prisižiūrėsime arčiau, tai rasime ir tokių, kurie nors ir skaitos 
lietuviais, bet apie lietuvystę maž teinteresuojasi. Bet užsi
pulti dabar ant jų labai negalima.

Čia yra ir privatinė mergaičių progimnazija; šįmet ją. 
lanko 100 mokinių. Pagal tautystę pirmą vietą užima žydės- 
(39), toliau gudės (26), lenkes (17), lietuvaitės (16) ir vokie
tės (2). Apie tautišką susipratimą lietuvaičių gėda ir kalbėti.. 
Tik iš visų lietuvaičių lankančių progimnaziją viena tėra, 
gerai susipratus, o kitos taip vadinamos „šiaudinės“.

Gėda, gėda, lietuvaitės!

Baisiunas.

Palanga. Palangoje buvo keturklasė vyrų pragimnazi- 
ja, bet šįmet 3 d. rugsėjo prasidėjo mokslas jau nebe progim-
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nazijoje, tik pilnojo gimnazijoj e. Šįmet prisidėjo dar 
tik 5-ji klasė, bet su laiku bus visos 8-nios.

štai Palangos gimnazijos statistika:

klasės lietuv. lenk ų rusų žydų vokieč. latvių reform
1

Išrišo.

Priešk. 4 2 1 1 — — — 8

I. 13 6 4 1 1 — — 25

II. 22
Į

4 1 1 2 1 30

III 16 G 4 4 1 2 1 34

IV. 20 5 3 1 — 2 -r— 31

V. 10 5 4 2 2 2 — 25

Išvi so 85 24 20 10 5 8 1 153

Aišku matyti, kad lietuviai užima pirmąją vietą. Dau
gumas lietuviu, pradedant nuo 4-os klasės, kiek galėdami la
vinas:. rūpinas susipažinti su savo tautos historija, mokos 
gramatikos ir skaito lietuviškus laikraščius daugiausia „Atei
tį“. Bet nemažai yra ir tokiu, kuriems tautiškas susiprati
mas visai nerupi. Paklausus, kodėl neišsirašo ir neskaito lie
tuviškų laikraščių, atsako, kad romanai švetimose kalbose 
daug geresni: „tai bent yra „interesno“ skaityti“. Laikas jau 
atsibusti, ypač draugams, kurie dar tebemiega būdami vyres
niosiose klasėse.

Juozas.

Palanga. Džiaugiamės susilaukę lietuvio mokytojaus, 
šįmet ką tik baigusio Peterburgo universitą p. Igno Končiaus. 
Jis išguldinės pas mus matematiką. Dieve jam padėk ilgai 
darbuotis.

Juozas.
“Ateitis“ 12. 3
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Biržai. Biržuose yra miesto mokykla; joje mokinasi 
vaikinai ir mergaitės. Jie dalinasi pagal tautystę šitaip:

: ■■ į
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tO) C3 CO merg.

o. LO to r— 03 vaikiu Rusų
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** 55 05 merg.

4^ J , 52 1 1 to vaikiu.
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.
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iltį“

, 
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teitį“/- 
__ 

1 
'

: ■ i ' .1 • .

K
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skaito.

Iš šios lentelės matyt; kad lietuvių čia didesnė pusė. 
Apskritai imant galima pasakyti, kad biržiečiai ir kiti apylin-
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kės lietuviai yra maž-daug jau susipratę. Kas tik turi šiek“ 
tiek pinigų, tas ir veža savo vaikus į Biržų miesto mokyklą. 
Yra čia taipogi ir lenkų. Bet gerai su jais susipažinus pa
matai, kad tai tie patįs lietuviai, tik numetę pilkas sermėgas 
ir užsivilkę juodus „žiponus“.

Pagal tikybą Biržų moksleiviai dalinasi .šitaip:

Klasė Kata). p ra v. prot. žydų liut. kar. Išviso

va
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I 23 9 3 1 9 55 n 7 2 3 55 55 37 10

II 19 5 2 5 ' 6 2 1 2 1 55 55 28 14

III 10 8 2 1 7 55 1 2 2 Tl n 55 23 11

IV 9 1 1 2 7 1 1 V 2 1 1 1 11 5

Iš vi
so 61 23 8 9 29 3 3 11 7 4 1 1 109 50

Iš lentelės matyt, kad katalikų musų mokykloje yra dau
giau negu pusė, bet taipogi nemaža ir protestantų.

; .. Bonus amicus.

Jakobštatas (Kuršo gub.). Nei „Pavasaryj“, nei kituo
se laikraščiuose jokios žinutės iš Jakobštato neregėti. Ir ne
nuostabu, nes čia visai maža lietuvių. Nors Jakobštatas ne- 
didokas miestas, bet jame mokyklų ne visai maža. Čia yra 
septynklasė privatinė mergaičių mokykla, Marijos 4-ių klasių 
mokykla, keturklasė miesto mokykla, keturklasė prekybos 
mokykla ir keletas dviklasių ir vienklasių mokyklų. Mokiniai 
ir mokinės šiose mokyklose beveik visi latviai. Lietuvių čia 
visai maža, išviso apie 3—4. Lenkų kur kas daugiau. Rei
kia priminti, jog čia ir nemoksleivių lietuvių visai maža, galima 
butu ant pirštų suskaityti. Sunku mums lietuviams čia gy
venti tarp svetimtaučių. Negalima lietuviškai ne tik pasišne-
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keti, bet ir išgirsti lietuviškai kalbant. Nueisi į bažnyčią ir 
ten užgirsi lenkiškai arba latviškai sakant pamokslą. Lietu
viškų kniagų taipogi negalima čia gauti, vis brėžia į akis 
latviškos ir rusiškos. O išsirašinėti kningas iš Lietuvos mums 
perbrangu, nes nesame turtuoliai. Tai matote musų jakobšta- 
tiečių lietuvių - moksleivių gyvenimą, čia negalima iš
mokti gerai lietuviškai rašyt ir kalbėt, bet lengvu savo kalbą 
net užmiršti. Mokyklose nėra jokių lietuviškų lekcijų, išski
riant tikybos mokslą, kurio mokina vietinis klebonas, nors ir 
ne lietuvis, bet mokąs lietuviškai. Matydami savo tokį blogą 
padėjimą, stengiamės jį kaip nors pagerinti. Kreipėmės ir 
į Lietuvos visuomenę. Pasirodė, kad lietuviai nenor savo tau
tiečių apleisti ir pasigaili mus. „šaltinio“ Redakcija siuntinė
ja dovanai „šaltinį“. Gerbiamasis studentas (St.) iš Maskvos, 
parūpino mums „Pavasarį“. Patįs užprenumeravom „Ateitį“. 
Liūdna mums labai, kad negalim lankyti lietuviškų vakarų, 
nes čia jų, nei regėt, nei girdėt.

Cypė.

Maskva. Sekmadieny 17 lapkričio dieną 4 vai. po piet 
Lietuvių Šelpimosi Draugijos bute buvo įsteigiamasis Mask
vos universito lietuvių studentų draugijos „Rūtos“ (JInTOBCKoe 
CTyjtenuecKoe SeM.muecTBO «Ruta» npn llMiiepaTopcKOM 
Mockobckom ynKBepCHTeTi;) susirinkimas. Valdybou iš
rinkti šie studentai: K. Bizauskas - pirmininku, V. Endziulai- 
tis - kasininku ir E. Draugelis - sekretorium. Tarp kitų nu
tarimų pažymėtinas: suruošti lietuvių katalikui studentų tradi- 
cijinis vakaras 6 sausio Kaune. Tuo rūpintis pavesta studen
tams K. Avižieniui, K. Bizauskui ir R. Dulskiui.

Stud.

Dorpatas. Išviso Dorpato universite yra 2463 studen
tai. Sulig tikybos daugiausia yra protestantų (1041) ir stačia
tikių (879). Po jų eina katalikai (283) ir žydai (174). Li
kusieji išpažįsta kitas tikybas.

