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Sveiki sulaukę šventų Kalėdų
ir

= Nauj ų Metų! —

•Srii'J’

V. : tstonio. 
NOKTURNAS.

Tamsūs žilvičiai sustingo pas upę,
Miškas užsnūdo ramus;
Miglos, slaptingą kaimelį apsupę,
Sydru užklojo namus.
Perlų karoliais rasa jau nukrito,
Vėjas nurimo kalnų...
Ilsis pasaulis ir niekas lig ryto
Jo nepažadins sapnų.

. *
Kaž kur užgimus, lyg nuskriausto skundas, 
Lėta prabilo gaida;
Sklaido ji miglą, kaip sklaido pagundas 
Dievo įkvėpta^malda.
Stebis sužiurus žvaigždžių milijonais 
Niūksanti, juoda naktis...
Verkia dainelė nežemiškais tonais, 
Ilgesio gimdo mintis.

* *
*

Ko, dainužėle, tu sudrumzdei tylą?
Niekas tavęs neišgirs!
Tonai be aido į dangų tau kyla,—
Jie ten vieni ir numirs!
Lauk išsiilgus jautraus pritarimo, 
Melskis, ar mėtyk žaibus!

s ’ - . . ■
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Žemė pavargus užsnūdo, nurimo. 
Ji su aušra tenubus...

' v Putino.
SAULĖLEIDŽIO METU.

Pasauly šventa ir skaistu 
Ramaus saulėleidžio metu. 
Lyg didžio aukuro liepsna 
Žėruoja deganti diena.

Vai siaubia, kelia ir mane 
Sviesi auka gryna ugnia: 
Ant didžio aukuro tylįs, 
Degu lyg saulės spindulys.

Skaisti prabilo man dvasia 
Ramaus pasaulio maldose. 
Tik paskutiniuos spinduliuos 
Ji vėl į saulę nuliiiliuos.

Tegu ir vėl širdis viena 
Klajos dejonių kupina,— 
Tik aš ant aukuro tegu 
Kaip šiandien vis degu, degu.

Tik pabaigoj skausmų dienos, 
Kai vėl pasaulis suliepsnos, 
Liepsnok, brangiausioji, ir tn 
Ant vieno aukuro kartu.

Sundbyberg. 1918. II. *2.

Putino.
RAMYBĖS VALANDĖLĖ.

I \ II.
Iš žvaigždyno Aš vis esmi
Atsikėlė Rami, rami.
Trumputėlė Visur viena,
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; Valandėlė.
Palytėjo
Sparną, vėjo, — 
Užmigdino.
Nusiūbavo,
Pabučiavo
Ji giružę, — 
Nebeūžia.
Apkabino, 
Nuramino
M'J.no sielą, — 
Miela, miela.

*
Sundbyberg, 1918. I 25.

Tyra, gryna. 
Rasa skaisčia 
Spindžiu nakčia; 
Rytais slepiuos 
Gėlių žieduos; 
Dienos metu 
Miškais skrendu, 
O vakare 
Daina jautria 
Supu mintis, 
Ligi širdis 
Ne taps pati 
Rami, skaisti.

Tyrų JDuktės

Vargas bučiuoja— 
juokiamės mes, 
kančios myluoja— * 
žaidžiame mes.

Sukamės, supamės, • 
žaidžiam žiedais, 
supamės, sukamės, 
kryksčiam vaikais.

. J

Vėjas pakyla—
Siaučiame mes.
Juokiamės! Audra 
jūron numes.

Suksimės, supsimės 
ir tarp bangų.
Kalbamės, juokiamės— 
skęst nebaugu!

1919. JL. 12.
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Tyrų Duktės.
RUDENI.

y

Rudens šalto 
pamyluoti, 
šalnos lupų 
nubučiooti, 
krinta lapai 
balzgani, 
krinta vėjo 
supami.
Tiesia, kloja 

• takelius,
1919. X. 12.

migdo, klosto 
žiedelius... 
Šlama, kalbas 
taro savęs:

—Kas mus 
geltus bemylės? 
Gal tik vėjo 
atdūsiai 
ir šalti, 
šalti ledai...

Kraujo Putos.
*

❖

Siaučia, siaučia juodos bangos, 
Puola tyliai, paslapčia.— 
Ar nuversti, ar paplauti 
Nori uolą jos nakčia...

Stovi uola sužavėta—
Stovi rūsti, užburta.— 
Siaučia, siaučia juodos bangos, 
Taško ją balta puta...

—Jei paplausi t—kapą rasiu
Dugne jūrės mėlynos— 
O jūs juodos bangos būsit 
Raudojėlės šios uolos.—

Siauskit bangos, siauskit juodos—: 
Jūsų kelios—aš viena!
Juk mane jūs nugalėsit,— 
Plaukit, plaukite mane!

Siaučia siaučia juodos bangos, 
Puola tyliai ir slapčia— 
Gal nuversti, gal skandinti 
Nori uolą jos nakčia...

Skuodas 1919. IX. 20.
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Miško Sakalo
IŠTRĖMIMO DRAUGEI.

(T. D-tei.)
Sakyki, ar atmeni, miela Tarute, 
Kaip lipova mudu į kalną linksmai? 
Padavus man kairiąją savo rankutę, 
Tiesiąja akacijų žiedus rinkai...
Ir pluokštą suskynus baltųjų žiedelių, 
Linksmai į pakalnę tu juosius svaidei, 
Ir džiaugsmas spindėjo iš tavo akelių, 
Kaip jaunas kareivis juos gaudė žemai...
Kada jau viršūnę prilipova mudu, 
Dailus reginys atsivėrė akims; 
Jaunutė gamta sužavėjo abudu, 
Ir leidova skristi laisvai mūs mintims...
Iš lengvo rim.ėjo skaistusis veidelis, 
Ir ilgesiu virto linksmumas akių...
Žemai, mums po kojoms, sroveno upelis 
Ir slapstėsi, rodos, tarp krūmų žalių;
Toli, vos matyti, plati Reino juosta 
Vingiavo gražiai per žaliąsias lankas 
Ir garlaivius nešė į tolimą uos'ą, 
Kurie jąją skrodė ir kėlė bangas.
Ten miškas didžiavosi lapais jaunučiais 
Ir Reinui šlamėjo slaptingas dainas, 
O vėjas, skrajodams sparneliais švelnučiais, 
Pagavęs, išdykėlis, nešė mums jas.
Ten milžinas miestas, paskendęs tarp medžių, 
Sapnavo garbingos senovės laikus, 
Kaip gimė: jisai tarp miškų šimtamečių 
Ir plačiojo Reino papuošė krantus;
Jis augo didėjo ir milžinas tapo!
Nekartą jis atrėmė priešus nuožmius, 
Ir šiandien iš tolo keleivis jau mato 
Garsios jojo katedros bokštus gražius.
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Aukšti jojo mūrai, pagirtos jo pilys, 
Turtingų dirbtuvių šimtai kaminų, 
Ir debesys dūmų į dangų iškilę, 
Didžiavosi, rodos, tarp medžių žalių.
Toli pietuose, jau prie pat h orizonto 
Vos matės tarp rūkų senukai kalnai, 
Tarytum, prieš priešą sudarę jie frontą, 
Į upę ir miestą žiūrėjo šaltai...
Stovėjova mudu, ir mintys mūs plaukė 
Tolų kur pasiekt negalėjo akis, 
Manęs ten tėvynė sugrįštančio laukė, 
O tau nepažįstama buvo šalis;
Nesykį kartojai tu vardą tą gražų, 
Švelnutėmis lūpoms tarei „Lietuva“, 
Bet šalį tą puikią, tiesa, n?rs ir mažą, 
D^r tu nepažįsti,—ji tau svetima...
Ir ilgesio mano suprast negalėjai, 
Ir klausei, del ko aš nuliūdęs dažnai, 
Veltui tik pralinksmint mane tu norėjai, 
Veltui mano skausmą atjaust mėginai...

/

Ir vėl sugrįžau aš į gimtąją šalį,
Ir čia man taip linksma, jauku, ir ramu, 
Ir ilgesio nieks man sukelti negali...
Nebent kartais „rožė“ nuo Reino krantų...

Kaunas 19. III. 11.

Ilgesio
VYČIUI.

O sveikas, mūs Vyti, seniai pamylėtas!
O sveikas sugryžęs iš amžių tamsos!
Tau didis, garbingas likimas žadėtos— 
Žibėti ant sosto didžios Lietuvos.

Šaltieji ledai tau apkaustė krutinę, 
Suspaudė žiaurieji verguvės nagai.
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Bet spindulys krito, sužibo aušrinė — 
Sutruko jau pančiai, kamavę ilgai.

Iš naujo atgimęs, į Nemuno kraštą 
Su ilgesiu bėgi užželtu taku.
Prikelt tu jį nori, nuimt vargo naštą.
Iš naujo papuošti žaliu vainiku.

Nušvito jau skliautai aušros spinduliais,. 
Jau bunda lietuvis, kurs busti begali. * 
Tu vadas mums būki! Atgimimo keliais 
Tėvynę išvesk į saulėtąją šalį.

Per kovą j garbę keliausim visi;
Surinks į vienybę tavasis mus kardas. 
Pirmyn veski, Vyti!—Lr'etuva narsi — 
Pražys nauja garbe jos vardas!

Stepo Evalgvyčio 

VASAROS NAKTĮ.

Tai tylumas tos nakties, 
nieks nevargina širdies,— 
tik vėjelis su kvapu 
glosto veidą pamažu.

*
Žvaigždės šypsosi aulštai, 
plaukia mėnuo sau lėtai, 
ir jo šviesūs spindulėliai 
nardo žolėj, mirg šešėliai...

*
Ten Nevėžis, girdėt, ūžia 
už kalnelio per giružę: 
gena vendenį smagiai, 
bešnabždėdamas tyliai.

Į
Štai jau rausta ir mėlynė,— 
teka žvaigždė rytmetinė.— 
Ir saulužė po nakties 
tuoj nušvis ant mūs šalies...

Panevėžys 1919. VIII. 15.



Kučiu naktį.
(Iš Sv. Corovič’o)

Artinosi vidurnaktis, Tirštame rūke skendo sodžius. 
Tik mažutėj trobelėj, ten, sodžiaus gale, dar spinksėjo 
silpnutė šviesa. Tai degė nedidelė žvakutė; ji viena kovojo 
su tamsa. Bet veikiai irji sudegė, auksinė jos liepsnelė sumir
gėjo, suvirpėjo, lengvai sutreškėjo ir vos teapšvietė tą trobelės 
kampą, kame ant srplyšusio priegalvio gulėjo serganti 
moteriškė, laukdama paskutinės savo valandos. Jai prie 
galvos stovi nedidelis stalelis. - Prie stalelio sėdi išbalęs, 
sudžiūvęs septintų metų vaikelis ir susimąstęs žiūri į žvaigž
dėtą dangų. Atsirėmęs ant stalo galo, nejuda, nieko ne
kalba, it akmeninis. Tik kada ligonis kartais garsiai suvai
toja, jis į ją pažvelgia ir tyliai paklausia;

—Mama, labai tau skauda?
—Oi... skauda....
Vaikelis meiliai paglosto motinos veidą, kalbėdamas: 
—Nebijok, viskas pereis!
Ir vėl jis nusigręžia ir žiūri, kaip ir pirma, o dan

guj mirga žvaigždės, tartum šypso jam... O jis vis žiūri 
į jas, negalėdamas nė akių atitraukt. Jos jam buvo ne 
žvaigždelės, (ik dailūs, vaikų mylimi žaisleliai... Štai su
mirgėjo viena žvaigždutė, nuriedėjo ir pranyko nakties 
'tamsumoj, palikusi balsvą sidabruotą taką... Vaikelis paly
dėjo akutėms ir, lyg dar niekad to nematęs, meiliai nusi
šypsojo.

—Kaip tik dabar! — tarė jis tyliai.
Jis dabar tikėjo, pradėsiant krist ir kitas žvaigždes, 

ir atsitiksiant nematytą dalyką. Prasišypsojo, atsiminęs 
vakarykščią draugų mokinių kalbą (jis jau lankė pirmąjį 
mokyklos skyrių), kai vienas jų pasakė, kad Kalėdų vidu
naktį prasiveriąs dangus ir jei tada kas nors suskubąs ko 
nors panorėti prieš dangui užsidarant, tas troškimas įvykstąs.

Visi vaikai tarškėdami laukė vidurnakčio.
—Aš noriu aukso arklio, — tarė Vienas.
—Aš karališkų rūbų!
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—Aš dailaus vežimo!
—Aš dailių knygučių! '
Tik vienas mažutėlis vaikelis tylėjo.
— O tu ko norėtum? paklausė jo draugai.
—Aš... aš noriu, kad mano mamytė išgytų...
Iš tikro, jis nieko karščiau negalėjo trokšti...
Nelaiminga jo motina!... Jau antras mėnuo, ji guli 

ir kenčia, nebesulaukdama iš niekur pagalbos, tik iš mažo 
sūnelio. Tiesa, dar geraširdė kaimynė Ona, lankydama 
kas rytas, atneša ko nors užkąsti...

Vaikelis dabar sėdi prie staliuko ir žiūri į dangų, 
laukia jo prasiveriant. Rytoj Kalėdos, Kristaus gimi
mo šventė, ir šiąnakt turi dangus atsivert...

Jis galvojo kuriais žodžiais išreikš savo prašymą 
Reikės greitai pasakyti, nes dangas gali tuojau užsidaryt...

—Dievuli, suteik mamytei sveikatėlės!—taip jis pa
sakys. O Dievulis, beabejo, išklausys, suteiks mamai svei
katos. Ji tada pasikels nuo patalo. Tik jau nebebus sumen
kusi ir išblyškusi, bet pilna, raudona, linksmutė, nešios 
jį ant rankų, sakys gražių pasakėlių vėl dainuos jo mė
giamąją dainelę...

Nejučiomis vaikelio lūpelės pradėjo kartot dainelės 
žodžius;

„Oi čium čium-čium-čiu, 
Karklyno žvirblelis.
O kam susukai
Nevietoj lizdelį!!.. ■

— Mama! prabilo jis palūkėjęs.
— Ko?., -vaitodama atsiliepė mama.
— Tuoj, tuoj... tu pasveiksi... bailiai tarė vaikelis. 

■Bet nepasakė, kaip ji pasveiksianti... Rytoj pakils mamytė 
sveika ir linksma. Tada jis pasakos, kaip jis Jaukęs dan
gaus prasiveriant ir prašęs jai sveikatos....

Žvakė jau baigė degti, sutreškėjo ir užgęso; trobelėj 
rados tamsu. Išpradžios vaikeliui buvo nesmagu, baugu; 
bet pasislinkęs arčiau prie lango vėl žiūrėjo į dangų.

— Štai, vėl nukrito keletas žvaigždelių, tuojau dan
gus prasivers,—tyliai praŠEabždf jo vaikelis ir karštai 
laukė, ar užges kitos žvaigždelės? O jos vis mirgėjo ir 
meiliai juokėsi, kaip pirma...
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— D.evuli, duok mamai sveikatėlės! — pusbalsiu pa
kartojo savo maldą vaikelis. Bijo pamiršt ir praleist dan
gaus prasivėrimą.

—Miegoki . —tyliai tarė ligonis, supratusi, kad josios 
sūnelis dar budi.

—Miegok, mama, tada ir aš miegosiu! — atsakė ne
atsigręždamas vaikas.

Lauke kaž kas sušvilpė. Tai nakties sargas šaukė 
savo draugą. Tolumoj atsiliepė antras. Ir vėl viskas nu
tilo...

—Tuojau prasivers! — tarė vaikelis ir vėl kartojo 
maldą... Galva jam apsunko ir nusviro ant krūtinės; iš 
lengvo merkės akys...

— Dievuli, duok mamai sveikatėlės!...—nesąmoningai 
kartojo lūpelės. O galvutė jam ėjo vis sunkyn ir sunkyn...

Iš karto pranyko danguj visos žvaigždutės, lyg būtų 
pasislėpusios už juodo uždangčio... Tolumoje pradėjo švisti 
vis aiškiau, skasčiau... Dangumi kilo augštyn kaž kokia 
stebuklinga šviesa. Palengva įslinko ir į trobelę. Viskas 
nušvito. Štai krito skaisčiausias šviesos spindulys, ryški 
šviesa užpylė vaikeliui akis... Net užsimerkti reikėjo. „Dan
gus prasivėrė!“ — tarė jis sau ir balsiai pakartojo giliai 
įsmegusius žodžius: „Dievuli, duok mamai sveikatėlės!“...

Po to šviesa vėl pranyko, vėl viskas paskendo rūke... 
Dabar jis išvydo, kad kyla nuo lovos jo motina, eina prie 
jo, jį apkabina... Ji dabar tokia graži, sveika, tokia; kokia 
ją matė būdamas mažesnis... Jis iš džiaugsmo sušuko ir 
puolė jai prie krūtinės. Ji prispaudė jį ir pradėjo bučiuoti, 
karštai bvčiuoti. Laimės pagautas, jis nežinojo, kas daryti. 
Jis taip pat apkabino savo mamą ir bučiavo ją dar mei
liau, dar karščiau;..

Jau seniai buvo prašvitę, kai jis pakirdo. Pravėręs 
akis, apsidairė aplinkui. Atsiminė jis dabar tą skaisčiąją 
šviesą, savo malda į Dievulį... Tyliai atsikėlęs, pažvelgė 
į patalą.:

— Gal ji jau atsikėlė, —tarė sau tyliai, priėjo prie lovos 
ir prisilenkė prie motinos. O ji gulėjo ramiai, nejudė
dama, baltai gelsva, it šventoji...

—Miega! tarė vaikelis.
Ji neatsiliepė.
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— Miega!..— tarė vėl vaikelis ir, paėjęs atgal, laukė 
motinos atsikeliant.

Įėjo kaimynė Ona. Įeidama subeldė į trobelės duris,. 
Vaikelis, prispaudęs prie lūpų pirštą, tylomis tarė:

— Mamytė miega!.
Kaimynė staiga sustojo ir pažvelgė į ligonį. Paskui, 

greit pribėgusi, paėmė ją už rankos. Ranka buvo jau 
atšalusi. Onos akys pasruvo ašaromis. Jau ji visa krūtine 
norėjo sušukti, bet, atsiminusi vaikelį, susilaikė...

— Miega!..—tarė ji vaikeliui ir paėmė jį už rankos:
Eikim pas mane, kol išbus!..
—Eeinam... Tik tyliai, kad mamytės nepažadintume.
Bet nuo durų sugryžęs, tyliai priėjo prie motinos ir 

atsargiai pabučiavo jos baltą, atšalusią, nuo lovos nusilei- 
džiusią ranką ..

—Miegok mamyte! Tavęs daugiau nebekeisiu!..- ry
damas ašaras pratarė vaikelis.

Vertė St. Tautietis.

Si. Tautiečio

Did v y r i ų takais.
Baigės atostogos. It šilkasparniai debesėliai, lakaus 

vėjelio genami, bėgo, skrido vasaros dienos, palikdamos- 
Pranelio širdy malonių atsiminimų.

— Rodos dar tik vakar parvažiavau atostogų, — 
štai ir vėl renkis i gimnaziją. Malonu ir... nemalonu... — 
kalbėjo Pranelis.

Jausdamas nebeilgai viešėsiąs pas tėvučius, Pra
nelis, rodos, norėdavo kiek galint daugiau įsigert tyro 
gimtinės laukų oro, kiek galint -daugiau prisirinkt gražių 
vaizdų, kad gimnazijoj sausų pamokų nuvargintą protą, 
galėtų gaivinti gimtinės atsiminimais.

Tad ir šį vakarą Pranelis išėjęs į sodną, sėdosi po- 
aukštomis plačiašakėmis liepomis, kame paprastai sėdėda
mas mėgdavo klausytis gryžtančių šienpiūvių dainų ir, 
žvelgdamas į dangaus mėlynėj mirgančias žvaigždutes, 
dvasia skrajot idealų padangėse.

— Tik daugiau skaisčiųjų gyvenimo žvaigždelių! — 
Tik jos teišlaiko žmogaus dvasią patvaria, iškeldamos.
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aukščiau žemės purvu, — kalbėdavo jis dažnai ir prakil
niu minčių kupinas žvelgdavo aukštyn.

Pranelis turėjo jautrią širdį ir lakią vaizduotę. Po 
tomis liepomis jį atlankydavo aukso svajonių ir pasiry
žimu spiečiai. Čia jis gaudavo noro gyvendinti mėgia
mąsias aukštas idėjas.

Bet Šį vakarą jis buvo kitoks: jo veidas nebebuvo 
nušvitęs, nebežvelgė aukštyn, — jis buvo susimąstęs, kil
nių svajonių jis nebesvajojo — jį vargino įkyrus pesi
mizmas. Pranelis jautė tą pat, ką dažnai jaučia daugelis 
'tvirto pobūdžio žmonių: žmogus matai gera, stengies jo 
siekt ir atiduot kitiems, tačiau jauties pamirštas visų tų, 
del kurių save esi aukojęs. Kartais net gauni kęsti ne
apykantą, apkalbėjimą, ^persekiojimą... Taip pesimizmo 
nuodai pakanda skaiščiausias mintis, taip žūsta energija, 
o su ja ir kilnūs norai bei darbai.

Taip galvojo šį vakarą Pranelis, ir juodasparnę 
ateitį audė jam vaizduotė. Buvo ramu. Pro liepų šakas 
buvo matyt skaistus mėnulis tarp žaidžiančių žvaigždelių. 
Netolimo bažnytkaimio varpas liūdnai gaudė vakarinę 
maldą. Pranelis pažvelgė į šalį, iš kur ėjo varpo balsas: 
nieko nematyt. Tik aukštai iškilęs bažnyčios bokštas 
tvirtai laikė didelį kryžių.

— Kryžius’ — prabilo Pranelis. Jis taip dailiai da
bar iškilęs iš aukšto žvelgia į žiaurų pasaulį, paskendusį 
žemiausiuose sapnuose. Ir atsiminė jis Golgotą, kame 
Didvyrių Didvyris, visų pamirštas, paniekintas, negailes
tingų priešų apsiaustas, panorėjo kentėti žmonijos labui, 
ir tuo kentėjimu ir mirtimi pasaulį nugalėjo.

„Aš nugalėjau pasaulį“ — prisiminė jis Kristaus 
žodžius. — Tai pavyzdys visiems, — tarė sau kažko nu
stebęs Pranelis. Jis varė šalin žemas pesimizmo mintis, 
pildamas į širdį tyros energijos ir skaisčios vilties. Tas 
pavyzdys mokino jį pasiaukotu atsiduot kitiems. Jis rodė 
didvyrių takus!.. Garsiųjų pasaulio žvaigždžių ir tyliųjų 
didvyrių takus! Garsieji didvyriai šviečia pasaulio isto
rijoj. Bet yra dar tyliųjų didvyrių. Jie dirbdami 
atsidėję ir pasiaukoję myliniai idėjai ir neatsižvelgdami į 
pasaulio audras, iškelia jaunas tautas ir palaiko tikrąjį 
žmonijos- gyvenimą, jie sėja, o grūdų išauga .šimtą kartų 
Tiek. Tokių darbas nepalieka be gražių vaisių, nors ir 
kitaip atrodytų. Atsidavimas, savęs išsižadėjimas visad 
daro geros įtakos žmonijai. Dar permaža jiems pasaulis 
dėkingas.
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— O. daugiau tokią didvyriu mūsą jaunajai tautai 
Daugiau Lietuvai tyliąją, netriukšmingą didvyriu! Dabar 
aš suprantu didvyriu takus, — galvojo Pranelis. — Ne
pamiršiu šios brangios valandėlės... 0 vaizduotė jam rodė: 
Štai narsus Lietuvos didvvris šoka i žirgą ir, sušukęs:- 
„pasiaukoti“, lekia, iškėlęs Kalaviją į priešo pusę, o tai 
vėl tylusis didvyris, doros mokslo skelbėjas — tautos 
pagrindo kūrėjas, atsidavęs, savęs išsižadėjęs drąsiai žen
gia žmonėse. . Ir žydi jo darbo vaisiai, žydi!..

Žvelgė Pranelis aukštyn, kur jį vėl viliojo skaisčio
sios žvaigždutės ir kilnūs gyvenimo idealai. Jo dvasia, 
skrajojo pažintaisiais didvyriu takais...

Gamtoje viešpatavo tyla .. Varpas nebegaudė. Tik 
mėnulis su žvaigždelėmis sakė Praneliui nežemišką pa
saką. Gal kvietė jį žengti didvyriu takais...

O aiškus bažnyčios bokšto kryžius jam vis sakė,, 
kaip gema tautos ir žmonijos didvyriai...

1919. VIII. 28.
—... ----- z

Kazio Petrukėlio.

Ant naujo kapo. .
(A. a. E. B-tei atminti).

...Ne visi tave pamirš, oi, ne!
Yra širdžių skausmuose išbandytų...

Putinas.

Kapas ant kapo, kapas prie kapo ir dar vienas nau-- 
jas kapas...

Rausvą smilčių krūvelė, kapu vadinama, laiko paslė
pusi jauną, vos pražydusią gėlelę.

Kapas tas toli nuo mylimos Tėvynės, toli... Atskiras. 
Vienas. O jame guli užpilta žeme jauna, graži, kai pava
sario rytas, nekalta, kai kūdikio sapnas, tvaksėti nustojusi 
širdis. Amžinai ..

Skrido, lyg šviesi žvaigždė —meteoras tamsia padan
ge, skrisdama buvo lyg ir apsistojusi, rodos tik tam, kad 
paskui, nuskridusi, paliktą vienminčiu sieloj gilesnio skaus
mo,..

Guli kape užpilta žeme širdis, kurios kiekvienas 
tvaksėjimas, lyg kokia svajonė, atskridus liepsnotais spar
nais žadino dangaus melsvumo, žvaigdžiu. ilgesį... Ir ilge-



sys ir neaprėžti troškimai pynėsi jaunoj krūtinėj harmo
nizavo ir visą laiką vieną gražią giesmę pasauliui giedojo:

— Gražus pasaulis, gražus! Liūdesio aš nepažystu. 
Dažnai (tai tikrai!) skausmai širdį veria. Bet kokie... 
skausmai! Jų nieks gal tiek nepažino. Tačiau man jie ne 
•skausmai. Skausmams širdį veriant, mano siela dangų regi! 
Ir tuomet aš sakau:

G y v eni m a s—s vaj o n ė!
Gyvenimas—gražiausieji pavasario sapnai! Todėl:
Te gyvuoja, tegyvuoja pasaulis, jo skausmai, vargai, 

nes tik juos pažinęs žmogus Dievą, dangų, žvaigždeles 
tematai!!!

Skaistus dangus. Tyras oras. Miškas ošia, pasakas, 
seka, vilioja, žada... Jauna jautri siela supranta jo kalbą, 
klauso jo, seka... Jam dainas dainuoja, gražias, iškilmin
gas. Visas gyvenimas—tai gili šventa malda Kurč
iui, tai imnas, iškilminga giesmė pasauliui, pasauliui, kurs 
taip greit netikėtai paguldė ją kape, atskyrė nuo myli
mos Tėvynės.

Viena. Atskirta...
„Atskiros šakelės”... atskiras kapas.

* **
Tyliai ramiai žengė, kilo aukštyn, lyg šviesus saulės 

spindulys gražu pavasario rytą. Gyvenimo bangos siūbavo, 
šėlo ir nešė, nešė jauną širdį. Nieko nepaisydama ji svei
kindavo kiekvieną naują ar skausmo, ar džiaugsmo valan
dėlę, jei tik ta valandėlė būdavo pažymėta nauju žingsniu 
į tikslą, į idealą.

Gražus, kai pirmasis sapnas, gyvenimas skrido ir skri
do kai žaibas. Priešais žiba ir mirga skaistūs žiburėliai, ir vilio
ja ir traukia jautrią sielą ir žada, žada... Ir tas dar dides
nės vilties žadina sieloj, dar daugiau pajėgu duoda nuo
lat liepsnojančiai krūtinei.

Priešais žiburiai! Vilioją, nepaprasti, užburti žiburiai
Jautri siela kas valandėlė girdi pasaulio stebuklu, 

amžinybės giesmių aidą.
Ir skęsta skausmo maldoj.
Vaizduotėj pinasi įvairiu kai saulės spinduliu spalvos, 

paveikslu. Visi slaptingi, tačiau tikri, žavimi, amžini, ne
mirtingi. Bet... paslėpti, uždengti... 0 siela, ilgesio ir karš
to troškimo vedama, nori tą amžiną slaptybę suprasti, 
juodą dangtį atidengti. Kaž koks aidas, malonus, kai miško 
ošimas tylu pavasario vakarą, visad sako tyloms ir slaptoms:
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— O, siela! Jaunoji siela! Nenuleisk spirnų! Nestovėk! 
Skrisk, plasnok nuolat, nuolat tolyn!..

Skausmų aidais naikink rUnkus! Nuolat liepsnok! 
Giesmes giedok! Ir slaptybės^ išnyks, pražus!.. Dar vienas 
naujas žingsnis amžių kely! Žengia, skuba, skrenda ir išvy
dus laimės rytą, šventą žemę Broliams Kristuje pažadėtą, 
gieda, gieda mylimąjį imną.

Vien Tavęs o, Dieve, trokštu,
Vien tavim aš gyvenu!
Ir žvaigždelėj ir rasoj,
Ir mirtingoj e audroj, 
Ir slaptingoje tyloj,—• 
Visur, visur--visame 
Aš jaučiu tik Tavo valią, 
Aš regiu tiktai Tave...

Nutilo. Amžinai. Tik girdėt amžino liūdesio pilnas 
•aidas. Vos vos praverstos akys dar žiūri iš ano pasaulio 
prieangio ir sako savo paskutini „Sudiev“ ir, rodos, klau
sia manęs, paskendusio skausme, klausia:

Ar tu .. viską supranti?..

A. a. Emilija - Elena Bortkevičaitė 
ištrėmimo metu*).

Tarp skausmo, ašarų, juokų 
Yr’ daug* gyvenimo kelių. * 

. Bet jie visi žmonių minias
Į pilį amžiną suves.

Ten kalnas juoduoja toli
Ir medžiai kuždasi keli, 
Pasvirę kryžiai į šalis... 
Tai amžina bendra pilis.

Putinas. .
šaltos svetimo krašto rudens dienos palaužė dar 

vieną gražią gėlę mūsų jaunimo daržely...
Netekom Draugės Elenos Bortkevičaitės!..

*) Nors apie a-a. draugę Emiliją ir buvo „Ateity“ porą sykių rašyta, 
tačiau tai visa dar nebuvo davę pilno jos kilnaus asmens vaizdo. Mano
me Draugų K. Ambrazaičio ir Fausto Kiršos straipsniai tuos trūkumus 
bus papildę. Juo mielesnių noriu tuos straipsnius dedame turėdami galvoj, 
kad a. a. Elenos mirties metinės sukaktuvės draugų-ių Kauniečių neseniai 
buvo keliamos ir bemaž sutinka su a. a. Vytauto Endziulaičio mirties me
tinėmis. Jiemdviem dar sykį paminėti vyriausia ir skiriamas šis „Ateities., 
sąsiuvinis. Z?erf.
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Kokiu liudnu ir skaudžiu aidu piaskambėjo ta žinia 
Lietuvos jaunimo, draugu at - ku sielose! ..

D^.r vienas skaistus proto žibintas užgeso...
Dar viena kilni širdis liovėsi tvaksėjus.
Nebėra tarp mūsų dr. Elenos Bortkečaitės, su kuria 

taip ankštai surišti gimstančio Lietu vos jaunimo žingsniai. 
Išrauta ir išskirta iš visu, su kuriais ėjo, dirbo, toli 
nuo mylimos Tėvynės, kuriai tiek daug yra žadėjusi.

Rašąs šiuos žodžius, arti pažinęs Draugės Elenos 
paskutiniu metu gyvenimą, yra tikras, kad Lietuva su 
ja neteko begalo brangaus žmogaus!