Iš studentų - katalikų daugiausia lenkų. Lietuvių tik 
45. Yra ir lietuvių - kalvinų.

Šiais metais universitan įstojo 10 lietuvių.
Labai malonu matyti, kad ir lietuvių skaičius vis 

auga.
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Yra čia, kaip jau turbut visiems žinoma, Lietuvių Dor
pato Studentų Draugija; yra ir studentų ateitininkų. Jų są- 
tikiai su L. Dorpato Stud. Dr-ja neperpuikųs. Vis kaž ko
dėl, jei ne visi, tai bent didesnė L, D. S. Draugijos sąnarių 
dalis kaip ir kur tik galėdami jieško priekabių, stengiasi pa
žeminti, moraliai užmušti visuomenės akyse savo idėjos prie
šininkus ateitininkus. Nenoriu čia minėti jų vartojamų prie
monių, nes „At.“ skaitytojai gali patįs apie tai spręsti iš ko
respondencijų tilpusių „Aušrinės“ «N° 24 ir „Liet. Žinių“ M 
121 vardu: „Kilpas stato“, kurią betaisydami laiške patalpin
tame „Liet. Z.“ N? 135 vardu visos Draugijos, tris jos są
nariai, nors ir kitais žodžiais, bet tą patį pakartojo.

Skaudu, kaipo studentui, rašyti apie panašius apsireiš
kimus lietuvių studentų tarpe, bet vistik ylos maiše nepa
slėpsi.

Dar sunkiaus tokiose sąlygose darbuotis, vienok nenusi
mename, nes: „Nepatyręs blogo, gero neragausi“.

Stud. A. Petrikas.

Dorpatas. Ignacas Neuronis užbaigė cum maxima 
Įaudė medicinos fakultą.

Apsigyvens Lietuvoje.

J. D.

Atsišaukimas.
Ir 1913/14 mokslo metams išdrįsome paleisti „Lietuvių 

Moksleivijos Draugą“ pasaulin. Kiek galėdami stengėmės iš
pildyti visų draugų ir draugių reikalavimus ir pataisymus. 
Jeigu ir neišpildėme kai-kurių pageidavimų, tai ne dėlto, 
kad nebūtumėm jiems užjautę, bet dėlei kitų nuo musų ne
prigulinčių priežasčių Dar ir dabar moksleivijos dalis šali
nas nuo „L. M. Draugo“. Nežiūrėdami į tai, prašome draugų
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ir draugių siųsti savo straipsnius, pataisas ir patėmijimus, kad 
1914/15 mokslo metų „L. M. Draugas“ butu dar geresnis, to
bulesnis. Prašome nurodyti ne tik kas negera, bet ir 
kaip ištaisyti. Visi rankraščiai reikia siųsti „At.“ Red. 
vardu su pažymėjimu ant voko: „L. M. Draugui“. Paskuti
nis terminas rankraščiams 15 d. sausio 1914 m.

Tikimės, kad ir šįmet draugai ir draugės atsilieps ir 
prisidės prie „L. M. Draugo“ tobulinimo.

„At.u Red.

Atsiustos redakcijon kningos
Vaivorykštė. Antroji knyga 1913 m. Turinys: Maironis: 

Musų vargai (poema). M. Vaitkus Motina (eilės), Landelio paveikslas: 
La mingoji motina. M Gustaitis: Paskendęs varpas (eilės). Kalėdų Kaukė: 
Jura ir mergos, Paveikslas, Tuščia, Atmintis (eilės). Paparonis: Anksti ri
felį, Ūžia vėjas (eilės). Putinas:—Man čia gera, Audra. Paskutinis spindu
lys (eilės). Adomas Juodasis: Aušrelė, Močiutė, Vakarų aušrelei gęstant: 
Faustas Kirša Mirštančiam poetui, Skaudus likimas. Kazys Binkis: Kaime, 
Debesėliai šilkasparniai. Adomas Juodasis: Svajonėlė, Sapnų sutartinė. 
Vincas Krėvė: Indas, kuriame karalius laiko geriausiąjį savo vyną. Vaiš- 
gantas, Augštaičių vaizdeliai. Vincas Krėvė: Nedasapnuoti sapnai. Ignas 
Šeinius: Bangos siaučia (apysaka), Iš lietuvių liaudies poezijų. Liudas Gi
ra: Del musų dainų. 7>r. M. Gustaitis: Orientalinė srovė Europos litera
tūroje. Kritika ir Bibliografija.

1. Žemaitės raštai I: Rudens vakaras. Atžala. Motyna. Studentas. 
J. ir P. Leonu leidimas Vilnius, M. Kuktos spaustuvė 1913 m. p. 46 
iii 8-o kaina 15 kap.

žaliosios girios giesmės (Krykliniečių dainos) Surašė Dievo Mu
zikantas. Išleido Antanas Dirsė. Vilnius. M. Kuktas spaustuvė 1913 
m. p. 16 maž. 8»o kaina 10 kap.

2. M. Piaseckaitės-Šlapelienės Kningyno 1910 metų katalogo prie
das 1913 m. Visas prisiuntė M. Piaseckaitės-Šlapelienės kningynas 
Vilniuje.

Pranešimas.
K. ir J. Strazdai ir S. Vėgėlė žada išleisti pilną Laz

dynu Pelėdos rastų rinkinį, susidedanti iš 5 - 6 tomų, storų 
didelio formato kningų po 390- 400 puslapių. Raštus tvar
kyti apsiėmė Liudas Gira. L. Pelėdos raštų rinkinį 
puoš nemaža iliustracijų, pagamintų musų dailininko p. A,
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Žmuidzinavičiaus. Vinijetes ir inicialus paruoš V. Jamontas. 
Atsiunlusieji dabar išaukšlo 7 r. 50 k. gaus visus L. Pelėdos 
rašius su nusiuntimu pačia. Užsieniuose 8 rub. Paskui raš
tų kaina bus apie 12 rub. Adresas siunčiant pinigus šitoksai: 
Vilnius, Sniegovaja 20, K. Strazdo ir A. Vėgėlės spaustuvei.

Redakcijos atsakai.
Dsukui. Vertimus dedame kaip pritrukstame originalių raštų. 

Beto „Ir taip būna“ jau buvo spausdinta „Vainikėlyje“.
V. Vyšniunui. „Meilė“ netilps: keistokas turinys. „Dainos aidas“ 

irgi silpnas.
Lapeliui. Ritmas neišlaikytas, rimas nuobodžiai vienodas.
Studentui. „Del studentų vedimo“ nedėsime, nieko naujo nepasakyta. 
Dr. Vilkaviškiečiams. Dovanokit, draugai, kad užtrukdėm atsaką,. 

Ko prašote per laišką,, atlikti negalime. Meldžiame atkreipti domą Į dr. 
Bistro straipsnį „Draugų ir draugių durnai“ įdėta šin „At.“ n-rin.

M. R. ir J. Bražinskui. Ir jūsų klausimas ilgai užtruko pas mūs. 
Paskutiniuose „At.“ n-se įdėjome tam tinkamą straipsnį.

Af. Joniui. Vertimas: „Kristaus paveikslas sąžinei pertikrinti“ la
bai silpnas. Nedėsime. Folklorą gavom. Ačiū.

Sagučiui. Gavome. Plačiau pakalbėsime apie rašinėlį sekan
čiame n-je.