Kokia baisi likimo ironija žaidžia mumis: per var
gus, per ašaras prasimuš sau kas nors kelią, pradės dirbti,, 
atsiduodamas tam darbui visu kuo tik gyvena siela, ko 
trokšta ir čia pat turi su tuo amžinai skirtis. Rodos, 
kad mūsų jaunimas, patys gražiausi jo žiedai pradėję 
dirbti, gali tik mirti, bet ne varyti tą darbą toliau. Ly
giai ir Draugė E. Bortkevičaitė. Ėjo, žengė tvirtais ir 
aiškiais žingsniais gyvenimo keliu; eidama kovojo pir
miau šeimynoje del lietuvybės, paskui su gyvenimo 
nuotakiais, tačiau visuomet ėjo linksma, švenčiausiu troš
kimu, kilniausiu idėjų vedama. Ir štai tą valandą, kada, 
rodos, laimė jau buvo ėmusi šypsotis, kada tas vilioją^ 
gyvenimo žiburėlis buvo jau visai arti, tada Ją sutinka... 
negailestingoji mirtis. Jau, jau, rodos buvo pasiekusi 
patį žadėtos žemės prieangį, rodos tik reikėjo žengti dar 
du tris žingsnius ir kelionė baigta, tikslas pasiektas. Bet 
kaip tik čia ir reikia su visu kuo amžinai skirtis. Kaip 
nenorėtum tikėti! Tačiau..'.

Trumpai gyveno mūsų tarpe Draugė Elena, tačiau 
kokis žibintas ji buvo draugu - iu tarpe! Kokio nepa
prasto simpatingo įspūdžio darydavo visiems, su kuo tik 
susitikdavo!

Verkdama 1915 metais paliko mylimą Tėvynę. Bet 
ir ištrėmimo metu visad gyveno Tėvynės vargais ir visą 
tą laiką taupė sieloj jėgų, meilės, kad paskui, sugryžus 
visomis pajėgomis tą mylimąją Tėvynę keltu, gaivintu, 
ir augintu. Lietuvos vaizdais gyvendama svetimoj šaly 
ieškojo nors Tėvynės paveikslu atspindžio. Nuolat klau
sės vargingo tremtinio lietuvio gyvenimo skundu-deja
vimu, ramino jį; dažnai lankydavo mišką, dainas pindavo. 
Is jaunu dienu lietuvybė, Lietuva buvo Jos idealai. 
Pasišvęsti tam idealui; atsiduoti jam, dirbti buvo Jos sie
kimas.



Besimokydama Vilniaus gimnazijoj, dr. Elena arti 
susipažino su visu tuo, kas ypatingai buvo pažangiosios 
Lietuvos jaunuomenės branginama, kas buvo jos veda
moji žvaigždė. Vilnius paliko jos sieloj amžiną ir.vieną 
gražiausiu jos gyvenimo įspūdžiu. Vilniaus laiku atsimi
nimas buvo brangiausios jos gyvenimo valandos ištrė
mimo metu. Todėl Ji taip ir troško grįžt į mylimąjį 
Vilnių, kad aukuot. ten visas savo galias Lietuvos darbui.

Ištrėmimo metais, tęsdama mokslą. Ji buvo a k t i ir
gi a u s i a ateitininkė, dalyvaudavo visose at - kų 
konferencijose.

■ Turėdama nepaprastą jos amžiui, nusistovėjusį, aišku 
būdą visais klausimais išreikšdavo savo nuomonę, vispu
siškai ją grysdama Jos savarankus būdas, visuomet gili, 
turininga ir aiški mintis darydavo didelio įspūdžio draugams.

Draugė Elena buvo didelė optimistė. Visame gy
venime nėra išreiškusi nei rimtai nei juokais jokios pesi- 
mistingos minties, šitą jos būdo ypatybę galėjo paste
bėti kiekvienas, kam tik teko su ja susitikti. Net prieš 
mirtį, varginama ligos, rūpinte susirūpinusi šeimos laime, 
ji pasiliko ištikima šviesos krislams, kurie nuolat vaideno 
jai gražią ateitį. ' ,

Plačiai apsiskaičiusi, giliai apgalvojusi ir pergyvenusi 
tas idėjas, su kuriomis buvo susipažinusi, Dr. Elena buvo- 
įsitikinusi krikščioniškosios kultūros šalininkė. Todėl 
kiekvieną gražesnį žingsnį, tobūlesnę mintį ji matydavo 
ir aiškindavo Kristaus mokslo šviesoj. Iš paliktu josios 
raštų matyti, kad kiekvieną sunkią gyvenimo valandą, 
vidaus kovos valandą, ji nuolat kreipiasi į Kristų arba į 
Mariją. „Visuomet jaučiu Tavo, Dieve, globą“, „tikiu, Tu 
manęs neapleisi“ arba „Marija, Marija, padėk man!“. „Ma
rija, Marija!“ buvo ir paskutiniai jos žodžiai.

Turėjo nepaprastai jautrią sielą. Daug rūpindavosi 
besimokinančia jaunuomene ir kuo galėdama stengdavosi 
jai padėt. Ir iš tiesų padėdavo: vienus tai mokslo, tai 
atostogų metu mokydavo, kitus „šankindavo“ iš 3 į 5 
arba iš 4 į 6 klasę. Pati gyvendama *tik iš savo uždar
bio, daug kam yra suteikusi piniginės pašalpos.

Ištrėmimo metais Dr. Elena plačiai dalyvavo visuo
meniniame lietuvių gyvenime. Iš pradžių (jau studen
taudama) dirba tremtinių šelpimo komitete, paskui mo
kytojauja. Mokytoja ji buvo iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų. Mokyklos darbas jai už vis labiau tiko: ji pamėgo tą 
darbą ir rengėsi atiduoti visas savo jėgas Lietuvos mokyklai 
kurti. Ir šioj srity ji buvo rimta nepaprasta darbininke.
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Būdama Liet. Krik. Demokr. partijos narys, aktin
gai dalyvaudavo visame Liet Kr. Demokr. partijos darbe 
Maskvoj. Paskiau, kai susikūrė Maskvoj „Liaudies Sąjun
gos“ skyrius, ji buvo to skyriaus pirmininkė, žodžiu sa
kant, į kiekvieną lietuviu visuomenės gyvenimo reiškinį ji 
atsiliepdavo aktingu jame dalyvavimu, žinoma jei tas darbas 
neprieštaraudavo josios įsitikinimams, josios pasaulėžiūrai.

Kai laisvės metu Rusu lietuviu visuomenė buvo - 
pradėjusi nagrinėti „moterų klausimą“, ji ir čia nepasiliko 
pasinga ir buvo išrinkta Moterų Sąjungos valdybos nariu. 
Tačiau šiuo klausimu savo pažiūromis ji kiek sk’rdavosi 
nuo savo vyresniųjų ir jaunesniuju draugiu. Ji sakydavo: 
„Moterų laisvė, kaip laisvė visu žmonių apskritai ir kiek
vieno skyrium—kultūroj, dvasiniame atgijime, pakilime! 
Nieks laisvės duoti, lygiai ir atimti negali: ją reikia pa
justi savyje, pergyventi!!...

Pavasarį 1918 m. rengėsi važiuoti į Lietuvą, bet 
šeima, o labiausiai mokslas, kurį manė kitais metais baigti, 
sulaikė. Manė pavasarį 1919 m., pabaigusi mokslą, skriste 
skrist į pamėgtąjį Vilnių, į brangiąją Lietuvą.

Bet likimas kitaip nulėmė. Spaliu 1 d. 1918 m. gryž- 
dama iš kursų, rado namuose kratą. Kiemo sargas ją įs
pėjo, pranešdamas kad viskas jau pabaigta, tik, girdi, 
.„Tamstos, panele, laukia“. Dr. Elena, po Voronežo atsiti
kimu su dr. ateitininkais, būdama aktinga darbininkė 
nesimpatingos bolševikams partijos, laukdavo, kad ją gali 
suimt, o gal ir dar blogiau. Todėl po kiemsargio įspėji
mo ji tuoj apsigręžus išėjo į gatvę ir nuėjo į draugęs. 
Pūtė šaltas drėgnas rudens vėjas, ji buvo vasaros drabu
žiais, ir nušalo. Nušalusi susirgo tuomet Rusuos siaubusia 
ispanu liga ir pasirgusi vos penkias d'enas, persiskyrė su 
=šiuo pasauliu.

Tai buvo 1918 m. 8 d. spaliu. Aušo rytas. 
Kai kur skubėjo plačiomis Maskvos gatvėmis vienas ki
tas varguolis, kai kur vienuolynuos gaudė lėtas, ramus 
varpu aidas. Brangi Elenos gyvata pamažu geso, kaip 
lygiai pamažu aušo rytas. Penktą valandą, žodžiais „Ma
rija, Marija!“ nutilo amžinai jautrus josios sielos balsas...

Spalio 10 d. 10 vai. rytą įnešė jos baltą karstą į 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčią Miliutino skersgatvy. Kars
tą lydėjo šeima ir du trys draugai. Jį puošė žaliu lapu 
ir baltu chrizantemų vainikas su parašu: „Draugei Elenai — 
Draugas“. Bažnyčios langai uždengti juodomis dangstėmis. 
Vidury bažnyčios stovi iškeltas ' karstas. Aplinkui dega 
žvakės... Tai mirusiai Draugei Elenai.
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Visoj bažnyčioj tamsu. Ir ta tamsa, rodos, giliausio 
liūdesio pilna. Per gedulingąsias pamaldas gieda nedide
lis simpatingas choras, bet nelietuviškas. Pamaldas laiko 
kun. Paukštė su dviem asistentais. Choras giedojo „Dies 
irae“, kurs toj liūdesio tamsoj skambėjo kaž kokiu rūsčiu 
Įspėjimu. Vargonų akordai rodos dar liūdniau sugaudė, 
vaidendami sielai neaiškių slaptingų vaizdą. Rasi tai tos 
„diei irae" vaizdai? — tariau sau...

Pamaldos pasibaigė. by dim baltą karstą ir jo nekaltą 
auką; lydim gražiausią amžių vainiko gėlę... į kapus. Mūsų 
kelionei šviečia saulutė; dangus tyras, gražus. Pageltę 
šaligatvių medžių lapai byra, krinta, kai kurie nukrinta 
net ant karsto...

Po valandėlės Įleidom karstą Į duobę. Po minutė* 
jau supilta rausvų smilčių krūva, kuri slėps amžinai tiek 
daug meilės spindulių skleidžiusią Eleną.

Ant kapo išdygo baltas medinis kryžius. Tokių aplin
kui stovi šimtai. Iš dešinės dr. Elenos kapo pusės jau

kažkokio prancūzo kapas; iš kairės stovi sena aukš- 
, jau nebetekusi lapų, kurie pūva šalia pageltę,

K. Ambrazaitis.

apžėlęs

Fausto Kiršos

Iš Vilniaus moksleiviu gyveninio
(prie a. a. E. Bortkevičaitės biograiijos).

I.
Kartą vieną dailininkė tapytoja pagijusi man pasa

kojo tokį sielos ūpą. Ligoj ji taip pab ogėjusi, jog vieną 
valandą jau buvusi arti mirties. Net gydytojai ėmę sa
kyti. jog nieko nebebūsią. Ir jai ir kitiems jos artimiems 
buvę aišku, jog reikėsią skirtis su šiuo pasauliu. Visa tai 
buvę tylią, skaisčią pavasario dieną. Arlinęsis vakaras. 
Pavasario dangus ir visa gamta taip gražiai kūpėję gy
vybės pajautimu, jog net mirštančiam žmogui iš kažkur 
slinkę gyvųjų pajėgu šaltiniai. Nieko nebuvę gaila. Tik 
gaila to, kad jos, dailininkės, akys nebegalėsiančios re
gėti gražiausiąją spalvų tos saulės, kuri geso vakarų lieps
nose. Dailininkei gimusi mintis - gailestis, kad ji gyven
dama nemokėjusi gėrėtis gamtos grožybėmis, kurioms 
kūpa žemė ir dangus...
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Visas tas vaizdas man atsimena pagerbiant a.a Emi
liją Bortkevičaitę. kuri mirė ne tik kaipo žmogus, tebe
kyląs jaunybės pajėgomis, bet ir kaipo dailininkas. Rašyti 
apie velionę kaipo apie davusią mūsų literatūrai ko nors 
naujo, visai netenka. Bet jos siela gal bus itin įdomi 
mūsų jaunimui, kurs pergyvena jos dienas, jos mintis, jos 
troškimus ir pastangas. Čia nemanau duoti lirinių afek
tacijų, kuriu mūsų pagerbėjai labai dažnai mėgsta tiekt, 
ir kurios tiesioginės vertės, manau, visai maža teturi. 
Manau, daug svarbiau nupiešti nors trumpais ruožais 
vieną jos gyvenimo laikotarpį.

M. Grigonis 1919 m. 3 ir 4 „Ateities“ sąsiuviny 
parodė velionies gyvenimą Panevėžy. Man ji teko pa
žinti kaip t k atvykusi iš Panevėžio į Vilnia. Dėlto mano 
rašinėlis gal bus M. Grigonio žinių tęsinys.

Neturint čia pat jokiu liekanų, sunku nuosakiai viską 
nupiešti. Šiuo žygiu vaduosiuos atsiminimais, kurie gy
vai stovi mano atminty.

Jaunuomenės gyvenimas ligi pasaulio karo pradžios 
buvo lygus dvasios kalėjimui. Visiems gerai žinoma, kad 
visa, ką mes tada esame darę, būdavo rūsų valdžios 
griežtai draudžiama. Visa buvo daroma slapčia, visa buvo 
rišama tėvynės meilės liepsna, o ne sumanumu, kurio vi
sada trūkdavo, ir ne pajėgomis, kuriu taip pat nebuvo 
perdaug. Jaunų mokinių saujelė vaizdavosi, kad jie visą, 
pasaulį judiną. Šie karšti ginčai ir prakalbos, rodės, žmo
nijos laimę Lemia. Viskas buvo vainikuojama karštais žo
džiais, drąsiais pasiryžimais.,. Ištikrųjų ten vis dėlto būta 
grūdo, iš kurio stambūs liemenys augo. Šiandien man 
rodos, kad tų laikų mūsų vadovai nebuvo vadovai, bet 
tik sargai, kurie stengėsi sulaikyti jaunas širdis, kad jos 
ųeprašoktų savo galvos ir kad jų kelias išlaikytų vieną 
liniją. Keista, į mus tuomet buvo eita ne su gyvenimo 
dėsniais, bet su formulėmis, kurios ne tik buvo sunka 
suprasti, bet jose buvo sunku rasti gyvos ugnies, taip- 
reikalingos jaunimui.

Visą ugnį mes žiebdavom, iniciatyvos mes duodavom. 
Gal iŠ dalies ir suprantama delko. Mūsų šviesuomenė 
turėjo daug kitų gyvų dienos reikalų ir jiems draugę su 
mumis sunku buvo kalbėti viena jaunybės malda. Šiais 
žodžiais anaiptol aš nesmerkiu mūsų senųjų bendradarbių,, 
tik noriu atskirti mūsų darbą ir jų.

Visas jaunimo kuopelių darbo sunkumas padidėjo- 
karui prasidėjus. Vilnius tampa centras visoms karo pa
jėgoms rusų vakarų fronte. Vokiečių šnipinėjimai, baimė-
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sąmokslu, kaip žinome, Vilniaus piliečiu gyvenimą smar
kiai suvaržė ir rusu valdžia ĮgyvencLno griežtą spaudos 
cenzūrą, draudė susirinkimus, suiminėjo šiek tiek nusikal
tusius. Bet mūsų jaunimas ar kreipė i tai akis? Ne. Jis 
be jokiu perstogių tęsė jau senai įsuktą savo kuopelių 
darbą. Jis dirbdamas nepaisė tu įsakymų, bet buvo daug 
atsargesnis gyvenime. Ar į susirinkimą, ar iš susirinkimo 
susitarus buvo vaikščiojama po vieną, po du. Nebūdavo 
susirinkimo, kada žmogus nepamanytum apie atsargumą 
del valdžios. O tuo tarpu susirinkdavo kartais apie 50 
asmenų! Ir mes drebančių pelių kailiuose idėjomis dangų 
remdavom ir, tikiu, retai kuris temanė kad šit po kurio 
laiko vos vos bevejąs mus jaunimas moksleivių kuopelių 
darbą varys nepriklausomoj Lietuvoj. Ir t'ems, kuriems 
tų metų darbuotė yra drebulio įvariusi, šių, laikų moks
leivių kuopelės jau nebelabai suprantamos.

Neimdamas Šių dienu moksleivių sutvarkymo, pa
stebiu, kad mes vis dėlto buvome savotiškas pulsas, 
klausąs visuomenės dvasios. Kyla, pav-, kokie nors smar
kūs ginčai mūsų visuomenės srovių tarpe, būtinai ir mes 
atsiliepiame, duodami savo draugų tarpe susirinkimo re- 
zol ucijų. Tas pulsas, be abejo, būdavo kenksmingas^ 
kiek jis būdavo aukštesnės formos, kiek atitraukdavo jau
nimą nuo jųjų tiesioginio uždavinio lavintis moksle ir 
auklėtis. Be to, mūsų susirinkimuose kartais kildavo to
kių smarkių ginčų, pav., del Dievo santykių su pasauliu, 
žmonėmis ir 1.1., jog tekdavo būtinai kviestis koks nors 
daktaras ar advokatas. Kur čia tiu, buvo tuč tuojau rei
kalaujama išnagrinėti išaiškinti visos pasaulio problemos... 
Šiandien jau šaltesnis protas dažnai nusišypso vaikų nai- 
vingumu: iškarto aprėpti žemę ir dangų! Tai vis mat, 
jannos sielos, skiepijamų idealų, pagautos, nesitenkindavo 
žagre vagą varyti, bet iškarto panorėdavo paukščių ke
liais skraidyti. Šiandien daug kas pakitėjo dvasioj ir są
monėj, ir tenka dažnai pasakyti, jog pirmus žingsnius 
bežengiant daug kas buvo brauktina.

L;gi voki čianis ateisiant Vilniaus moksleiviai turėjo; 
plačią darbuotės dirvą Iš bendros moksleivių kuopelės 
išsiskyrė mergaiČiųJcuopelė, blaivininkų, abstinentų ir lite
ratūros kuopelės. Si kaž kodėl nesiplėtojo, tačiau joje kilo 
mano su Draugėmis Carneckaite ir a a. Emilija redaguo
jamas laikraštėlis Rūtelė". Draugas Zimkas mokėjo gra
žiai ją papaišyti; (<5ia reikia atminti, kad visa, ką sakau, 
liečia ateitininkus/ kurių tarpe tais laikais man teko dar
buotis). ■ ~J - ’ ’ -
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Be to, nereikia pamiršti bendro kuopelės rei
kalo — teatro, kuris moksleiviu tarpe turėdavo ypatingos-- 
reikšmės, kažkokios didelės iškilmės. Teatrus ruošiant 
gimnazistai dažnai visą pamokų eilę apleisdavo, eksternai 
nuo jų neatsilikdavo. Žodžiu sakant, mokytojams būdavo- 
pranešama „ligos“ įsivyravimas moksleivių tarpe.

Šitame šiurpiai sutrauktame Vilniaus moksleivių gy
venime Emilija B. būdavo viena pirmųjų. Jinai, kaip 
apskritai man žinomos mergaitės, referatų skaityti ne
buvo pirmoji. Anot jų, referatus draugai teskaitai. Bet 
ginčuose '’•■Vilniaus mergaičių tarpe Emilija būdavo rim
čiausia ir sumaniausia. Svarbu tai, kad ji, kaip reikšdavom, 
„vyriškai“ protuoja, seka mintį, sugauna silpnąją pusę, 
orientuojasi ir visada gali aštriai atsikirsti. Jos „vyriš
kumas“, pastovumas, drąsa reikštis galėjo būti kiekvienam 
pavyzdys. Dėlto jai tekdavo būti valdybose, revizijų 
komisijose, vykdomosiose komisijose ir kur nors delegatuose.

Apskritai, visi Vilniaus gyvenimo santykiai tuo tarpu 
sunku atvirai rodyti, nes velionies draugės ir draugai, 
kurie įdomiau įpinti į jos gyvenimą, šiandien tebėra gyvi 
ir darbuojasi visuomenės dirvoj. Dalykas perskaudus. 
Bet daug draugų vilniečių ir mirė. Alioizas Kunevičius 
(kare nukautas), Juozas Michailą (irgi kare žuvęs), Juo
zas Lukošius /del vokiečių namie džiova mirė). Be to, 
rodos, bus ir daugiau mirusių. Tai vis liūdnos pasakos, 
kurios likusiųjų draugų širdyse neišdildomai padeda šio- 
gyvenimo vargelių vargti. Ir keista, nors mes visi tary
tum lygūs, bet vis dėlto apie mirusius reikia teisybės 
pasakyti, kad jie buvo visų žymiausi mūsų Vilniečių ra
tely. Tebūnie jiems gero atminimo žodis, o mums jų 
minties darbas.

Paminėti mirusieji, tiek dėję pastangų Lietu vos gy
vybei iškelt, yra paskutinis mūsų tautos žing nis Vilniaus 
moksleivių gyvenime iš verguvės į laisvę. Ateities žmo
gus, piešdamas moksleivių gyvenimą, duos jiems žymią 
lapo dalį. Jų rezoliuzicijas, jų surašytąsias mintis ištrauks 
iš rūsių, kur jiems gyvenant, buvo slepiama visa, kas kėlė 
Lietuvą, kad įvairaus plauko juodi delnai neįmestų jų į 
baudžiamąją liepsną. .

- - II. - ‘

Nežinodamas -Emilijos šeimos gyvenimo, negaliu jo- 
ir nušviesti. Visur su ja teko susidurti kaipo su gimna
zijos mokine. Ši pusė arčiau tenka pažinti. Bet yra ir 
įdomesnė.
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Emilija mokėsi Vinogradovo gimnazijoj, visam Vil
niuj garsioj savo aristokratingumu. Ten patekti vis dėlto, 
nebuvę lengva: daug svėrė rekomendacija. To paties 
vardo vyru gimnazijoj sėdėjo visi Lietuvos dvarininku 
sūnūs, pasižymėję ne tiek mokslo žiniomis, kiek ypatin
gais savotiškumais. Aristokratėliai, išvyti iš kitų mokyklų, 
ten galėdavo baigti mokslą. Ją yra baigę ir keli lietu
viai. Be abejojimo, ir mergaičių gimnazija pakankamai 
turėjo tos pat dvasios. Tik mūsų lietuvaitės galėjo įnešti 
savotiškumų, ir jas dažnai pamėgždžiodavę. Kaip žinome, 
lietuviškumas, koks jis bebūtų, ypač mokyklose, būdavo 
pajuokiamos. Dažniausiai tai darydavo lenkų kultūros 
asmenys. Taigi, reikšti save lietuvaite mokykloje, vadi
nas reikia būti kovotojai del lietuvių idėjos. Emilijai su 
savo draugėmis, tikromis lietuvaitėmis, tekdavę tuo klau
simu smarkiai ginčytis Kitoms esant lėtesnėms, Emili
jai reikėdavę už visas kovoti. Ir drąsus, atviras josios: 
l3ūdas daug padėdavęs. Vadinas, mergaičių gimnazijoj. 
Emilija buvo tvirta lietuvaitė, kovotoja del Lietuvos ir 
gera, pavyzdinga mokinė.

Draugų tarpe, būdama viena darbingiausių, turėjo- 
gerą vardą. Savo taktingumu ir rimtumu sugebėjo 
draugų-ių tarpe būti daugelio dalykų iniciatorė.

Kaip minėjau, Vilniaus moksleiviai leido rankraščio 
laikraštėlį — „Rūtelę“. Emilija buvo viena bendradarbių, 
duodama savo eilių, kurių, nors ne visos tikdavo, tačiau 
būdavo ir apygerių. Be to, vienas įžymiausių jos darbų— 
tai laikraštėlio perrašinėjimas. Ji, turėdama gražią, išly
gintą rašyseną labai sumaningai ir atsidėjusi padėdavo 
musų „redakcijai“.

Musų vakarėliai būdavo ne vienodi: buvo vakarų 
„grandiozinių“ su afišomis, pakvietimais ir kitomis agita
cijomis. Tie vakarai vadindavosi metiniai vakarai. Mo
kiniams tiesiog vaidinti draudžiant, jie būdavo priden
giami kurios nors viešos draugijos. Vienas tokių vakarų, 
menu, buvo Maironio „Jaunosios Lietuvos“ pastatymas 
(poemą dramatizavo ir režisavo p. L. Gira). Į vakarą bu
vo atvažiavęs iš Kauno net pats autorius kurį per vai
dinimą studentų scenos visi artistai nuo scenos nuėję į 
salę pasveikino.

Emdįja vaidino Jadvygos rolę. Būdama labai jaus
minga, tą rolę įgyvendino tiek, kiek apskritai, mėgėjas 
gali duoti. Ar garai buvo suvaidintas visas dalykas, negaliu 
spręsti, tik menu, kad „Viltis“ labai išgyrė, o „Lietuvos 
Žinios“ visiškai nupeikė. Be abejojimo, ir iš vienos ir
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iš kitos pusės buvo vadiK t įsi grynai partinėmis replėmis. 
Jau tas vienas parodo, kad tada musu šviesuomenė tegerbė 
savo partijos jaunimą, ar-moksleivius. Kiek mes siekėme 
teatro dailę®, nespręsiu. Tik viena aišku, kad mums rei
kėdavo geriems tikslams, paprastai kuopelės naudai, pinigu, 
mums reikėdavo platesnio savarankaus pasilinksminimo,— 
mes ir rengdavom vakarą. Be to, mes norėdavom vaidint 
ir tik norėdavom, bet nesiekėm tai geriau atlikt, nes 
tam trūkdavo laiko. Kiekvienas išanksto žinodavo kad 
eina i mokiniu vakarą ir kad visas jų „nuodėmės“ atleis. 
Ir tie mokinių vakarai publikos turėdavo su kaupu. Kiti 
vakarai būdavo siauresni, kur nors privat'niuos namuos. 
Kaip šiandien .menu, daug, vargo tekdavo nuo musų pi
liečių Graužinių šeimynai. Ten būdavo kuopelių susirin- 
k i iii a i ir antrojo tipo vakarėliai: dainos, deklamacijos tr 
šokiai. Prie dainų mokymo dar yra prisidėjęs kun. prof. 
Brazys ir iš dalies St Šimkus Bet kas mmų nemokėjo,, 
ar nemoka dainuoti? Kartais, kuri nors sutartinė daug 
geriau išeidavo, negu kita ilgai miklinta. Jeigu lietu
viams Įprasta dainuoti, tai vilniečiai mokiniai nuo to 
neatsilikdavo, ypač savo tarpe turėdami saloninių solisčių. 
Emilija, turėdama gerą balsą, daug prie to yra prisidėjusi. 
Visiem įprastos deklamacijos, vilniečiu tarpe taip pat vai
dino nemažą rolę. Jų tikslingumui suprasti, jų grožiui 
pajausti daug yra davęs nurodymų musų poetas L. Gira.

Čia dar p įduodu atsiminimą vieno ypatingesnių 
antros rūšies arba savybės vakarėlių. Tatai buvo 1915 
metais, pas p i Graužinius. Jame buvo ir mirusieji pami
nėti. Tarp ko kita Emilija deklamavo Vaičaičio „Vaide- 
lytė“ „Ant kalno Ramaujos ugnelė tviskėjo“... Racevičius 
vienas mano neva pesimistingas eiles ir 1.1. Be abejojimo, 
visiems ūpo buvo tiek, tarsi mes amžius būtumę rengusi 
gyventi. Visi draugai parodė jaunų dienų linksmybės ir 
•džiaugsmo. Tuo tarpu atgarsio būta labai liūdno. Kun. A. 
D. Emiliją smarkiai „kritikavo“, pabarė už tokių eilių 
•deklamavimą ir gimnazisčių susirinkime' smarkiai peikė 
tokią vakarėlio pakraipą. Knn. P. D. Racevičiui yra pasa
kęs: „Po tokių vakarėlių tik revolveriu kakton, ir visa 
baigta“. Šiandien visa tai man sena, bet tos neva kritikos 
giliai paliko atminty. Mes matėme, kokia tuomet buvo 
jaunimo ir jo prižiūrėtojų dvasia.

Mūsų visų tarpe tos nuomonės labai liūdnai atsiliepė. 
Kas buvo tas mūsų nusižengimas, man ir šiandien neaiš- 
ku. Mes svarstom ir manėm, kad jaunimas neprivalo vien 
psalmes skaityt, — jis, eidamas į gyvenimą, turėjo neštis
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savo širdy visu keliu pradžią. Mums visai buvo supranta
mas tų žmonių nusistatymas, bet nesuprantamas jų įver
tinimas mūsų jaunų sielų.

Daug yra žiburių su kuriais vis dėlto nevertėtų 
staiga nušviesti jauniems akių. Be abejojimo, sunku patiems 
jaunuoliams visur skinti kelią, bet, rodos mokytojams yra 
dar sunkiau jau esamu keliu nuvesti jaunimą, kad jis, 
nešdamas jaunybės vėliavą, ne keiktasi, bet Aukščiau
siajam inmą giedotų. Ir visi tie, kurie, idėjomis uždegę 
širdis, eina į jaunimo tarpą, privalo giliai susidūmoti del 
■savo dvasios, žodžių ir darbų - padarinių. Kas jiems aišku, 
kilnu ir naudinga, kitiems naiviai prašvilpia pro ausis; ir 
atvirkščiai, jaunuolių nepastovios svajonės rimtuolius gė
dingai erzina ligi karštligės.

.Panašių vingių randam ir jaunuolių raštų įvertinime, 
Šių metų lenkų laikraštis „Swiat“, rašydamas apie 

vieną naujai pasirodžiusį poetą, pastebi, kad autorius apie 
save nedainuoją*, girdi, piešiąs kitų bei tautos, vargus, 
nes esąs n e e g o i s tas (sic!). Kad kaikurių mūsų kritikų 
yra toks pats nusistatymas, gal tik kitais žodžiais išreikš
tas, taippat teisybė! Senkaus ir „Ateitis“ nuolat būdavo 
jsipuošusi Redakcijos atsakymais jauniems eilininkams, kad 
jie tik apie save tedainuoją, suprask, egoistai esą. Lyginti 
egoizmą su psichologine lirika yra nuodėmė. Kad egoiz
mas turi reikšmės raštuose, tai kitas dalykas. Ir tatai 
tegali reikalauti žmonės, kurie patys eiles rašo, bet ne
kuria. Neimdamas kitų išrodymų, parodysiu gražią ir tikslią 
Alfredo de Musset, pra cūzų poeto, pastabą. Jis maždaug 
ršiaip sako: „Jūs, kritikai, reikalaujat, kad aš dainuočiau 
ne savo jausmus, bot kitų žmonių,—tai tikra nesąmonė. 
Atminkite, jei aš esu poetas, tai tikiu, kad mano jausmai, 
mano dvasios pakilimas, mano širdis yra daug įdomesnė 
už širdį ir jausmus kitų mirtingųjų žmonių!“ Tai įsidėmėti
nas apibendrinimas. Visai kas kita kibti prie paties reiš
kimo, prie pasiekimo poezijos laipsnio, bet ne prie pag
rindinio pobūdžio. Iškarto išmušimas jaunos plunksnos iš 
kelio lygus dvasios nuodijimui. Bet kad mūsų dailės 
mokytojai tatai mėgia daryti, tai faktas.

Aš tatai pasiaiškinu eidamas prie Emilijos raštų pa
minėjimo. Man tekdavo jos tik eilių skaityti. Visos jos 
būdavo vieno pobūdžio, širdies skausmų nupasakojimas. 
Pirmieji jos darbeliai, kaip kiekvieno, pradedančio rašyti, 
šlubavo visomis keturiomis; neturėjo lengvo rimo, nei 
visur vykusio ritmo. Ji buvo v iena "tų, kurie-laužiasi šir- 
•dy prie kūrybos be jokio mokytojo, be pastabų, be pamoks-
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hi. kol po ilgu metu pamato, kad daug pajėgu žuvo be 
tikslei kovai. Bet ir tuos pirmuosius darbelius mėgo ki
tiems skaityti. Būdavo net gatvėj sutinka pažįstamą ir 
skaito jam savo eiles.

Jei paklaustu, ar tie rašteliai lėmė jai visos- prasmės 
poetės vardą, sąžiningai atsakau, kad ne. Nesprendžiaut 
jos ateities, tuose rašteliuose nebuvo to, kas iškarto kal
bėtu už individingą asmens mintį. — ypatingu kilimų ten 
nebuvo; bet buvo nuoširdaus jausmo, atviros dvasios, pa
linkimo tėmyti gamtos gyvybę, pasireiškusią vaizdais, 
garsais ir harmonija. Ji buvo širdies dailininkė. Net kas
dienis jos gyvenimas rodė esant ją palinkusią viską matyt 
išlygintoj padėty. Ją traukė lytis (forma), ištaisymas, rū
pestingas tam tikro ruožto išlaikymas ir dailės pobūdžio 
tvarka.