Aesculapui. „Aušrinės idealai“ gavom. Įsiskaitysime.
Pušelei. Labai ačiū, kad draugė atsiliepėte. Įdėsime. Laukiame 

dar ko-nors.
Jonui Migdolui. Gavome.
J. Sokratui. Pradžia sunki, bet įprasi rašyti. Tik nesibaidyk, 

drauge, ne viskas sekasi lengvai. Perskaitysime.
S. lelksniui. Apie visas mokyklas, kurių draugas klausi, jau buvo 

„Ateityje“ rašyta ir informuota (žiur. korespondencijas iš Kauno ir Dotna- 
vos). Apie dvasišką Seminariją nėra ko nei rašyti. Pastojimo sąlygos vi
siems juk žinomos. Apie tai, kad rašant į „Ateitį“, ar į kitus laikraščius 
reikia ant vienos lakšto pusės rašyti ir kaip galint vengti klaidų—jau ir
gi nekartą buvo pranešta. Patartumėm draugui atidžiau skaityti „Ateitį“.

Stud. Buniui. Įdėjome.
J. Stankevičiui. Zinutę dedame.
Auksei. Dedame, tik popieros nesigailėkit.
Žižilpai. Draugo straipsnelį jau seniai gavome. Įsiskaitėme. Ne

dėsime, nes draugas nieko naujo nepasakai.
A. Kirminaičiui. „Ateitin“ dedame platesnę Fr. Ozanamo biografiją.
Kalnėnui. Draugo vertimą „Ką sako garsus žmonės apie Bibliją“ 

yargiai dėsime ir štai delko: Dabar katalikų teologų tarpe visiškai už
viešpatavo srovė, prisilaikanti tos nuomonės, kad Biblijos tikslas nėr gam
tamokslio mokymas, bet dalykų, reikalingų žmonių išganymui; todėl apsi
reiškusi Biblijoj gamtamokslio pasaulėžvalga žydų ir kitų tautų yr anų laikų. 
Draugo atsiustame vertime yra nemaž nuomonių (pav. Cuvier’o, Galilėjo, 
Biot’o, Ampere’o) ir patėmijimų kaip tik priešingų tai srovei ir prie da
barties mokslo ir Biblijos klausimo stovio neturinčių pamato. Beto skaity
tojus alsina labai ilgi, besitęsiantieji per metus straipsniai. Gal draugas 
išreikštum nuomones, paliečiančias tik moraliai-dvasišką Biblijos vertybę?

Braižui. Monologą Ir eiles gavome. Jei tiks, įdėsimą vėliau, nes 
šis numeris jau buvo užbaigtas. Ačiū.

Ąžuolui. Komedijėlė vkai netikusi. „Atsiminimus“ ištaisę gal ir 
įdėsime.
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Aukos.
„Ateities“ reikalams.

Pavyko surinkti 53 rub. 77 kap. Paukojo šie žmonės: KL JEticke- 
vičius 50 kap.; kl. M. Jonaitis 50 k.; kl. Z. Jonaitis 50 k.; kunigai: Gečas 
1 r.; Inčura, 1 r.; Vaitkevičius 50 k.; Andraitis 1 r., Brundza 1 r.; Pr. Sta- 
chauskas 1 r.; N. 1 r.; J. Keblaitis 3 r.; J. Strimavičius 5 r.; J. Katilius 
5 r.; E. Tomas 5 r.: Marcinkevičius 1 r.; K. Vasiliauskas 1 g.; Jasas 1 r.; 
Pr. Bučys (Gelgaudiškio klebonas) 3 r.; M. Katilius 1 r.; K. Vilkickas 1 r.; 
Spaknys 1 r.; stud. P. K. 4 r.; stud. M. Bugėnis 1 r.; stud. J. Jovaraus- 
kas 1 r.; kun. Taškunas 1 r ; kun. Skruodys 2 r.; stud. Krupavičius 50 k.; 
kl Daniusevičius 50 k.; stud. J. Dailydė 20 kap.; stud. Pr. Penkauskas 
1 r.; stud. J. Meškauskas 50 kap.; Stud. J. Kubilius 30 k.; Mokytojas p. 
Povylas Mikeikevičius 1 r. 9 k.; p. Pr. Bajerčius 50 k.; p lė Iliuminata 
Vasiliauskytė 55 k.; stud. Iz. Gustukas 88 kap.; stud. P. Macijauskas 50 k. 
Likusius 4 rub. 25 kap. sumetė: A. Vasiliauskas, Vasiliauskienė, Šukai- 
čiukės, Tamošaičiukė; veikys ir kiti, kurių pavardžių nebeatmenu.

Visiems aukuotojams ir autuotojoms Ateitininkų vardu tariu širdin
giausi ačiū.

Stud. Iz. G ūsiukas.

Visiems Europos lietuviams moksleiviams ir šiaip jau 
inteligentams labai naudinga užsisakyti

„Moksleivis“,
amerikiečių lietuvių kataliku moksleivių organas. „Moksl

eivis“ išeina kas mėnuo. Melams kainuoja Lietuvoje 2 rub. 
Vienas numeris pamatyti yra siunčiamas dovanai.

Reikia kreiptis į „M-vio“ Administraciją:

Mr. J. Kaupas,
507 Lincoln avė., 

Valparaiso, Ind.
Cžb. AMepnKa—U. S. of. America.

Redaktorius ir leidėjas
KUN. A. DAMBRAUSKAS.

Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune, Did. Vilniaus g. 3A
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..Ateities“ 1913 a. twiiys.

Straipsniai.

1
2
3
5
4
6
7

^8
9

10
11
12
13
14
15

16
tz 17

18
19

20
21

22
23

K 24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

Z 34
35
36
37
38

Nuo redakcijos. Red. pusi. 3.
Religijos nežinojimas. Ernestas Heilo. Vertė N. 5.
Miestinės mokyklos. Mauškalnis. 21.
Del musu rašybos. L. 25.
Naujus metus pradedant. K. K. Lizdeika. 53.
Ar moteris Joanna buvo kada popiežium, p. Malakauskis 64 
Tikėjimas į Dievą ir gamtomokslis. A. Z. 74 173. 284* 
Musų kritikams. Vaidevutis. 83.
Blaivybės dalykuose. R. 95.
Kas dirbtina vakacijų metu. Mokytojas M Kuprevičius. 103.
Contardo Ferrini. St Leonas Bystras. 107.
Tiesa—kame ji? Tiesomylis. 118.
Daugiau proto! Vytautas. 130,
Kristus iš numirėlių prisikėlė. Vertė S. S. 155 .
Kodėl aš prisidėjau prie būrelio moksleivių, susispietusių apie. 
„Ateitį?? V-arn-iis. 159.
Del ateitininkų veikimo- Pr. Dovydaitis. 165.
Moksleivių blaivininkų domai. K. L. 172.
Tėvynės meilė. A. K-tė. 212.
Prie straipsnio „Delko musų moksleivija nepatinka sodie
čiams?“ A. Ar. 220.
Nauda iš rašymo referatų, Tyli Barzdytė. 224.
Del dr. Mauškalnio rašinio „Miestinės mokyklos“. J. Va- 
lančiunas. 226.
Išeivystė moksleivių tarpe. Mauškalnis. 227.
Krikščionijos laimėjimas 313 m. P. Malakauskis. 240.
Krikščioniškosios moksleivijos judėjimas ir jo tikslas. Stud. 
J. D-nis. 255.
Vokiečių studentija ir socialia klausimas šiais laikais. Anta
nas Wurstle. 268.
Del ei d r. Vytauto straipsnio „Daugiau proto!“ Mokinys N. 274. 
Keistoka! V. K. 277.
Delei draugų N. ir V. K. straipsnių. Vytautas. 278.
Individualizmas ir katalikystė. M. Reinis. 290.
Kame? kur? Kaz. Kadaugis. 302.
Ascetika. Stud. L. Bistras. 314.
Sodžiaus jaunuomenei. Petras R. 315.
Kodėl ir kaip branginti laiką. Gurgždys. 318.
Del taip „vadinamoje ateitininkų organo“ takto. „At.“ Red. 321.
Keletas minčių apie filosofiją. M Reinis. 372. 431.
Katalikybė, konservatizmas, pažanga. Tiesomylis. 377. 434. 
Studentų vedimas. Lizdeika. 428.
Kaip ruoštis prie brandos atestato. R. 446. 541.
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39
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52
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12
14
13
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16
17
18
19
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Maironis. Putinas. 467.
Iš patamsių į šviesią ateitį. Pr. V-tis. 479.
Gyvybės atsiradimas. Vytautas. 492. 530.
Maironis, kaipo teologas. M. Naras. 502.
Mokslai ir mes. Redakcija. 520.
VI. Solovjov’as. Sąžiningas netikėjimas. Vertė M. Jonis. 527 
žmonių gimines senumas. Kalnėnas. 538.
Tikroji pažanga. Homo. 569.
Gamtos paunksnyje. Svajotojas. 570.
Aš ir liaudis. Pranas Daugailietis. 572.
Draugų ir draugių domai. Stud. L. Bistras. 575.
Kas reikia skaityti. Stiid. Leonas Bistras. 579.
Fridricb’as Ozanam’as. Ir. Gustukas. 582.
Kinematografas. Stud. K. B, 588.