Pirmi josios raštai rodė gerų norų ir kaž kokį palinkimą. 
Tuomet nieko aiškaus nedavė. Bet prikergiant keletą jos 
rašinėliu, pagamintu paskutiniu laiku būnant Rusuose 
(kai kurie jų teko matyt „Ateities Spinduliuos*), ten jau 
daug daugiau buvo duota. Visi šie mažmožiai, parodė 
Emiliją esant ypatingesnės dvasios draugių tarpe, lėmė jai 
kilnios ir naudingos visuomenės dirvos darbininkės vardą.

čia dar norėtųsi pridurti keletą karekteringų pažy
mių moksleivių tarpe. Paprastai Vilniuje tuos, kurie ką 
nors rašydavo, kiti draugai mėgdavo pajuokti: tas, girdi, 
poetas, tas šioks tas toks. Ir buvo tokių, kurie sakė: man 
dabar tik mokslas terūpi — palūkėsiu, išmoksiu, tuomet 
viskas mano bus. Ir dabar jau tenka pastebėti, kad visi 
tie, „palūkėjusieji“ rašyt ar šiaip darbuotis, kažkur nežy
miais vienetais darbuojasi Jie paliko ir gal amžinai paliks- 
be iniciatyvos, be platesnio darbo. Jų ateitis praeity 
susmilko. Jei jauna širdis nepramušė snaudulio kevalo,, 
juo labiau pasenusi neįveiks to padaryt. Visai kitaip atsi
tiko su mėginusiais šį tą daryti. Ir matome, kad Emilija 
lietuvių mokytojų konferencijoj Rusuose buvo viena pir
mųjų darbuotojų, rodos, prezidiumo pirmininkė. Dėlto 
tikslus naudojimas jaunų pajiegų yra didžiausias mūsų 
mokslei vių uždavinys. Sakau, tikslus, nes mūsų tarpe buvo 
ir tokių, kurie pasigavę vieną kurią šaką — ar mitinguoti, 
ar rašyti, ar vaidinti, mokslą visai pamiršta. Jiems daž
niausiai tenka „šunims šėkas pjauti“, kaip taria mūsų 
Lietuvos seneliai, išleidę savo sūnus „laidokais“.

Aišku, kad tarp naudingų augalų yra ir gožiančių* 
kuriuos reikėtų visai pašalinti, bet vis dėlto jie kerojas! ir*
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tarytum, stabdo visuotiną augimą. Tuo tarpu Emilija buvo- 
skaistus spindulys ir draugu atminty paliko šviesiu atsi
minimu. Jos sunkus gyvenimo kelias ir išsiveržimas gali 
buti gyvenimo pavyzdys kiekvienam jaunuoliui.

Baigiu. Tik jos vėlė galėjo iš manęs ištraukti atviru 
minčių žiupsneli. DuUg neišsakytų bruožų glūdi musų 
atminty: jie platesniai visuomenės daliai neįdomūs... Te
būnie taip. Peržengtos angos durys neatsiveria ir slaptu
mų žymės nyksta žmonijai augant. Iškriko draugų būrys 
ir kitkart jaunos mintys nebesutampa su kitų lūpų žodžiais, 
ir dienos kažkaip slenka tamsyn...

1919 — XI — 23.

* * *
Dvasinio gyveninio pradžia ir augimas.
(Evangelijcs etiudas iš Petrapilio krikščionių studentų būrelio 

raštų).

Jei paklaustum, kas sudaro patį krikščionybės bran
duolį ir esmę gautum atsakyti: reikia turėti savy dva
sinio, amžino gyvenimo, gyveninio Dievuje. Dvasinis gy
venimas tai amžinojo gyvenimo pradžia.

Kaip gi svarbu žinot, ar mes to dvasinio,- amžinojo 
gyvenimo turim savy, ar nei

Jei mes „neįeisim į amžinąjį gyvenimą41, gyvendami 
žemėje, niekuomet į jį neįeisim. 7

Prieš kalbėdami apie dvasinio gyvenimo pradžią, 
dirstelkime, kame jo nėra.

1. Jei mes esame išaugę krikščionių šeimoj, jei esa
me turėję tikinčius tėvus, tai dar nereiškia, kad mes jau 
turime savy dvasinio gyvenimo. Dažnai sutinki žmonių, 
kurie, sakydami skve kilusius iš krikščioniškos šeimos,, 
įsivaizdavę, kad ;au dėlto esą tikį krikščionys. Bet dva
sinis gyvenimas įpėdiniams netenka...

2. iJvasinio gyvenimo dar nebus, jei tiktai tikrai 
suprasim Evangeliją, sutiksim su Bažnyčios mokslu ir 
eisim jos apeigas. Kai kuriems žmonėms yra daugiau 
gyvenimo, negu supratimo, kitiems — daugiau supratimo* 
negu gyvenimo. Atsitinka žmonių, kurie moka visą šv. 
Raštą atmintinai ir laikosi visų krikščioniškų apeigų, te- 
čiau dvasinio gyvenimo savy neturi. Teologijos profe-
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sorius gali žinių turėti daug, bet dvasinio gyvenimo jam 
gali kaip tik nebūt.

3. Neužtenka dorai gyventi. Yra žmonių netikinčiu, 
kuriu betgi doros gyvenimas gražiausiai sutvarkytas. 
Svarbu, ar tie žmonės turi dvasios gyvenimo, ar ne. Būti 
labdariui, dalyvauti krikščioniškojoj darbuotėj, būti krikš
čioniu bažnyčios ar draugijos nariui, lankyt Dievo namus, 
melstis, skaityti Evangeliją — visa tai labai gražu ir bū
tinai savo vietoj reikalinga, bet tai dai* nereiškia, kad 
tame, kurs tai daro dvasinis gyvenimas viešpatautu.

Kas yra gyvenimas apskritai? Kas yra jo esmė? 
Mokslas Į tai negali atsakyti. Jis gali konstatuoti, kad 
ten ir ten gyvenimo yra, bet jis nesugeba išaiškinti, kas 
iš tikrųjų yra gyvenimo esmė.

Tą patį reikia pasakyt ir apie dvasini gyvenimą. 
Kai kada mes galime konstatuoti, kad šiame ar kitame 
žmoguje dvasinio gyvenimo yra, bet kas jo esmė, to 
mes pasakyti negalime. Matome, kad visais laikais yra 
buvę žmonių, kurie dvasinio gyvenimo ieškodavo ir trokš
davo, Pav., skaitome 41 psalmėje: kad karalius Dovydas 
siekęs -Gyvojo Dievo*. Ką jis tuo „Gyvuoju Dievu“ sup
rato? Nėra abejojimo, kad siekimą kaž ko aukštesnio, 
.gyvo, — ne vieno tiktai abstraktinio idealo. Psalmininko 
siela trokšta jungimosi su Dievu. Tą patį skaitome ps. 62, 
2; ps. 83, 3 ir kitur. Šv. Jono Evangelijoj (4, 13) Kristus 
sako: „kiekvienas, kurs geria šio vandens, vėl trokš“. Tuose 
žodžiuose gludi gilios tiesos: žmogaus širdis laukia iš 
Dievo kažkokio dvasinio gyvenimo, kuriam ji leista. Ir 
nieku žemišku negalima to troškimo užgesinti.

Kaip augmuo leistas yra tam. kad priimtu į save 
gyvenimo sėklos ir išaugintu vaisių, ta’p ir žmogaus šir
dis leista tam, kad iš aukšto priimtų į save gyvos 
•dvasios sėklos ir atneštų dvasios vaisių. Siela trokšta, 
kad tas įvyktų.

Mokslas iškelia mums aikštėn daug brangenybių, bet 
tas, kars mano surast jame gyvenimo prasmę, „vėl trokš“. 
Mokslas negali pasotinti tą dvasinį žmogaus sielos reika
lavimą. Geras daiktas gilintis į meną, įsižiūrėti į nuosta
bų Rafaelio paveikslą arba klausytis malonios muzikos, 
bet po to viso žmogus vėl trokš. Malonumai gali links
minti mus tik trumpą laiką, bet po jų mes vėl trokšim. 
Tą pat galima pasakyti ir apie pati laimingiausią žemės 
gyvenimą. Kažkokia moteris sakydavusi: „Aš labai laiminga 
del savo šeimynos gyvenimo, laimingiau ir būti negalį, 
bet aš visai negaliu tenkintis tąja laime“. Net tikyba
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pati viena negali žmogaus patenkinti. Gal tai keistai skam
ba, bet taip yra. Gilus dvasinio gyvenimo troškimas 
neužgesinamas, vien religinėmis lytimis (formomis), k act 
ir gražiausios jos butu. Tikyba be dvasinio- 
g y v e iii m o , k a i p kevalas be branduolio.

Daugelis su pasibiaurėjimu gręžiasi nuo tikybos 
tiktai del to, kad joje nesugebėjo rasti gilios prasmės ir 
turinio. I s v ir s i uis 'krikščioniškas g v ve
li i m a s privalo eit iš vidurinio dvasinio 
g y v e n i m o. Daug kas nori gyvent pagal Evangelijos- 
nurodymą bet neįstengia to padaryt, nes dar’ nėra juose 
dvasinio vidaus gyvenimo.

S v. Mato Evangelijos 12. 33. 34 Kristus sako: „Arba 
išauginkite („padarykite“’graikiškai 'Tzoi-rpats) gerą medį ir jo 
vaisiu gerą, arba auginkite piktą medį ir jo vaisiu piktą, nes; 
iš vaisiaus yra pažystamas medis... kaip galite ką gero kalbėti, 
būdami pikti?!“ Kristus čia parodo kaip ankštai rišasi musu 
paviršiaus gyvenimas su vidujiniu. Reikia pradėti nuo 
pradžios, nuo šaknų — nuvalyti širdį, tuomet bus tyras 
ir musu gyvenimas. Sv. Jono Evangelijos 3, 7 Kristus 
sako: „Jums reikia gimt išnaujo“. Žodis „reikia“ rodo, 
kad tai nėra kas nors nereikalingo, tik musu lepumui 
patenkinti, ar koks nors papuošalas, bet būtinai priva
li ilgas dalykas.

Kiekvienam musu labai svarbu žinot, ar mes Dievo 
akyse tik tikį, ar g y v o s i o s sielos. Paklausim sa
vęs: ar turime dvasinio gyvenimo? Bet kaip tai sužino
jus? Kurie yra dvasinio gyveninio pažymiai?

I tai galima butu atsakyti: „Juk dvasios vaisius yra 
meilė, džiaugsmas, ramybė (Gal. 5, 22)“ ir galima butu: 
pradėti ieškot savy tu privalumu ir liūsti, vienos kitos 
jąją nerandant. Bet juk vaisiai nevienodi visiems žmo
nėms Dvasinis gyvenimas prasideda nuo mažo ir kas
kart plėtojas*. Ir augmenų vaisiai neštaiga noksta. Taigi 
galimas daiktas, kad ir gyva siela pradžioje nematys savy 
kai kuriu tu vaisiu, pav., ramybės, džiaugsmo ir t. p., 
bet tai dar nerodo sieloj dvasinio gyvenimo nesant — ir 
gyvoj sieloj atsitinka dvasios aptemimu.

• Labai atsargiai parodysim kai kuriuos žmo
gaus dvasinio gyvenimo pradžios pažymius.

Pirmiausia tai, ką galima pavadinti žmo
guje „vidaus sąmone“. Descartes yra pasakęs: „Aš 
galvoju, vadinasi aš esu“. Ir dvasios atžvilgiu imant 
sielą, galima pastebėti viduję gyvenimo sąmonę. Profe
sorius S. I. Bulgakovas yra pasakęs: „Niekas negali išaiškinti,
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kaip įvyksta dvasinis žmogaus gimimas, bet tas, kurs tą 
įvykį pergyveno, žino, kad tai jame yra įvykę“. Vienas 
Dorpato studentas, kalbėdamas apie savo prityrimą, pa
lakė: „Dar daug tebėra man nenuspręstų klausimų ir ti
kybos problemų, bet viena aš žinau, kad Dievas ir mano 
siela yra susirišę gyvu ryšiu“.

Sv. Jono Evangelijos 9, 11 skaitome, kad Kristus 
atvėręs aklam gimusiam akis. Tuomet parizejai išgydytą- 
jam sakę: „Duok Dievui garbę; mes žinom, kad tas žmo
gus nusidėjėlis“. Išgydytasis jiems atsakęs: „Ar jis yra 
nusidėjėlis, nežinau; vieną težinau, kad buvau aklas, o 
dabar regiu“. Dar daug ko galime nesuprast ir dar daug 
turėti neišrištų tikybinių problemų, bet galime gerai ži
noti, ar naujas dvasinis gyvenimas įėjo į musų sielą, 
ar ne. Tai žinodamas, ir musų kiekvienas galės tarti: 
..Dar daug Evangelijos nesuprantu, bet vieną žinau, kad 

• buvau aklas, dabar gi praregėjau; mano siela buvo bemir
štanti. bet dabar jau atgijusi“.

Šv. Jonas apaštalas pirmajame savo laiške 3, 14 rašo: 
„■Mes žinom, kad perkelti esame iš mirties į gyvenimą“. 
Ar gi čia kalba apie busimąjį po mirties gyvenimą? Ne, 
jis sako „perkelti esam e“, taigi apfe įvykusį da
lyką, apie jau musų pergyventą patyrimą.

Pirmajame šv. Jono laiške skaitome: „Kas tiki Dievo 
Sūnų, turi savy Dievo liudymą“ (5, 10). čia yra kalbos 
ne apie intelektinį supratimą, bet apie gyvą asmeninį ti
kėjimą Kristui. Kada tas tikėjimas žmoguje gimsta, tada 
žmogus pats tą jaučia. Šviesos, gyvenimo ir atsinauji
nimo jau yra kiek įėję į jo sielą.

Antrasis pažymys, parodas dvasinio gyvenimo gimi
mą žmogaus sieloj, yra tai, kad Evangelijos darosi jam 
gyvosios knygos, Evangelija pradeda jam, kalbėti 
ir siusti „gyvų žodžių, kurie suranda jo sieloj gyvo 
atbalsio. Kristus jam tampa Gyvas Asmuo.

Kas yra mums Kristus? Ar tai tik idealinis Asmuo, 
žmogus, gyvenąs prieš 1919 metų, palikęs žemėje gilų 
savo mokslą ir dėlto miręs prikaltas prie kryžiaus? Ar 
Jis mums yra tas Gyvasis Kristus?

Evangelijoje pasakyta, kad niekas negalįs pavadinti 
Kristaus Viešpačiu. Ką tai reiškia? Lūpomis kiekvienas 
gali Ji Viešpačiu pavadinti. Bet jei toksai pavadinimas 
yra tikrai musų pergyventa tiesa, Dievo apreiškimo vai
sius mumyse, tada mumyse randasi asmens santykių su 
Kristum, randasi laisvo Jam pasidavimo ir siekimo tar
nauti. Tiktai tuomet tegalime tikrai vadinti Jį Viešpačiu.
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Trečia. Kaip £ik gyvenimas ir šviesa Įeina į musu 
sielą, mes pradedam rasti savy tiek tamsią dėmią ir ydų, 
kiek niekuomet pirma nerasdavom. Naujoj šviesoj reiš
kiasi šešėlini. Taip pat pradedame jausti, kad mumyse 
kovoja dvi viena kitai priešingi galybi. Kaž kokia nauja 
galybė įėjo į sielą ir susikerta su senąja pasauline žemės 
galybe1).

Pirma mes tartum pavandeniui plaukdavom, o 
dabar tartum prieš vandenį. Jaučiame mums priešingą 
pajėgą. Geriausi ir artimiausi draugai ir bičiuliai, nuo 

‘musu šalinasi, nes vieni kitą nebesuprantame. Norėtus būti 
draugais, bet kažkas skiria. Kartais musu draugams gema 
antipatijos ir opozicijos prieš tą musu pakaitą, kurią jie 
pastebi. Ir tai įvyksta net tada, kai mes taktingai ir pado
riai su jais elgiamės ir rūpinamės pratęsti draugautą. 
Vienam įtikėjusiam Dievą studentui, tėvai visai neprasi- 
kaltusiam pasakę: „Tu mums likai svetimas“. Kodėl? Kas 
juos perskyrė? Dievo Dvasia negali maišytis su pasauline, 
vandens negalima sumaišyti su alyva. Kas dvasios atž
vilgiu gyva, griežtai skiriasi nuo to, kas dvasios atžvilgiu 
mirė °, c

Kaip dvasinis gyvenimas ž m o g u j e 
prasideda? šv. Jono Evangelijos 3-jam skyriui ran
dame nuostabu Jėzaus Kristaus pasikalbėjimą su giliai, 
tikėjusiu ir dorai gyvenusiu žmogumi. „Jums reikia gimt 
iš naujo“ —sako jam Kristus. Naujas d vadinis gyvenimas 
nėra musą asmens pastangą vaisius. Negalim patys susi
daryti dvasinio gyvenimo savo sieloj. Gyvenimas gali 
gimt tik iš būtybės. Pals žmogus negali jo sukurt, jis 
gali būti tiktai „suteikiamas“. Dvasinio gyvenimo duoda 
Dievo Dvasia iš aukštybių.

Kaip dvasinio gyvenimo įgijus? Kris
tus atėjo ne tiktai mums nuodėmes atleisti, bet ypač suteikti 
mums amžino dvasinio gyvenimo, gyvenimo Dievuje. 
Susitaikinimas su Dievu ir nuodėmių atleidimas — priva- 
linga išganymo sąlygą, bet dar nėra pats tikslas. Įsigilin- 
kini į didžią tiesą, Dievo Suną tam atėjus į žemę, kad 
suteiktą mums to dvasinio amžino gyvenimo, kurio niekas 
žmonių negalėjo suteikti.

Sv. Jono Evangelijos 3, 16 skaitome: „Dievas taip 
pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį Suną, idant kiek
vienas, kurs Jį tiki, nepražūtą, bet turėtą amžinąjį gyve
nimą“, t. y., kad kiekvienas gautu amžinąjį gyvenimą

D čia pasauline galybe varliname gilybę, svetimą Dievo dvasiai.
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jau dabar ir amžinybėje. „Iš tiesu sakau jums: kas mane- 
tiki, turi amžiną gyvenimą. (Jon. 6, 47). Nepasakyta, 
kad tikintieji gausią jį kada nors ateity, anapus kapo, 
bet kad jie tai turį jau dabar.

Kristus sako Samarietei: „Jei pažintumei Dievo do
vaną“... (Jon. 4, 10). Apie kurią dovaną Jis kalba? Apie 
tą dovaną mes skaitome laiško į Rymėnus 6, 23: „Nuo
dėmės mokesnis — mirtis. Dievo dovana — amžinas gy
venimas Jėzuje Kristuje, musu Viešpaty“. Šv. Jone 
Evangelijos 5, 24 parašyta: „Kas klauso Mano žodžio ir 
tiki Tą, kurs mane siuntė, turi amž'nąjį gyvenimą 
ir neina į teismą, bet yra „perėjęs iš mirties į 
g y v e n i m ą“, t. y., dar prieš kūno mirtį. Šv. Jono 
Evangelijos 6, 33 skelbiarp.a: „Ta yra Dievo duona, kuri 
nužengia iš dangaus ir duoda pasaulini ..gyvenimą“. 
Kristus mirusiųjų sieloms suteikia gyvybės. Dažnai tenka 
mums skaityt gražūs pas Šv. Joną parašyti žodžiai: „Aš 
atėjau idant turėtu gyvenimą, ir idant apsčiau turėtu“. 
(Jon. 10, 10). Ne silpno dvasinio gyvenimo nori suteikti, 
bet gyvenimo „apstesnio“. Panašiai randame pasakyta 
Šv. Jono Evangel’jos 11, 25: „Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas“, taip pat 11, 6: „Aš esu kelias tiesa ir gyve
nimas“, ir pirmojo to pat apaštalo laiško 4, 9: „Tuo reiš
kiasi Dievo meilė mumyse, jog Dievas siuntė savo vien- 
gimį Sunu į pasaulį, kad mes del Jo butume g y v i“.

Dabar sustokim ties klausimu: kaip ra u m s to 
dvasinio gyvenimo į g i j u s? Kartais sakoma, 
kad viskas pareiną nuo Dievo valios, ir kad mes tam 
nieko negalį padaryt. Kiti atvirkščiai sako, kad viskas 
pareiną nuo musu pačiu, nes kiekvienas, kurs nori, ga
lįs tojo gyvenimo gauti.

Dievo Žodis mums rodo, kad turi tiesos .ir vieni ir 
antri. Vieno klausimo pusė gražiai nušviesta Ezekielio 
pranašo 37 skyriuj, kame randame nuostabu paveikslą. 
„Buvo ant manęs Viešpaties ranka“ — rašo jis—„ir Vieš
pats išvedė manę dvasioje ir pastalė vidury lauko, kuris 
buvo pilnas kaulu. Ir apvedė mane aplink juos, ir šit 
galybė ju lauko paviršiuj, ir štai jie labai sausi“. Ir tarė 
man: „Žmogaus sunau, ar atgys šie kaulai?“ Aš atsakiau: 
„Viešpatie Dieve! Tu tai žinai“. Ir tarė man: „Pranašauk 
šiems kaulams ir tark jiems: sausieji kaulai, klausykite 
Viešpaties žodžio! Taip sako Viešpats Dievas tiems kau
lams: „Štai, Aš įkvėpsiu dvasią ir jūs atgysite“. 
Toliau skaitome: „Dvasios nebuvo juose“. Tarė tuomet 
Jis man: „Išpranašauk, žmogau sunan, ir pasakyk dvasiai:
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„Taip sako A iešpats Dievas: nuo keturiu vėju ateik, dva
sia, ir pūsk į tuos negyvėl us, ir jie atgys“. Ir aš prana
šavau, kaip Jis man liepė, ir įėjo i juos dvasia, ir jie 
atgijo ir stojo ant savo kojų labai, labai didelė minia“. 
Gali būti visai šiurkštus ir „išdžiuvęs“, jog net butum 
priverstas pasakyt: „Nėra many gyvenimo dvasios nė kibir
kšties“, bet jei tiktai Dievo Dvasia palytės tavo sielą, ji 
atgys. Tai gali būti patikrinta kiekvieno musu prityrimu.

Iš antros pusės Šv. Jono Evangelijos 5, 40 Kristus 
sako to laiko mokytiesiams: „Nenorit ateiti prie manęs, 
idant turėtumėt gyvenimą“. 0 39 eilutėj priduria: 
„Tyrinėjate Raštus — tai jie darė didžiausiai atsidėję — „ 
bet jus nenorit ateiti prie manęs, id uit turėtumėt gyve
nimą“. Čia matome, kad būtinai reikalinga pačiam prie Jo 
ateiti, kad gautumei Jo amžinąjį gyvenimą.

Nuodėmės turi didelės jėgos ir traukia mus į save. 
Kad ateitumei prie Kristaus, būtinai reikalinga panorėti 
sutraukyt ryšius su kiekviena nuodėme, kurią tiktai mes savy 
esame radę. Kai mums kas nors duoda dovaną, primdami 
būtinai turim atkreipk veidą į duodantįjį. Taip pat, kad 
gautum Dievo dovaną mums reikia atsigręžti veidu į Jį 
ir nusigręžti nuo nuodėmės. Tas įvykint dažnai nepa
vyksta. Jus galit turėt, anot šventojo Rasto, gyvenimą, 
bet nenorite ateiti prie Kristaus, kad jį gautumėt, 
nes n e n o rit e atsitraukti nuo savųjų nuodėmių (Jon. 3, 20.) 
Sv. Jono Evangelijos 1. .12 skaitome: „Kurie tik Jį (t. y. 
nevien Jo mokslą, bet taip pat ir Jį patį) priėmė, tuos 
įgaliavo tapti D'evo sūnumis; tiems kurie tiki jo vardu, 
kurie gimė ne iš kraujo, nei iš kūno valios, nei iš vyro 
valios, bet iš Dievo“.—

Kuomet jie tą gyvenimą y r a g a v ę ? 
Tuomet kuomet į savo širdies gelmes yra priėmę Kristų. 
„Turintieji (Dievo) Sūnų turi gyvenimo, neturintieji Sū
naus, neturi gyvenimo“. (1 Jon. 5, 12).

Ar mes turime Kristų? Ar susitikome su Juo? Ar rado
me Jį? Ar Jį priėmėme? Nuo to laiko, kai mes esame priėmę 
Kristų į savo širdis, musu sieloj atsiranda dvasinio gyve
nimo“. Tai jums rašau, kad žinotumėt, jog turite amžiną gy
venimą, jus, kurie tikite Dievo Sunaus vardu“. (1 Jon. 5. 13).

Tikėjimas yra tartum dvasios grandinis, jungiąs musu 
sielą su gaivinamąja Dievo Dvasia, tartum, taip sakant, 
dangiškos dovanos nešėjas. Toji Dievo Dvasia ir dabar 
nori suteikti mums visiems dvasinio gyvenimo, bet būti
nai reikalinga, kad kiekvienas musu pats prie to šaltinio eitu. 

(Bus toliau).
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Moksleivio Petro.

Moksleiviai ir politika*).
Dažnai išgirsti iš vyresniųjų: ..Esi dar moksleivis, 

"knygų žiūrėk, ką tu čia Į politiką nosį kiši*. Toji „poli, 
tika* visa apima, neišskiriant nekalčiausio visuomenės 
darbo.

Jei norim spręst, ar moksleiviui verta ir yra rei
kalo, ar kenksminga ir draustina politikoj dalyvaut, tai 
pirmiausia reitia žiūrėt, kas yra toji politika ii- kiek po
litikoj dalyvavimas ar nedalyvavimas padeda moksleiviui 
tikslą prieiti — įgyti žinių gyvenimui ir mokėti jas su
naudoti.

Politiką net mokslo vyrai supranta Įvairiai. Vieni 
politika vadina mokėjimą valdyti, kiti — kelius pasiekti 
viežam tikslui. Apskritai, polika galima būtu pavadinti 
tuos viešojo gyvenimo sprendimus, kurie tuki jeikalo ne 
su tuo, kas yra, bet su tuo, kas ir kaip turi būti. Prastai 
tariant, politika būtų pažinimas ar pritaikinimas tų prie
monių ir tų apystovų, kuriomis tvarkome viešąjį gyve
nimą.

Kiekvienas žmogus, jau del to. kad jis yra valsty
bės pilietis visuomenes narys, negali būti visiškai „be 
politikos“, nes kiekvienas vertina esamuosius viešojo gy
venimo reiškinius. Al ūsų dabar kiekvienas pilietis, apie 
dvidešimties metų sulaukęs, gaus visų teisių ir pradės 
dalyvauti viešojo gyvenimo sutvarkyme, į tą ar kitąj 
pusę jį kreipdamas. Žmogus, kuris yra pasiryžęs eiti, 
mokslus, gaus Lietuvoj tų teisių dar moksle vis lindima?, 
jei ne vidurinės, tai aukštosios mokyklos. Taigi pačios 
gyvenimo sąlygos stumia moksleivį, dar mokyklos suole 
sėdintį, į politiką. Ar gali jis užrištomis akimis prieti tą 
momentą, kada turės aktingai pradėti politikoj dalyvauti, 
kad ir paduodamas savo balsą?

Ar mes galima šiandien įsivaizduoti žmogų, kuris 
nori būti inteligentas, Šviesuolis, ir neturi supratimo 
apie viešąjį gyvenimą? Ar gali Lietuvos moksleivis, kuris 
turi visuomet kelią rodyt šimtams mūsų žmonių, nusi
gręžti nuo viešojo gyvenimo pažinimo? Liūdną būtų, jei 
tokių auklėtinių mūsų mokykla išleistų. Liūdna, kada 
toks žmogus aroganto pirščiukais pradėtų čiupinėtis

-t

Dėdami ši straipsnį tikimės, kad ir daugiau Draugu čia iškel- 
°mis mintimis atsilieps. Red.



■ zaplink save, gyvais žmonėmis žaisti, jų nelaimėmis ir 
vargais eksperimentu daryti.

Politika šiuo žvilgsniu yra neišve n— 
g i a m a s dalykas, ir moksleiviams rei
kėtų nebėgti nuo jos ar n u o j o s moks-. 
1 e i v i us baidyti, bet sąmoningai eiti 
ar i ją vest.

Vesti mus į sąmoningą politikos dalyvavimą turėtu 
pati mokykla. Tačiau mokykla tiek gali kištis, kiek tai 
butu geros progos sunaudoti tam brangiam jaunystės 
laisvajam laikui, kurio tiek daug musu moksleiviai vel
tui, gerai jei ne ištvirkimui nuleidžia. Paskui nereikėtu 
pirštu graužti, kodėl jo, jaunas būdamas neišnaudojai. 
•Čia musu jaunimo Švietėjai turėtu atsižadėti rusu moky
toju pavyzdžiu sekt ir nebijot su mokiniu dažniau susi
tikt ir už mokyklos sienų, nebijot įvest mokinį ir į musu 
viešąjį gyvenimą.

Bet didžiausias mokytoju uolumas niekada negalės 
■atstoti, to, ką gali patys moksleiviai padaryt, čia turi 
imtis darbo musų ateitininkų k u o- 
p o s. Jos išauklėjo tų žmonių, kurie šiandien sugeba 
valstybės darbą dirbti, kurie moka Lietuvos garbę ir 
ramybę apginti, — jos turi išauklėt ir viešojo darbo 
apaštalų, politinio darbo džentelmenų, dvasios milžinu, 
kurie mokėtų tas musų aukštas idėjas gyvendinti. Bet 
darbui reikia rengtis iš anksto, mokyklos suole dar tebe- 
sėdint, kad pradėję visuomenės darbą nedirbtum jo at
grubusiomis rankomis.

Dabar jau į musų tradicijas įeina, kad atei
tininkas nebūtų savo gražiose idėjose susikaupęs, bet kad 
jas reikštų gyvenime, eitų su jomis į žmones. Kas tikės 
musų krikščioniškumu, musų atsidėjimu Lietuvos žmo
nėms, jei mes to savo darbu neparodysime?!

OLietuva verkia, kaimas šaukte 
šaukia šviesos, visuomenės darbi
ninkų. Lietuva tiek tepakils, kiek 
musu žm on ėstos troškia m osios šviesos 
susilauks. Visų atgimstančių t a u t ų g y- 
v e n i m e moksleiviai buvo tos šviesos ne
šėjai. Jie savo karšta krutinę sutirpino 
ir Lietuvos ledus, pažadino musų žmo
nes iš miego, jie b u v o p i r m i e j i laisvės vadai.

Jei tas buvo pirmiau, tai juo labiau moksleiviai ne
privalo to darbo mesti dabar. 0 pas mus pradedadama 
Dievas žino ko ieškoti. Paskaitai jaunesniųjų draugų
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eiles, ir kas ten? Skundai, skausmai, abejojimai... Ar 
tai širdies balsai tų žmonių, kurie turės statyti nepri
klausomą Lietuvą?! Tiesa, tos eilės daugiau „išspaustos“,, 
bet jau pats „spaudimas“ yra nenatūralūs, gamina be- 

• ’ nervių, bejėgiu žmonių tuo tarpu, kada mums reikia 
milžinu. Tai rodo, kad musų moksleiviai kelio neranda, 
neturi kam suvartot tų jėgų kuriu savy jaučia.

Ateitininku Organizacija turėtu imtis .to darbo- 
Kiekvienoj vietoj, kur yra ateitininku bū
rys, tuojau turi būti įsteigta visuomenės 
d a r b o s e k c i j a. Tos sekcijos nariai, pir
mas dalykas, turėtu skaityt ir sekt laikraš
čius. Niekas tiek jaunam žmogui nepadeda susitvarkyti 
visuomenės dalykams, kiek laikraštis. Kiekviename vy
resniųjų draugu susirinkime tos sekcijos nariai turėtu daryti 
pranešimu apie tai, kas svarbesnio paskutiniu metu buvo 
rašoma laikraščiuose. Toliau, toji sekcija turėtu pradėt 
daryt savo susirinkimu ir savo referatu skaityt. Neturi 
kitokių knygų referatams parengti, te perskaito Pal
taroko „Socialinį k laušimą“, iš „Draugijos“ 
„S o c i a 1 i n i u s k u r s u s“ ir ki tus visuomenės gy
venimo straipsnius. Toliau, tegu bendrai per
skaito krikščioniškųjų draugijų įstatus, per- 
skaito išleistus partijų raštus. „Ateities Spin
dulių“ straipsnius, apie kooperaciją, žemės 
klausimą ir t. t.