Feljetonai, vaizdeliai ir aprašymai.

Senis Mykolas. Vertė J. Aras. 55.
Atsimenu. V. Ragas. 59.
Vargšė, žibutė. 62.
Vakaro daina. Putinas. 102.
Kelias. A. Balandis. 112.
Pirmas musų vakaras. Mėlynasis Silas. 124.
Pamiškyje. Kaktusas. 150.
„Pasenusio poeto“ nusiminimas. A. Lakunėlis. 206 
Petrinių naktyje. Miško Sakalas. 208.
Ko klausyti? J. Garbanotplaukis. 217.
Pakelk mintį!... Vaidclytė. 218.
Motina. Pievutis. 218.
Pavasario įspūdžiai. Pievutis. 260.
Mano širdies stygos. Pievutis. 261.
Sudiev. Pievutis. 262.
Sugrįžo, žibutė. 265«
Ne tau! žibutė. 272,
Mokytojas. Vertė iš Cechov’o M. JD-tė. 281.
Pavasaris. Bitikas. 304.
Audra. Bitikas. 305.
Šienapjūtė. Bitikas. 306.

Ramybė. Bitikas. 307.
Laimė. K. Bitikas. 308.
Kelionė. Bitikas. 309.
Ir vėl... Mėlynasis šilas. 358.
Raulas Suskius. K. K. Lizdeika. 366. 420.
Sielos balsas. Homo. 413.
Varpai gaudžia... Bitikas. 415.
Vilniaus įkūrimas. Dzūkas.
Dainius, žvangutis. 486.
O gal... Lizdeika. 524.
Studento minlįs. Vertė Stud. J. D-nis. 535.
Oi liūdno man, liūdna! Pievutis. 543.
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Jaunuoliui. N. Gironis. 5.
Ateičiai. M. Genutis. 53.
Praėjusi meilė. Mat. Bd. 55.
Ateitis. A. J. 59.
A * * R. Slinkis. 93.
Ant Nevėžio vakare. R. Zytkus. 93.
Verpėja. R. Zytkus. 93.
Tyliam vakare... Raukys. 99.
Tikiu. Putinas 101.
* * * Putinas. 107.
Pageltę lapai. Putinas. 115.
Nutilusi Jūrė. Putinas. 115.
* * * Putinas. 116.
Sudiev. J. Tomas. 116.
Meilės, Tikybos, Vilties aidas. 127.
Atmink. J. Rarklius. 128.
Pavasaris. Mat. Bg. 149.
Nakties svajonės. R. Zytkus. 151.
Juosta. Mat. B d. 153.
Sonetas. B. Raunis. 154.
Prieš kovą. P. Rainys. 158.
Sonetas. B. Raunis. 163.
Vakaro tyloje. V. Vyšniunas. 164.
Svajonė. V. Vyšniunas. 164.
Dolce. Putinas. 205.
Mineur. Putinas. 207.
Sudiev! P. Rainys. 212.
* * * Erdvas. 216.
Atminimas. P-as. 223.
Liūdesys. Mat Bd. 227.
Vilnyse. B. Raunis.. 229.
Tėvynė, A. Liūdesys. 229.
Sonetas. Mat. Bd. 303.
Nuliūdimas. Mat. Bd. 303.
Įkvėpimas. Mat Bd. 303.
Pavasario rytas. Putinas. 310.
Rožė. Putinas. 311.
Po padangės skliautus. Putinas. 312.
Apleistas kapas. A. Va.balkšnis. 358.
Akmenėlis. R. Zytkus. 349.
Tėvynė. A. Va.balkšnis. 365.
Paskutinis vaidyla. A. Vabalkšnis 364.

# Al. Ąžuolinis. 415.
Liūdesys. Al. Ąžuolinis. 417.
Ko liūdi, giruže? Al. Ąžuolinis. 418.
Dainos jiega. Al. Ąžuolinis. 419.
Lietus. Al. Ąžuolinis. 419.
Daina. A. Vabalkšnis. 419.
Meilė. A. Vabalkšnis. 522.
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50 Vakaras. A. Vabalkšnis. 523.
51 Nuliudusiam draugui-poetui. Putinas. 523.
52 Atminimo žiedas. Svirno Zvynė. 533.
53 Pasaulio turtuolis. M. Vabalkšnis. 534
54 Pirmeivis. A. Vabalkšnis. 535.
55 Debesiai. Dievitis. 544.
56 Jaunystė. F. Kruša. 590.
57 Legenda. Vyšniunas. 591.
58 Radasta. Jurgynas. 592.

Bibliografija ir kritika.

1 Dr. A. Garmus. Paskaitos iš biologijos ir bakteriologijos. A. 
Jaunutis. 29.

2 J. Guibert. X l’ėntrėe de la vie. Mykolas BugeniP). 31.
3, 4, 5 Fridrich Paulsen-. Einleitung in die Philosophic, System der 

Ethik, Philosophic militans. Pr. D. 32.
6, 7 Otto Cohauz, S. J. Klippen der Zeit ir Idole des Z\van- 

zigsten Jahrhunderts. Pr. T). 40.
8 Savasis. Keidošių Onutė. Girnakalnis. 97.
9 Ks. F. Abrantowicz. Koščiol a nauka. St. V. F. 98.

10 J. Gerutis. Nuomonės Garbenio, — pigai E. Duplessv
P. R. 136.

11 Manuale Devotionis. A. J. 137.
12 Leopold Fonck, S. J. Wissenschaftliches Arbeiten. A. Jau

nutis. 137.
13 Hermann Acker. Wass soli ich lesen? Aa. 138.
14 Monistische und christliche Weltauschaunung. A. Z. 139.
15 Sniegams tirpstant. Mėlynasis Silas. 191.
16 JI-p a JI io n 11 o ji t M ra p a t. H^ea o Bori no cospe- 

MOHuoMy cocToaniio ecTecTBennHX'b nayEt. Stud. V. E. 191.
17 Dr. Fr. Foersteris. Jaunuomenės auklėjimas A. G-s. 334.
18 Kun. Prapuolenis. Moteriškė. Lietuvaitė. 338.
19 Dr. Otto. Willmann. Die wichligsten philosopliischen. Fach- 

ausdrįicke in historischeu Anordnung Pr. D. 339.
20 Fr. Klimke, S. J. Die Hauptprobleme der Weltanschau

ung. Pr. D. 339.
21 Dr. M. Wittmann. Die Grundfragen der Ethik. Pr. D. 339.
22 G. Ffhor. v. Herding. Recht, Staat n Gesellschaft. Pr. D. 339
23 Dr. P. Parnasus Aigner. Die Entwicklungslehre in ihrem 

Verhaltniss zum Christentum. A. Z. 342.
24—37 14 kningų apie žmogaus paėjimą Pr. D. 344.
38 J- Basanavyčius. Iš krikščionijos santikių su senovės lietuviu 

tikyba ir kultūra. Pr. Dovydaitis. 396, 456, 550.
39 Dr. Konstantin Holl Die Jugend grosser Manner. V 

SI—kinas. 403.
40 C. Schlesinger. Grosse Manner einer grossen Zeit. Stud. 