Jei pavyktų nariams dar su politine ekono
mija ir jos istorija bent šiek tiek susipažinti, kiekvie
nas pajustų, kaip jam akys atsiveria, kaip k i- 
taip į pasaulį žiūrėti ima ir kiek naujų dar
bo s r i č i ų j a m a t s i r a n d a.

Bet to negana Tokia visuomenės darbo sekcija tu
rėtų ir praktikos darbo imtis, pavyzdžiui pasiskirstyti 
toje vietoje esamas krikščioniškas organizacijas ir jose daly
vauti. Iškarto pasižiūrėti, kaip vedami susi
rinkimai, kokia ten tvarka, o paskui tuojau 
pačiam imti viešai galvoti, kalbėti. Nežinai 
pirmą kartą ką, papasakok žmonėms, ką laikraščiai rašo. Jei 
kokių nors naudingų draugijų nėra, tuojaus reikia visuome
nės darbo sekcijai pasitarus su išmanančiais pačiai jas kurti. 
Padirbės šitaip sekcijos narys mokslo metus, parvažiuos 
atostogoms į kaimą, — gali Čia draugiją jau pats kurti—■ 
kas ūkininkų, kas jaunimo, kas darbininkų, — kam kokia 
patinka. Ypatingai jaunimo — pavasarininkų ratelis 
įkurti didelio mokslo nereikalauja. O nauda begalinė..
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IB us buvęs žmogus sodietis susirinkimuose, tuojau mokės 
ir kitaip laikytis, kitaip ir savo galva galvos ir bent 
kam nesileis apgauliojamas. Bus tų draugijų, ne viename, 
bet šimtuose Lietuvos kaimu — žiūrėkit, kokį 
žingsnį padaris Lietuva kultūros pažangoje. Tik 
ateitininkai turi neatidėliodami pra
dėti tuo rūpintis. Mes matom, kad aušrininkai, 
nesugebėję savo skelbiamu ^laisvamaniškumu a katalikų tikė
jimo sugriauti Lietuvoje, dabar pasiskelbė esą socialistai. 
Jie, pradėdami pertrauktą darbą, savo obalsiui pasiėmė kovą 
su katalikiškais moksleiviais, savo papročiu nesitenkin
dami be pravardžiavimų. Užuot dirbę su mumis bendrą 
darbą, jie mus šaukia į kovą. Į tą naują kovos paskel
bimą mes galime atsakyt vien tik darbu ir darbu visuo
menės dirvoje.

Jei dabar musų klaustus, ar moksleivis turi daly
vauti politikoj, mes atsakysim: moksleivis privalo reng
tis į visuomenės ir polit'kos darbą, jau mokyklos suole 
susipažindamas su jo metodais ir praktika. Pedagogijos 
dalykas duot tinkamų formų, bet patys gyvenimo faktai 
pastato moksleivį prieš politiką.

Ne nuo rengimosi politikos darbui, bet nuo politi
kavimo reikėtų moksleiviams gelbėtis. Lietuviuose yra 
dabar mada visur iš vien peikti: ministerius, neministe- 
rius, prezidentą, ar prezidentienę, plepėti be galo ir be 
krašto, kas reikia ir kas nereikia. 0 Šios mados mums 
jauniesiems reikėtų atsižadėt.

Kiekvienas jaunas žmogus, dirbdamas tikrą kultūros 
ir visuomenės darbą, pats pajus, kaip jis ima 
sveikiau galvoti, išmokstą savo žinias 
naudoti, pažįsta tikrąjį gyvenimą ir iš
moksta jo vėtroms atsispirti.

Išleistas iš mokyklos ir pats savo kojomis pradėjęs 
vaikščiot, visumet galės pasididžiuodamas ir su padėka 
pasakyti: būdamas ateitininkas ne tik pažinau Amžinąją 
Tiesą —Dievą, bet taip pat ir žemės laimės pasiekiau — 
išmokau tą Tiesą vykinti, dirbti ne tik .sau, bet ir arti
mui vargų naštą lengvinti.

1919. XI. 24.
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Svarbi pareiga.
(Skiriu a. a. Vytauto Endziulaičio mirt'es metinėms paminėti).

Kristus ir jo dieviškasis mokslas tai musų aukščiau- 
sis ir brangi ausis Idealas. Juomi giriamės ir didžiuojamės. 
Juomi stengiamės persiimt, stengiamės taip savo gyveni
mą sulyg jo tvarkyti, kad vigais savo linksniais kiek ga
lėdami dauginus prie Jo artintumės. Irtuomidar nesiten
kiname: mums dar svarbu, kad prie to Idealo, kiek galint,, 
vesti viją žmoniją, o susyk Jį nuo to paties pasaulio 
neteisingu niekinimų ginti. Suprantama, jog pasistatę sau 
tų kilniu tikslų, mes jieškome ir geresnių Tam atlikti 
būdų. Antai turime savo organizaciją su mažesnėmis kuo
pelėmis, kurios mums tame darbe ir padeda. Joms pade
dant mes stengiamės, kiek tai galima, lavinti savo dvasi
nes pajėgas, stengiamės pažengti krikščioniškoje tobulybėj 
ir traukti prie Dievo žmoniją.

Tačiau tos kuopos savo uždavinio pilnai no atlieka. 
Prie dabartinės savo darbuotės ios nesugeba duoti tiek, 
kiek ištikrųjų duoti galėtų auklėdamos krikščioniškoj 
pakraipoj narių valią ir tuo būdu darydamos ją tiek tvirta, 
kad ji visuose žmogaus žinksninose tesistengtų vien Dievo 
valią pildyti. O nesugeba organizacijos tai padaryti gal 
but dėlto, kad. jų darbuotės programa neesti tinkamai 
vykinama, kuopų susirinkimuose tikybinės tiesos dažniau
sia aiškinamos abstrakčiu protu, gvildenami visuomeniniai 
mokslai, gi klausimams kaip žmogus turi giliau savy 
Kristaus mokslą įdiegti, kaip šiame pasauly - karsčiaus 
Dievas pamilti, atsimenant tų klausimų svarbą, permažai 
teskiriama laiko. Todėl nestebėtina, kad tų kuopų nariai 
dažnai pasidaro daugiau proto, negu valios ir širdies kata
likai, čia matosi didoka musų kuopų spraga. v

Tai musų kuopų darbuotėje, žinoma, galima dilinai 
pateisinti kai ką iš praeities atsiminus. Tik prisiminkime-, 
kokiuo laiku ir kokiose apystovose tos kuopos yra gimu
sios. Juk seiliaus besimokinąs Lietuvos jaunimas dažniausia 
būdavo netikibinių srovių įtakoje. Tuomet moksleivių 
tarpe dažniausia tekdavo išgirsti Kristaus mokslą užpul- 
dinėjant ir niekinant. Tuomet reikėjo tie nenormalumai 
lyginti. Tie moksleiviai, kuriems buvo brangūs krikščio
nybės obalsiai, susijungė vienon galingon draugijon ir 
stojo į kovą su tuo žalingu apsireiškimu. Suprantama* 
kad negalėjo jie eiti į netikybinės dvasios apsiaustą moks-
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leiviją vien su gerais norais ir gražiais žodžiais. Čia reikėjo* 
šalto ir išlavinto proto, nurodančio pametusiems krikščio
nybę ją paklaidas ir atremti priekaištus. Tam tikslui kata
likiškajai moksleivijai buvo reikalinga sujungtomis jėgomis 
šarvuotis nuodugniai pažintu tikybos mokslu. Kuopa 
darbuotėje prisiėjo didesnioji energijos dalis kaip tik ton 
pusėn pakreipti. Toksai anų sunkesniu laiku darbuotės 
pakreipimas dalinai tebėra ir musu dienu ateitininku 
kuopą gy\ enime.

Žinoma, toksai darbas anuo metu pilnai buvo patei
sinamas. Tačiau šiandieną, kada gyvenime daug kas kitaip 
virto, nebegali liktis nepakeistas. S v a r b i a u s i s kuo
pą uždavinys dabartiniu metu turėtą 
būti savo nariu auklėjimas susyk gilaus 
proto ir tvirtos, nepajudinamos valios 
k at ai i kais. Aišku, kad lavinimas katros nors vienos 
tą dvieju pusiu pamirštant antrąją, nepadarys žmogaus 
tikru pilna to žodžio prasme kataliku. Mums gerai žinoma, 
kiek žmogaus valia iš prigimties silpna ir kartu palinkusi 
į piktą. Kartais ir gero kataliko protas sako vien tik 
gerai daryti, valia gi tuomi tarpu tam pasipriešina ir 
piktan patraukia. Tokią priešginybę ir proto su valia ne
sutikimą jau senovėje yra pastebėjęs Romos stabmeldys 
Ovidius, sakydamas: „Matau, kas yra geresnio ir pripa
žįstu, tačiau .seku tai, kas pikta“. Tą pat pamatė ir šv. 
Paulius, kuomet giliai įsitikinęs sakė: „Ne tai gera, kurio 
noriu, tiktai pikta, kurio nenoriu, darau“. Iš Čia aišku,, 
kad tikrai norint sekti Kristą ir sulyg Jo mokslo gyventi, 
reikalinga ,savo valią daryti tikrai krikščionybės doroms, 
palankia. Kitaip, nors ir kilniausią norą turint, priseina. 
pasilikti pasaulio, ne Dievo sūnumis.

Maža butu Dievui garbės ir pačiam žmogui dvasinės, 
naudos, jei j.s giliausias tikybos tiesas pažinęs ir jas 
pasauliui skelbdamas, patsai savo menka valia, mažam 
šiaurės vėjeliui pūstelėjus, kristų į kasdieninius purvus. 
Maža Dievui džiaugsmo iš to, kurs visą dieną praleidęs 
tikybiniu draugiją susirinkimuose, vakaio savo silpnajai 
valiai pasidavęs apleistą net ir trumpučius Dievo permalda- 
vido ir padėkos aktus. Ir be abejonės daug bus meilesnis 
Dievui tas, kurs, kad ir menkiausius kasdieninius darbus 
dirbdamas, privers savo valią Jo šventąją valią pildyti. 
Dievas daugiau mylį nuolankios širdies ir geros valios žmones, 
negu didžius išminčius su silpna, iškrikusia, nykštuko valią.

Tokio nuolankumo, tikros meilės ir tvirtos valioš 
mokslo daugeliui musą be abejo trūksta. Teisingai galį
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būti mums pritaikyti Kristaus Sekimo knygų žodžiai: 
„Sunau, dar neesi tvirtas ir išmintingas mylėtojas“

Todėl jei jau kartą esame pasiryžę būti Kristaus 
sekėjai, ir reikalinga, kad tas sekimas butų išmintingas 
ir sielai naudingas. Reikalinga, kad musų valia pamėgtų 
visuose, nors kartais ir mažuose darbuose, Dievo garbės 
ješkoti ir kad ji tame pamėgime kas kart tvirtėtų. Tai 
atsiekti reikalinga daug triūso padėti. Bet tame d a r - 
be t u r ė t ų m u m s g e 1 b ė t i m u s ų p a č i ų k u o- 
p o s . Tiesa, ne ką jos tepadės, jei kiekvienas atskirai 
nesidarbuos, bet užtatai norinčiam dirbi jos daug gelbėti 
turėtu. Pirmiausia jos privalo būti lyg koks nenuilstamas 
akstinas, kurs neduotų mums musų pasiryžimuose apsilei
sti ir antra, turėtų būti tarytum koks keliarodis, kurį tek- 
darnasgautum naudingų save lavinant nurodymų. Kiekvie
nas gi atskirai telavina savo valią krikščionybės dorose, 
besistengdamas daryti visur ir visada tai, kas Dievui patinka, 
besistenydam is daryti gerų pasiryžimų ir juos gyvendinti, 
susyk visus savo darbus kontroliuodamas, kasdien atliki
nėdamas nors trumpą sąžinės sąskaitą. Kuopos turėtų nuro
dyti kok uo budu to viso siekti ir kuriais keliais eiti. Ir 
todėl kuopų reikšmė tame darbe galėtų būti begalo 
didelė jeigu t ktai jos savo darbuotėje rimtos pakraipos įgytų. 
Joms, ypač vidurinių mokyklų ateitininkų kuopoms, rodos, 
butų naudinga pasikviesti sau tam darbe pagelbėti dvasios la
vinimo reikaluose nusimanančių žmonių, kad tokiu budu 
kiekienam savo narių darbą palengvinti ir susilaukti pagei
daujamo darbų vaisiaus. Taip darbaodamies palenksime savo 
valią prie to, kas dora, kilnu, pastatysime ją reikalingoj auk- 
tumoj ir, kas svarbiausiu, pasijusi me bežengią tobulybės 
keliu. To gi mes kaip t k ir turime trok t’ ir siekti, nes 
to iš musų reikalauja Kristus sakydamas: „Būkite tobuli, 
kaip ir jūsų Dangiškasis Tėvas yra tobulas“. Gi tai, kiek 
galėdami geriaus gyvenime įvykdysime, jei stengsimės 
visur ir visada daryti taip, kad musų darbų pažintų mus 
esant Kristaus mokiniais ir Dangiškojo Tėvo sūnumis.

Visuomenės darbo metodai.
(Tęsinys).

7. Tikybinis gaivalas visuomeniniam darbe.
Dabar paliesim svarbiausi visuomeninio darbo metodą. 

Tas metodas yra t kybinis gaivalas.
Tiesa, religija nėra visa visuomenės darbe, nėra jo esmė, 

bet ji perdėm privalo ji perimt.
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Tiesa, ne visos visuomenės darbo šakos lygiai to gaiva
lo yra reikalingos, pridera tai nuo darbo tikslo. Kasa ar ko
kia nors kita tolygi ištaiga turi .pirmutini tikslą tiekti savo 
nariams daugiausia gerovės ir medžiaginio pelno. Jų negalima 
pakeisti įstaigomis tikybai propaguoti. Yra tai pražūtinga net 
pačiai tikybai jei ant iškabos butų kalbama tik apie prekių 
pigumą, krautuvėj gi tik apie tikėjimą ar politiką kalbėtų.

Nors visuomenės darbe žym oje vietoje dėtinas yra tiky
binis ir dorinis gaivalas, bet tas visomenės dvasios reikalų dar- 

* bas neskriaudžia jos gerovės, priešingai didina, stiprina visuo
menės tvarką. Tas rupesnis vienkart kūno ir sielos reikalais 
grąžina įžeistą v suomenės gyvenimo harmoniją, vesdamas dva
sinį žmogaus išsivystymą šalę medžiaginio.

Yra tai gilus šių laikų visuomenės darbo supratimas, 
kurio negalima aprubežiuoti vien tik tuomi, kad patiekti kiek
vienam pilną bliūdą ir ištaigingą gyvenamą.

Reikia pasakyti, kad tikybinis gaivalas yra būtinai reika
lingas, nes pastato mums tikroje šviesoje visuomeninę akciją, 
nurodydamas tikrą jos tikslą, priemones ir kelius. Be tų virš- 
gamtinių spindulių akcija klaidžios, iškryps iš vėžių ir nueis 
šunkeliais, o gal ir visai sudužti melo ir geidulių sūkuryje; ir 
po ilgų darbo metų turėtume pasakyti: „in vanum laboravi- 
mus“ — veltui dirbome — o tai yra baisus žodžiai, vienok ne
kartą jau skambėję Lietuvoje. To viršgamtinio gaivalo musų 
visuomenės darbe trukumas yra to chaoso ir sumišimo šalti
nis, nes kaip tikrai yra pažymėjęs Schdflle: „šių laikų visuome
niniai klausimai ekonomistų gali būti nagrinėjami tik išimtinai 
-ekonomijos žvilgsniu, tačiau galutinai juos išrišti tegalima tik 
padėjus visas dorines - morales galias“.

Del to ir prie visuomeninio darbo yra laikytini Kristaus 
įžodžiai: „Jieškokit pirma Dievo karalystės ir Jo teisingumo, o 
visa kita bus jums priduota“. (Mat. VI, 32).