K. B. 463.
41 Maironis. Lietuvos Istorija. Mėlynasis Silas. 510.
42 Kanaun. Dr. J. Maculevičia. Krikščioniškasis socialinės tvar

kos mokslas pagal Leono XIII encyklikų. K-as. 511.
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Maironis. Pavasario balsai ir Kur išganymas. M. Šilas 511. 
Erich W asmann. S. J. Wie man Entwicklungstheorie rniss- 
braucht. A. Z.
August Nuss. Der Kartellverband ber Katholischen Deutscen 
Studentenvereinigungen. X. 512.
Worn Ohlendorf. Der Verland der wissenschaftlidhen ka
tholischen Studentenvereine Unitas X. 512.
Kari Hoeber. Der Kartellverband der katholischen Studen- 
tenverein Deutsclilands. V. 512.
A. Vienuolis. Paskenduolė. Stud. K. B. 554.
žemaitės raštai. 1 sąsluvys. B.
Žaliosios girios giesmės. B.
Vaivorykštė 1 ir 2 kninga. Mėlynasis Silas. 558,
Credo novvožytnego fiziologą. Ks. l)r. J. Radzisz&ivslri. 594.

P e k e ji b. PeKKeJib, Koccyrb u ABlmaAuaTaa sanoBkA^. 595.

Korespondencijos.

19 Biržai. 602.
18 Dotnava. 599.
21 Dorpatas. 604, 605.

1 Donorą. Pa. U. S. A. 201.
2 Freiburgas 27, 28.
3 Innsbruck’as 26.
4 Jurbarkas 408. 660.

21 Jakobštatas. 603.
14. Kijevo universitas 1912 m. Stud. Bumus. 596.

5 Karaliaučius 515.
6 Kaunas 142, 200. 698.
7 Kiduliai 351.
8 Kijevas 200.
9 Liepoja 84, 518,

15 Maskvos universitas 1913 m. 597.
10 Marijampolė 193, 194.
11 Maskva 515. 604.
12 Mažeikiai 88. 142, 350.
13 Mintauja 90.
14 Orchard Lake, Midi. U. S. A. 203.
15 Palanga 88. 661, 660.
16 Panevėžys 87, 195, 198. 352, 564.
17 Peterburgas 562.
18 Raseiniai 349, 350,
19 Seinai 192.
20 Šiauliai 140, 351.
21 Tauragė 353.
22 Telšiai 26, 80, 195, 196, 199, 464.
23 Trakai 141.
24 Veiveriai 408, 517.
25 Vikaviškis 89, 516.
26 Vilnius 83.
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Katalikų flamandų judėjimas Belgijoj. W. Vander Eisi. 11. 
Kauno pedagogijos kursai. Gargždys. 128.
Iš svetur. 143, 189, 330, 382, 450, 504, 545. 545.
Maskvos Komercijos Institutas. P. Grajauskas. 181.
Dotnavos ūkio mokykla. EI. Er'as. 231.
Dantų gydymo kursai. Kursistė Z. P. 234.
Italijos katalikai studentai. Sisto Cucco. 236.
Louvain’o universitas. M. Reinis. 248.
Lietuviška muzikos konservatorija. M. Petrauskas. 320.
Amerikos lietuvių moksleivijos atgijimas. Vaidevutis. 3?4.
Baigusios mokslus 1912/i3 lietuvių moksleivijos statistika Vlds. 405.
Pradžia ir išsiplėtojimas blaivybės Suomių moksleivijos tarpe 
Juozas. 442.
Iš Amerikos lietuvių jaunimo gyvenimo. Kazys. 513.

Nekrologai.

Zigmo Gėlės. Stud. V. Tiškus. 129.
Kun. d-ras Antanas Civinskis. P. R. 151.
Vincas Rusonis. Zigmas Drabnis. 301.
Vincas Jasinskis. Draugai. 395.
Jonas Mikalauskis. K. M. 395.
Juozas Šmulkštys. 395.

Laikraščiu apžvalga.

„Jaunimas“ Aš 1.—135, 395!
„Pavasaris“ Aš 1-135; AS 2—188,AS Aš 9, 10—547.
„Jaunimas“ (prie „Liet. U.“ Aš 7)-135.
„Žiburys“ Aš 4—135.
„Viltis“ A? 10—135; Aš 53—323; 391; Aš 109—548.
„Lietuvaitė“ AS 1—136.
„Aušrinė“ Aš 22—189; Aš 21—322; 391, 393; AS 26—548.
„Moksleivis“ AS M 2, 3, 4—336; 401.
„Vadovas“ 392.
„Les annales de Nationalitės 393.
„Lietuvių tauta“. 402.

Klausimai ir atsakymi.

Redakcijos atsakai. 51, 100, 146, 204, 354, 410, 519, 505.
Del studento J. A. apie modernizmą. 42.
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3 Del kūno iŠ numirusių prisikėlimo. Stud. P" ft
4 Apie gajumą tūlų kūno dalių ir vėlės teismo 'valandą. Stud 

Ji,. JJ. 165.
5 Už ką popiežius „iškeikė“ marijavitus? R. j£ -g?

Laiškai į Redakciją.

1 Kaimiečio Jaunučio 49.
2 Leono Bystro 50.
3 Žemaičių Seminarijos auklėtinių. 203.

Pranešimai, atsigerinimai atsišaukimai.
1 Redakcijos pranešim u 50, 409.
2 „Koncerto-Baliaus“ apyskaita. 52.
3 Ačiū Dailės Dr-jai. „At.u Red. 147.
4 Uždavinių autoriams. „Ai.“ Red. 147.
5 At-kų informacijos biuras apie Šveicarijos mokyklas Friburg’e.

V. JB. 354.
6 J. Navicko. 354.
7 Stud. E. Draugelio. 519.

Aukos.

1 „Motinėlei“ 51, 356, 411, 520.
2 Ateitininkų reikalams 147. 608.
3 „Žiburio'4 "progimnazijai. 204. 356.
4 „Ateities“ naudai. 204, 316, 411, 567.

Iliustracijos.

1 Kun. dr. A. Civinskas. 313.
2 J. Šmulkštis. 416.
3 Kun. prelatas J. Maculevičius (Maironis) 491.

Uždaviniai ir jų išrišimai.

Uždaviniai 100, 148.
Išrišimai 148, 204.

Prisiųstos redakcijai kningos.

411

Spaudos klaidos.

148, 204, 412, 567.



Jau antri metai kaip eina atskirai nuo „Draugijos“ iš Kauno skiriamas lie
tuviu moksleivijai mėnesinis laikraštis

„A f II t-l s
„ATEITYJE“ dedama dailiausios musų jaunųių poetų eilės.
„ATEITIS“ skiria nemaža vietos beletristikai, pačių moksleivių įvairiose 

formose parašytai.
„ATEITYJE“ talpinama daug rimtų moksleiviškų straipsnių iš įvairių 

mokslo šakų: filosofijos, apologetikos, socijologijos, gamtos ir kitų.
„ATEITIS“ rūpinasi supažindinti moksleivius su Lietuvos visuomenės gy

venimu, su gyvenimu moksleivių kaip Lietuvoje, taip ir kitose šalyse.
„ATEITIS“ informuos moksleivius apie vidutines ir augštasias mokyklas. 
„ATEITIS“ duoda atsakymus į įvairius rimtesniuosius abejojimus - už

metimus.
„ ATEITYJE“ yra platus kritikos ir bibliografijos skyrius ir apžvalga lie

tuvių jaunimui skiriamų laikraščių.
„ATEITIS“ rūpinsis ir medeginiu lietuvių moksleivių padėjimu.

Prie „ATEITIES“ kuriame dedami gražiausi ir įdomiau-
eina priedas sį tautos tvariniai (folklioras).

„ATEITYJE“ bus dedama ir iliustracijos.

„Ateities“ kaina metams 2 rub. moksleiviams tiktai 1 r.
' < - ■■■ /A-j Y Y. : Y . ■ . Y

„Ateitis“ eis formoje knygos nemažiau 56 pusi. Draugai ir 
Draugės! skubinkitės užsisakyti gražiausią, įdomiausią ir pi
giausią moksleiviams pritaikintą laikraštį— „Ateitį“ 1914 m.

Antrašas: Kaunas. „Ateities“ Redakcija ir Administra
cija 34.

Tik ką išėjo iš spaudos kun. K. PRAPUOLENIO naujas, 
begalo svarbus ir visiems lietuviams inteligentams rei

kalingas veikalas:

POLSKIE APOSTOLSTWO W LIT- 
WIE (Szkic historyczny 1387—1912). 

Wilno 1913. 202 psl. in-8. Kaina 1 rub.
Sukrauta S v. Kaz. Draugijoje Kaune. 
Kningynams duodama didis nuošimtis.

Ateitininkai platinki! tą kningą tarp savo pažįstamų!

C, ■ ■—--^įF  .-=rqr - ----------b—
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a I ■Žiedai.MUSŲ TAUTINĖS
TVĖRYBOS

@ PRIEDAS PRIE „ATEITIES“ 12.
©©(©©®igi©©(gi©O©©®®®^©©(gi©©©©®®®®©®©®©©®®©®©®®®®

Tėvo apraudojimas.
(Pabaiga)

2. Kelkis, tėveli, kelkis! 
Jau suvė’ visi susiedėliai 
Tėvelio pažiūrėti, 
Tėtelio išlydėti. 
Kodėl, tėveli.
Žodelio nekalbi?...
Gana meilus buvai, 
Niekad nesididžiavai, 
Niekad netingėjai 
Žodelio kalbėti.

3. Vai, tėveli, tėveli! 
Tai dar neprašyk 
Artimus susiedėlius, 
Kad jie ant mūs’ neimt’ 
Didelės valelės,
Kad ant mūs’ nekelt’ 
Savo rankelės, 
Kad ant mūs’ nenutart’ 
Neteisius žodelius, 
Kad jie už mus užstot’, 
Žodelį ištart’. 
Kaip vargelius vargt.

4. Vai kaip aš išėjau 
Ant Čysto laukelio,

Tai aš pažiurėjau 
Į visas šaleles 
Ir į žalias gireles... 
šiaurus vėjalis pučia, 
Giedri saulelė šviečia, 
Drabni paukšteliai čiulba... 
Vai tiktai ne kukuoja 
Raiba gegužėlė, 
Ba jau mane užstatė 
Gegužėlė kukuot

5. Gegužėlė kukuoja 
Žalioj girelėj 
Prie žaliu šakelių, 
Prie drabnu lapeliu, 
Oi aš siratėlė 
Dideliam vargelyj’, 
Prie didelio smutkelio, 
Prie gailiu ašarėlių...

6. Gegutė pakukuoja 
Kelias nedėlėles 
Tai ir vėl nustoja, 
O aš siratėlė 
Niekad nenustosiu 
Šitą giesmelę giedoti,
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Šitų žodeliu skaityti, 
Gailiu ašarėlių lieti.

7. Oi jei dar nebuvo 
Sriaunus upelis.
Gilus šulinėliai 
čysto vandenėlio, 
Tai dar mes pripilsim 
Gailiom ašarėlėm.
Jei dar nebuvo
Nė tamsios naktelės, 
Tai dar apsems 
Likus vargelyj’.

VI

1. Vai, tėveli, tėveli, 
Tėveli mieliausis, 
Tėveli brangiausis, 
Rodelė didžiausi, 
Užvėjėlė geriausi... 
Paskutinis rytelis — 
Trumpas čėselis 
Mumiem siratėlėm 
Pas tave stovėti,
I tėveli žiūrėti, 
I tėvelį mieliausi 
Žodelį kalbėti.

2. Tai dar nedėkojau 
Savo tėveliui
Už tėvelio gerumą, 
Už meilius žodelius, 
Už visus vargelius. 
Kiek tėvelis privargai, 
Kiek nepasigailėjai 
Savo sveikatėlės 
Del mūs’ savo vaikelių! 
Tik vis, tėveli, džiaugeis! 
Vis, tėveli, kalbėjai 
Užauginsi vaikelius, 
Turėsi tarnelius. — 
Bet, mūs’ nedalelė!

Neilgai tarnavom 
Savo tėveliui, 
Tai dar dovanok, 
Mylimas tėveli, 
Gal kada tėveliui 
Ir labai nepatikom. 
širdelę uždavėm 
Ar nepaklusnumu, 
Ar nemeiliu žodeliu. 
Tai dar atsiprašom 
Savo tėvelį, 
Nes jau neilgai prašysiu, 
Jau neilgai matysiu, 
Tėvelis iškeliausi 
Didelėn kelionėn, 
I augštą kalnelį 
Po siera žemele.

VII.

1. Vai, tėveli, tėveli!
Kai nuveisi
Į. augštą kalnelį, 
Tėveli, mūs’ neiduok. 
Tėveli, mūs’ neapskųsk 
I mylimą matulę, 
Oi tiktai pasakyk 
Mūs didelį vargelį. 
Mūs dideli smutkeli, 
Kad jau mūs’ vargelis nu 

(augo
Kad jis nubujojo 
Medelių bujelėm, 
Kad jis iššakojo 
Medeliu šakelėm. G
2. šaltam rudenėlyj 
Nuo visų medelių 
Lapeliai nukrito, 
Ba jau pabūgo 
šalto vandenėlio, 
šaltųjų šarmelių,
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Šaltųjų vėjeliu, 
O mūsų vargelis 
Nieko nepaboja, 
Tai nišeinam 
Iš didžiu bėdelių, 
Iš dideliu smuikeliu. 
Niekad mūs’ nelinksmina 
Kad ir giedri dienelė, 
Kad ir šviesi saulelė, 
Vis mum siratėlėm 
Kaip tamsioj naktelėj, 
Mūs’ akelės aptemtos 
Nuo gailių ašarėlių.

VIII
1. Vai, tėveli, tėveli! 
Pakelk savo galvelę, 
Vai tai pažiūrėki, 
Kokius subudavojo 
Tėveliui namelius. 
Vai argi patinka 
Mylimam tėveliui 
Tikri nameliai!
Kai tamsus turmelis, 
Be stiklo langelių, 
Be liepos suolelių, 
Be vario durelių...
2. Vai kaip čia reiks būt 
Mūs mielam tėveliui: 
Nė kur pasidėt,
Nė per kur pažiūrėt, 
Niekad nišaus 
Mūs’ mielam tėveliui 
Giedri dienelė, 
Niekad neužtekės 
šviesi saulelė 
Tik visada bus 
Kai tamsi naktelė.