Del to ir Leonas XIII encikl. „Rėrum Novarum“ sako, 
kad visose draugijose privalo reikštis geras narių elgimasis ir 
dievotumas, ir tai pabriežia kaipo svarbiausi veiksnį.

Ką yra pasakęs Leonas XIII apie draugijas, galima pa
sakyti apie visą visuomenės darbą.

a) apsaugojimas nuo sumaterializSjlmo.
: ‘ ■ . , • ' . ’ ' • • ; ' '• ;■ ■ ■ : ; ’ ■ . ■; <. 1

■ • •■.■■■ ■ • - .. .J.

Bet reikalingiausiš yra tikybinis gaivalas visuomenės 
darbe dėlto, kad visuomenės darbas sukinėdamasis apie mate- 
Tijalius reikalus, gali užmiršti aukščiausią geri: Dievą, sielą, virš- 
gamtinį gyvenimą, amžinybę, vadinasi del to, kad visuomenės 
darbas gali sumaterijalizėti. -
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Iš ligšiolinio visuomenės darbo istorijos pilnai galime 
įsitikint, kad ar tikybinio gaivalo iš visuomenės darbo paša
linimas, ar nustumimas jo j netinkamą jam vietą tapo to 
klausimo išrišimo pavėlavimo priežastimi, o dažnai pačiai akci
jai pridirbdavo nesuskaitomu eibių. Tai patvirtina mūsų prie
šininkų akcija, kurie daug talento į jį sukrovė, laiko, pi
nigo, darbo išaikvojo, o pasekmės... in vanum laboraverunt...

O mūsų visuomeninis darbas, ar neduotų mums tokių pat 
prirodymų? Juk daug sumanytų ir pradėtų darbų neišsivystė* 
išsigimė, ar griuvėsiais virto ir lik del to, kad jų sodybos vir
to ar tik žaidimų vietomis ar stačiai savimeilės ir egoizmo 
rungtynių įstaigomis.

Iš čia paaiškės, kodėl tai Kristus reikalauja iš visų, va
dinasi/ ir visuomenės darbo ir visų jo šakų, kad nesiduotų 
materializuojami. Tas reikalavimas nėra idealisto svajotojo- 
reikalavimas, bet Kristaus, Dievo Žmogaus, kuris giliausia ir 
vispusiškiausia pažinojo žmogaus įgimti, nedagalavimus, reika
lus, Kuris reikalauja ir mokina atsižadėti ir išsiliuosuoti iš to 
materijalizmo tik del to, kad pažvelgė ligi dugno ir pamatė 
tą pavojų pražūti, kokį gamina sumaterijalizėjimas ir išsigi
mimas del per didelio prisirišimo ir rupesnio šio pasaulio 
gerybėmis.

Del to Kristus šaukia: „ješkokit pirmiausia Dangaus Ka
ralystės ir jos teisingumo, o visa jums bus priduota:“. Tais 
žodžiais Kristus ne manė visuomeniniam darbe susilpninti pas
tangas pagerinti būvį, padidinti turtą, uždarbį, bet nori mus 
atkreipti, patraukti prie to židinio, kokiu yra Dievas, .amžinybė* 
viršgamtinis gyvenimas, siekimas prie galutinojo tikslo. Tame 
tatai židinyje dabartinis gyvenimas įgyja tikros prasmės, ne
perdedant jo tikros vertės, o paliekant jam įtaką ir vertę 
norima atkreipti prie to židinio, kame uždarbio darbas, ekonomi
nės ar kultūrinės galybės pažanga, grūdinasi, tampa ištvermin
gesnė, kame nusivalydama įvairių blogų priemaišų ir kenks
mingų pakrypimų įgyla gyvenimo jėgos, naudingumo, gėrio ir 
tiesos? Del to teisingai kalba Perin, kad galingiausia bus toji 
visuomenė, kurioje skaitlingiausi sluogsniai turės dorybės, duo
dančios sielai jėgos ir didybės, o per sielą ir viso kito didybės“.1.).

b) Švarios rankos visuomenes darbe.
Kalbant apie visuomenės darbo metodą reikia dar atkrei

pti domes į du dalyku. e
’ L.Pirma — kad visuomenės darbas—tai šventa Žemė. Kiek

vienas kas į ją įeina ir nori dirbti, pirmiausia privalo išvalyti

Bogactwo w spoleczehstwie chrzešciahskienv cit 227. t. CXXIR
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širdį iš puikybės, savymeilės, partijos reikalu, gašlumo. Kiek
vienas visuomenės dirvos artojas privalo turėti liuosą širdį 
nuo purvo ir imties žagrės švariomis, nesuteptomis rankomis.

Teisingai tad pažymi Anglijos sociologas Gutbertas: „Kas 
nori visuomenės darbui pasiaukoti privalo suprasti, kad pasek
mingas, nuoseklus darbas turi šaltinį sielos gelmėje, reikalau
ja subrendusios dorybės. Kunigas, kuris nori priderančiai 
išpildyt savo pasiuntinybę, privalo gaivinti ir s iprinti savyje 
savo, kunigo pasiuntinybę ir dvasią, jei tą atmes, nieko ne
nuveiks. Toji taisyklė liečia ir pasaulinius darbuotojus“.

„O kokios dvasinės įtakos gali daryti žmogus, kuris ne
sirūpina savo dvasiniu išsilavinimu?“1). Arba kaip kitur kalba:

„Kam pravertės labdarybės draugijos steigti, stengties pa
vargusių sluogsnių gyvenimą pataisyti, jei vaduojamos savymei’e 
ir neteisybės principu?.. Ką viena ranka pastato, kita sugriauna. 
Tad visuomenės darbuotojas privalo būti tikintis žmogus, pilna 
to žodžio prasme“2).

Papa Pius X visa tai gerai suprasdamas taip kalba į 
visus pašauktuosius vesti visuomenės darbą: „tie žmonės pri
valo būti tikrai pamaldūs stiprių dorybių, skaistaus elgimosi, 
nesutepto gyvenimo, kad butų visiems sėkmingas pavyzdis“. :

c) Krikščioniu veleva visuomeniniame darbe.
Tad visuomenės darbas privalo būti krikščioniškas. Kiek

vienas jo žingsnis turi būti žengiamas objektyvės krikščiony
bės keliu.

Kiekvienas katalikų visuomenės darbas privalo aiškiai ir 
atvirai katalikų velavą iškelti. Tie laikai, kuomet manyta, 
kad kartais katalikai visuom. darbe savo velevą gali ir užantį 
paslėpti, praėjo.

Del to ne tik grynai tikybinės draugijos, ar įsteigtos ginti 
katalikų tikybai ir kultūrai, bet visa visuomenės akcija aiškiai 
ir atvirai privalo prisipažinti katalikiška.

Ar tai yra universitas, mokykla, ar blaivybė, ar sportas 
ir gimnastika, visa privalo būti katalikiška, jei norime Dievo 
palaimos savo darbe. . . t

Metodas „savas pas savą“ privalo būti palaikomas ne 
tik grynai ūkiškai - tautiniuose, bet ir kalalikų reikaluose.

Žinoma įvairias draugijas gali sau steigti žydai ir neti
kėliai. To negalim jiems drausti ar trukdyti, priešingai pri
valome draugiškai su jais elgtis. Tačiau visuomeninį darbą

*) Idealy Katolickie, 84.
2) Ten pat, 83.
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Lietuviai Katalikai-Krikščionys privalo varyti pirmiausia sa
vųjų •• tarpe ir del savųjų. Savo talentus, pinigus, sveikatą, 
pajėgas, įtakas aukoti krikšč.oniškai lietuviškiems reikalams. 
Tačiau iš to neseka, kad lie uviai katalikai neprivalytų padė
ti kitoms pakraipoms ar tautoms, ar reikale neitų su kitų 
konfesijų krikščionimis.

Meilė ir gailestingumas yra katalikų tikėjimo žymės. 
Todėl ir visuomen nėj akcijoj meilė ir gailestingumas privalo 
būti rodomos ir didžiausiems priešininkams, tačiau su sąlyga, 
kad tai nekenktų musų pačių visuomenės akcijai.

Gutbertas tuo klausimu taip kalba: „Nereik’a savo pas
tangas tik katalikams teskirti. M Ūsų gailestingumas privalo 
siekti ir už Bažnyčios ribų ir apimti taipgi tuos, kurie gyvena 
be tikėjimo, c gal ir be jokios tikybinės sąmonės“1).

Privalome tad tą metodą taip užlaikyti. Bendrai pulti 
bendrą priešininką pav. nikotiną, alkoolį etc., bet dirbti ir 
vaikščioti kas sau. Taip elgiasi gerai sutvarkyta kariuomenė. 
Kariuomenės dalvs eina šalę kita kitos katra sau, i et reikale 
kartu puo.'a priešą.

Taip pav. giminingi C^ekai, Moravai, Slovencai, Chorva
tai atsiskyrė nuo nekatalikišku sakalu ir sudarė kataliku arus, 
pasiremdami ta taisykle, kad katalikas ar tai švietimo sklei
dėjas, ar abstinentas, ar gimnastikas, ar sportininkas, ar gie
dotojas, šokėjas ar aktorius privalo atvirai visur būti katalikas, 
nes nėra vietos žemėje ir valandos žmogaus gyvenime, kad 
nereiktų žmogui atsižvelgti į Dievo dėsnių, katalikų Bažnyčios 
įsakymus ir nurodymus, kuriai yra Kristaus pavesta rūpinties 
mūsų išganymu.

d) Kataliku spauda visuomenės darbe.
Kalbant apie tikybinio gaivalo metodą visuomenės darbe 

paliktumėm didelę spragą ir tas metodas šlubuotų, jei nors 
trumpai nepaliestume katalikų spaudos reikalo.

Vokietijos katalikai savo visuomenės darbe tą metodą 
sutraukė į „trijų ieren“ formulą: — abonnieren, inserieren, cor- 
respodieren, t. y. 1) a b o n n i e r e n—katalikų laikraščių pre
numeravimas ir platinimas yra kiekvieno pareiga 2) i n s e- 
r i ere n — apsigarsinimas tuose laikraščiuose yra visuomeni
niai - katalikiška pareiga kiekvieno kataliko pirklio, fabrikanto, 
amatninko. 3) correspondieren — siųsti laikraščiui 
naujausių žinių , tai pareiga visų tų, kurie gali žinoti naujų ir 
naudingų žinių ir atsitikimų.

' ' ' ' ' .. I,. “

’) Idealy Katolickie Spcleczne, 138 p.
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„Trijų ierenu praktika turėjo galingos Įtakos i platų vo
kiečių katalikų spaudos išsivystymą, o per spaudą ir į visą 
visuomeninį darbą. Taipat galima pasakyti apie katalikus Slo
vėnuos. Nepilnai dviejų milijonų tauta turi keliasdešimts ka
talikų laikraščių ir milijono vertės spaudos namus Lublanoj. 
Lenkai bent kiek geriau stovi Poznanėje.

Reik pripažinti nuopelnus vokiečių ir slovencų dvasiški- 
jai, nes visliomis jėgomis šepia ir stiprina tą spaudą ar pla
tindami prenumeratą, ar stiprindami spaudą savo straipsniais 
ir žiniomis.

Toliau, kas atkreipia mūsų dome Vokietijos ir Slovėnijos 
katalikų spaudoj tai toji stebėtina vienybė, kokia apsireiškia 
kovoje su priešu. Yp č ji apsireiškia sunkiose Bažnyčiai va
landose arba rinkimų me u. Kuomet reikia pravesti koks 
įstatymas tikybai apginti, visa spauda tarsi kieno pamota jo 
reikalauja, vispusiškai prirodinėja jo naudingumą. Jei reikia 
pravesti į parlamentą tinkamiausias katalikų reikalams ginti 
kandidatas — visa spauda palaiko jį vienbalsiai, nors jis kai- 
kuriems asmenims ar draugijoms ir nevisai patiktų-

Toji išmintinga vienybė tarp skaitančios katalikų visuo
menės ir spaudos darbininkų - rašytojų visuomeniniam darbui 
gimdo nepaprastos jėgos. Kaž-kas nuosekliai sulygino tą spau
dą su sutaikinta orkestrą, smarkiai karo maršą begriežiančia, 
kurią seka galingos kovotojų eilės drąsiu nustatytu žingsniu į 
kovą ir laimėjimą.

e) Katalikiškai-visuomeniniai kursai ir susivažiavimai.

Visuomenės darbe daug dar sveria visuomeninių veikalų 
knygynai ir visuomeniniai kursai. Vieni ir kiti auklėja-tiekia 
-pirmiausia visuomeninio darbo vedėjus ir visuomeninis darbi
ninkus, bet svarbiausi’ tame dalyke tai visuomenės kursai. Vi
suomeninis apšvietimas iš knygų nieku gyvu nesusilygins su 
gyvu išdėstymu apie visuomenės gyvenimo reikalus ir sutvar
kymus. Tokių kursų dėka šiandien katalikų tautos daug turi 
sąjungų, labdaringų ir kitokių visuomeninių įstaigų ten, kame 
tik buvo vargo ar skurdo.

Be daugelio kitų yra dar vienas labai naudingas visuo
meninio darbo metodas. Yra tai provincijų ir visos tautos 
visuomeniniai katalikų susivažiavimai. Visuomenės darbas ne
gali užsidaryti vienuos namuos ar vienoj draugijoj, bet tinka
momis valandomis privalo pasirodyti viešai, kad peržiūrėti sa
vo jėgos, parodyti pasauliui savo gyvumą, sujudinti ir patraukti 
mases. Vindhorstas katalikų susivažiavimus vadindavo ka- 
jeivijos peržiūrėjimu, o metinius katalikų suvažiavimus — tos
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• kareivijos manevrais. Ir teisingai- Kas yra pažinęs visuome
ninį darbą užrubežy, ras ten realių viešų susirinkimų pasek
mių. Į tuos susivažiavimus sukrenka vadai, tarsi į karo pa
sitarimus, kad apskaityti ir apsižiūrėti savo pajėgas’, o paskui

• prirengti dirvą vienaminčiai katalikų akcijai visuose darbuose, 
nustatyti strategijos planą tolimesnėj energingesnei kovai, pri
duoti drąsos vadams ir kareiviams. Apart to dar priešininkai 
mato savo priešinkų pajėgą ir su jaja skaitosi ir pagalios 
į pačius susirinkusius suggeslyviai veikia toji galinga susirin
kimų vienybė, imponuojąs skaičius, karštos, energingos kalbos, 
O jei kam, tai katalikams truputis sug estijos nieko nepakenks. 
Matome tai ir pas priešininkus. Iš jų daug ko mokomės. 
Tokiu tad budu suprasti susirinkimai stumia pirmyn visuome
ninį darbą, daro jį visuomet aktingu, visuomet gyvu, pritaikin
tu prie laiko reikalų ir aplinkybių.

Daug dar lenda galvon metodų, tiesa, gal jau antraeilių, 
tačiau principijalių, kurių būtinai reikia laikyties visuomeni
niame darbe, jei norima, kad jis nėšių gerų vaisių; tačiau siau
ros rašinio ribos neleidžia apie jas kalbėti. Nurodžiau tik 

' butiniausius.
(Dar ne galas).

A. f A.

Vlado Adomulio mirčiai atminti.
f

„Homo proponit, Deus disponit“—taip sako patarlė. 
Taip tikrai yra ir gyvenime, štai miręs draugas Vladas 
Adomulis, lygiai prieš metus dalyvavo mūsų panevėžie
čių at - kų kuopos susirinkime, daug kalbėjo, daug žadėjo 
katalikiškajai inteligentijos srovei, daug laukė iš savo 
draugų.

Kūrė idealų valstybę, grindė jai pagrindus...
Tik štai lygiai per metus, tą pačią dieną, sutiko mus 

skaudžiausis smūgis.
Vladas mirė !
Netekom mes draugo, neteko tėvynė sunaus, visuo- 

menė darbininko...
Jis žuvo!.. Priglaudė ji šaltas kapas, suglėbė gili 

duobė jo skaisčias svajones... Teliko tik atsiminimas, 
- neišdyląs musų panevėžiečių at-kų širdyse.
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Norėjome uždėti ant jo kapo gėlių ir ašarų vainiką, 
bet jį polaidota toli nuo musų...

Tad dedam Tau, mielas drauge, ant Tavo kapo 
■amžiną atminimo vainiką!

Tebūna lengva