IX.
1. Vai, tėveli, tėveli! 
Kodėl nekalbi

Mielaus žodelio?
Kodėl neramini 
Mūs’ savo vaikelių, 
Mūs savo siratėliu? 
Kodėl neisakai, 
Kada pareisi, 
Katruoj keleliu?
Jau dar vis nežinom, 
Iš kur tėvelio laukt, 
Į katrą šalelę žiūrėt. 
Oi tik vis mes žiūrėsim, 
Vis akis tik kreipsim 
I tą kalnelį, 
Katruoj nu lydėsiu 
Savo tėveli 
Į augštą kalnelį.
6. Nors tolimas kelelis — 
Mes tankiai aplankysim... 
Kaip tėveli išgirsi 
Nedėlios rytelį
Ant augšto kalnelio 
Drabnus paukštelius čiul

bant, 
Gegužėlės kukuojant.
Tai ne drabni paukšteliai, 
Tai ne raibos gegužėlės, 
Tik mes siratėlės, 
Tėvelio vaikeliai.
Kaip gegutės kukuosim, 
Kaip paukšteliai čiulbėsim, 
Savo sunkų vargelį 
Tėveliui pasiskųsim.
7. Tai kad Dievulis duot’ 
Mane nulydėt 
Neužilgo česelio
Ant to augšto kalnelio; 
Tai man būt ramu, 
Tai aš ten bū tau 
Jau ne siratėlė, 
Jau ir ne vargiau 
Taip didelio vargelio 
Ant balto svietelio.
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2. Vai kad mes žinotum, 
Tai mes nutaisytum 
Tėveliui kelelius 
Žaliais šilkeliais,
Tai mes nubarstytum 
Baltais perleliais, 
Ba mes siratėlės 
Daug ju turim... 
Žalias šilkelis — 
Tai mūs’ vargelis, 
Balti perleliai — 
Gailios ašarėlės.

3. Mes tėvelį patiktum, 
Kad ir tamsioj naktelėj, 
Kad ir prie girelės,
Tai mes vis eitum 
Keleliu paėjėt, 
Tėvelio patikt.

4. Vai, tėveli, tėveli! 
Tai dar vis tikėjaus, 
Tai dar vis mislijau, 
Kad tėvelis prakalbėsi 
Paskutinėj adynėlėj 
Nuog mūs’ atsitraukdams, 
Iš nameliu išeidams.

c

Tai aš vis mislijau, 
Kad tėvelis išeisi 
Su labom dienelėm, 
Kad tėveli pasakysi — 
Likkit sveiki vaikeliai, 
Artimos giminėlės 
Ir susiedėliai.

5. Vai jau dar, mūs’ tėve-
(li, 

Nieko neprakalbi, 
Nieko neisakai

1. Vai, tėveli, teveli! 
Tai gal nemokėjai

Gromatėlę siųst, 
Tai gal neturėjai 
Pasleliu siųst. 6 L

Vai kad nedavei 
Jokios žinelės 
Savo seselej 
Mūs’ mylimai sesutei.
2. Vai kad dar atlėktu 
Raiba gegutė,
Vai kad užkukuot, 
Po stiklo langeliu, 
Tai aš surašytau 
Margą gromatėlę, 
Tai aš primuštau 
Aukso raideles, 
Tai aš neprašytau 
Raibos gegutės, 
Kad ji nulėktu, 
Kad ji nuneštu 
Margą gromatėlę 
Tėvelio seselei 
Mūs’ mylimai tetulei.

3. Tai seselė perskaityt’ 
Tai ji sužinot’...
Marga gromatėlę 
Mūs’ didelis vargelis, 
Aukso litarėlės — 
Gailios ašarėlės...

4. Tai prašau patrukdyti, 
žirgeliu nekinkyti,
Tai dar palūkėkit, 
Tai dar nelydėkit 
Gal mažu bus, 
Koki rodelė, 
Gal maž ateis 
Koki žinelė
Iš svetimos šalelės.
5. Vai kad ateit’ 
Mūs’ mylima tetelė, 
Tėvelio seselė, 
Katros tėvelis laukė,
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Katrą mi navoj o
Kas miela dienelė.
Gal tėvelis prieš ją nesi-

(didžiuot’?
Gal tėvelis ir prakalbėt?
Ar gal jos butu
Geresnė dalelė,

Papasakojo mergina - našlaite 
slavo parap., Seinų, ap., Su v. gub.

Ar meilesni žodeliai.
Ji daug vargelio matė 
Svetimoj šalelėj, 
Gal ji žinotu 
Meilesniu žodeliu, 
Tai gal ir pabudintu 
Mūs’ mielą tėvelį0...

Magdalena Kmieliauskiiitė, Miro-

Ištekėjusi duktė verkia savo numiru
sios motinos.

Nakčia brolis duoda žinią.

I

1. Oi aš išgirdau 
Tamsioj’ naktelėj’ 
Beldžiant in stiklo langelį, 
Oi aš maniau,
Kad girios paukštelis.
Kai aš pravėriau 
Vario dureles, 
Vai tai i n ėjo 
Augšton klėtelėn 
Mano brolelis: 
Oi jis nuleidęs 
Baltas rankeles, 
Jis neprakalbėjo 
Nei vieno žodelio, 
Tiktai pradėjo 
Kristi gailios ašarėlės 
Bar skaistu veidelį.

2. Paskui prakalbėjo 
Meilu žodeli:

v C 

— Ak, sesele mano, 
Mano mylimoji! 
Vai ir atsitiko 
Šioj’ mieloj’ naktelėj 
Didi žinelė, 
Kad atsiskyrė 
Musu motinėlė.

3. — Ak, Dieve mano, 
Dieve mano brangus! 
Broleli mano,
Baltas dobilėli!
Kodėl nedavei 
Man jaunai 
Didelės žinelės 
Vakar dienelę? 
Maž dar būtau radus 
Gyvą savo motinėlę, 
Dar būtau pakalbėjus 
Meilu žodeli:6 C

Butu suraminus 
Mano širdelę!
4. Ar butau apsiskundus 
Savo vargelius
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Būtu ji man davus 
Didę rodelę,
Kam reiks apsiskųsti 
Didelį vargelį.

Važiuoja i šermenis.
II

1. Vai, Dievuliau mano, 
Dievuliau mieliausis!
Kada aš keliavau 
Dideli keleli
In savo motinėlę, 
Tai buvo linksma 
Mano širdelė;
Buvo linksmos
Mano akelės, 
Kad žinau-laukė 
Mano motinėlė 
Mane dukrelės.

Privažiuoja motinos 
kaimą.

III
1. Vai, Dievuliau mano, 
Dievuliau mieliausis!
Oi kai davažiavau 
Dideli kaimeli, 
Tame kai smėlyj’ 
Motinėlėš dvarelis.
2. Vai aš išgirdau
Sode biteles dūzgiant, — 
Tai aš galvojau, 
Kad sodo bitelės, 
Ale netiesa:
Mano seselės, 
Tai jos gailiai verkia 
Savo motinėlės.

Įvažiavus kieman.
IV

1. Vai aš užvažiavau 
Ant didžio dvarelio,

Oi aš pamačiau 
Gedulingas karūnėles 
Ties vario varteliais

Pastatytas
Ir nesulaukiau
Savo motinėlės
Iš augštos klėtelės 

Išeinančios.
Savo dukrelės priimti, 
Baltos rankelės paduoti, 
Meilaus žodelio prakalbėti.

2. Niekas neadaro 
Vario durelių, 
Niekas nepriima 
Mano siratėlės.
Už baltu rankelių, 
Be mielos motinėlės.

In butą einant.

1. Tai aš atsidariau 
Vario dureles,
Vai aš inėjau 
Augšton klėtelėm 
Guli motinėlė
Ant sausos lentelės, 
Ant baltu drobelių, 
Kai lino valaknėlė!

2. Vai tai apstoję 
Mano seselės
Ir mylimi broleliai 
Mylimą motinėlę 
Iš abiejų šalelių.

3. Vai jie budin 
Mylimą motinėlę 
Iš ramaus miegelio, 
Vai jie duodami 
Didelę žinelę, 
Kad atvažiavo
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Musą seselė 
Iš tolimos šalelės.

4. Vai tai išeiki, 
Mylima motinėle! 
Vai tai priimki, 
Savo dukrelę! 
Vai tai suramink 
Josios širdelę!...

Ji verkia prie grabo.

VI.

1. Vai, motinėle mano, 
Mano mylimoji!
Kodėl nišėjai 
Ant didžio dvarelio, 
Kad nepriėmei 
Savo dukrelės 
Iš didelio kelelio?
Kodėl nepaėmei 
Už baltu rankelių? 
Kodėl nevedei 
Tn augštą kalnelį? 
Kodėl nesodinai 
Už baltu suoleliu?
Kodėl nekalbėjai 
Meiliu žodeliu?;! 
Kodėl neduodi 
Man jaunai rodelės? 
Ką aš darysiu, 
Kada atlankysiu 
šitą kaimelį, 
Motinėlės klėtelę?! 
Jau taip nebus miela 
šitas namelis, 
Nei šitas kaimelis!...

2. Vai kaip sunku, sunku 
Pilkam akmenėliui, 
Kur jis padėtas 
Po nameliu, 
Vai taip sunku

Mums siratėlėms 
Pasilikti be motinėlės!

VII

1. Vai kaip atšalo 
Ledo lytelė
Nuo tyro vandenėlio, 
Vai tai atšalo 
Mano motinėlei 
Nuo savo vaikeliu 
Ir nuo mane siratėlės.
2. Vai, kelkis, kelkis, 
Mylima motinėle, 
Nuo baltos lentelės, 
Nuo plonu drobelių! 
Vai nor pakeiki 
Savo galvelę,
Vai suraminki 
Mano širdelę 
Dar šitoj valandėlėj!... 
Kodėl nepakeli, 
Mano motinėle, 
Savo galvelės?... 
Kodėl neprakalbi 
Nei vieno žodelio 
Nė in savo giminėles?...

VIII
1. Vai, Dievuliau mano, 
Dievuliau mieliausis!
Gana jau dirbo
Mano motinėlė
Sunkius darbelius
Rytą vakarėlį
Ir šviesioj dienelėj.
Vai ji rūpinos
Mano motinėlė
Kaip galėdama
Didelius šarvelius

Sukrauti
Del savo dukrelės 
Ir surengti
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Didelę rangelę.
2. Ar dabar sukrovei. 
Mano motinėle, 
Didelius šarvelius?
Ar surengei 
Dideles rangeles? 
Ar jau apdirbai 
Visus darbelius. 
Kad jau nekalbi 
Nei vieno žodelio, 
In savo šeimynėlę?
3. Tiktai pasirengei, 
Mylima motinėle, 
Didelėn kelionėlėn 
In kurią šalelę:
Vai ar į rytelius 
Ar in vakarėlius 
Ar in tą šalelę, 
Kur augštas kalnelis?...
4. Kodėl neprakalbi, 
Mano motinėle,
Iš kur mumi laukti 
Motinėlės pareinančios: 
Ar iš ryteliu. 
Ar iš vakarėliu, 
Ar iš tos šalelės, 
Kur augštas kalnelis?...

Vakare.
IX.

1. Vai, Dievuliau mano, 
Dievuliau mieliausis!
Vai aš budinu
Savo motinėlę

Per visą dienelę 
Lig vakarėliui 
Ir nepribudinu 
Nei vienu žodeliu, 
Ir neprakaibinu 
Savo motinėlės 
Iš ramaus miegelio 
Nuo sausos lentelės 
Ir nuo baltųjų drobelių.
2. Vai trokšta, trokšta 
Mano širdelė. 
Kaip ežere žuvelė, 
Kad pasilieka 
Be tyro vandenėlio; 
Vai taip aš trokštu 
Be savo motinėlės, 
Pasilikus viena 
Svetimoj šalelėj!
Daugiau neatlankysi, 
Mano motinėle, 
Svetimoj šalelėj. 
Mane siratėlės!
Daugiau neduosi 
Didelės rodelės 
Ir neraminsi 
Mano širdelės!...

Nakčia.

1. Vai liūdna, liūdna 
Tamsi naktelė.
Tai taip man liūdna. 
Man siratelei, 
Likus be motinėlės!

(T. b.)

Redaktorius ir leidėjas
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„Ateities“ Redakcijoj galima
gauti šie „At.“ leidiniai:

Aš 1. M. Vaitkus: Genijus ir meiiė (Poema)*
Kaunas, 1912 m. Kaina. . . . kap.

Aš 3. Liudvikas Windthorst’as. Parašė A. Ma- 
liauskas: Kaunas 1912 m. Kaina 6 kap.

Aš 4. P. Kragas: Z. Krasinskis. Kama 10 kap. 
Aš 5. „Be Bažnyčios nėra išganymo“ (Dogmos 

ir teologijos mokslas). Iš prancūzų kalbos 
vertė Br. Bumšas. Kaunas, 1913. 10 kap. 

Aš 6. Ar moteris Joanna buvo kada popiežium. 
Parašė P. Malakauskis. Kaunas, 1913 m. 

Kama................  6 kap.
As 9. K. Būga: Rašybos mažmožiai Kai

na. .......................... 20 kap.
Aš 10-K. Ęūga. Kalbų mokslas bei mū

sų tenovė. Kaina. . . . . 15 kap.
Aš IIP. Malakauskis. Krikščionijos lai

mėjimas 313 m. Kama. . . 6 kap.
Žemaičių seminarijos giesmynėlis. Kaunas,

1912 m. Kaina 2 kap.
Manuale Devotioms Alumnorum Seminarii

Samogitiensis. Caunae 1912 m. Kaina 6 kap.

ir,.T n n m

I
Kviečiama užsisakyti 1914 metams

„ATEITIS"
Literatūros, Mokslo ir Visuomenės mėnesinis 

laikraštis skiriamas moksleivijai.
Kaina, metams 2 rub. pusmečiui 1 rub.
Uzrubežyje metams pusantro dolerio arba 3 rub-
Adresas: „Ateities“ redakcija, Kaunas,

D. Vilniaus g. Aš 34, telefonas 169.



Didžiausis Lietuvoj 44
kultūros dienraštis
Kaina: Lietuvoj© ir visoje Rusijoje metams 6 rub. pusmečiui 3 rub. 
vienam mėnesiui 55 k. Užsieniuose metams 11 rub. Adresas:

Bujibho, Pe^aKuia „Viltis“ (Boraseasuws uep. Ni 4.,

Iš Rygos eina lietuviu darbininku 
kartu į savaitę

laikraštis du &

U Kaina metams su 
prieiuntimu 3r.50k. 
Adresas:Pnra.Eju- 
saseTnncKaa y .t. 22.

Iš Šeiny, Suv. gub. eina gražus nedėlinis laikraštis
Q A T.TTNT^^ su Pr^et^ais: Artojas, Vainikėlis ir Salti- 

nelis kaina metams 3 rub. pusmečiui
1 r. 50 k. Adresas: r. Cefins, Cyu. ryti.

ĄTT^T? A tautiškas lietuvių katalikų sąvaitinis laikraš- 
^ixUDIbil tj8 eįua jjj Vilniaus. Redakcija prie šv. Mika

lojaus bažnyčios. Kaina metams 2 r, 50. k.

p A V A Q A PTQC'» sodžiaus jaunuomenės laikraštis, 
Zx. V 7x011.xLlLkj ejna įg Kauno (lUoccefinaa yjr. JN5 24) 

du kartu į mėnesį Kaina i r. 75 k.

T TT<'rT,TT"V" moterų laikraštis eina iš Kauno,
^X-JxJEi JL tU ? 11.1 X jJJ redakcija Maculevičiaus namuose 

(1-aa IIopTOBaa JSž 5) Kaina metams 2 rub.

_ pirmutinis Lietuvoj kultūrinis juokų ir
įf X- satyros laikraštis. Kaina metams 1 rub., 
V užrubežyje 1 r. 50 k. Redakcijos ad-
J resas: Kaunas, prie Liet. Kat. Kniugy-
no. Prelato Maculevičiaus namai.

°)9)

£ £ Eina kas savaitė Kaune. Prie jos eis 
ūkės ir kooperacijo laikraštis „VIEN
SĖDIS“. Abudu laikraščiu kartu me
tams kaštuoja 3 rub. kiekvienas at

skirai po 2 rub. Adresas: Kobho. Pe^aania „Vienybė“ B. Bm. INs 34.

Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune did. Vilniaus g. J'S • 34‘


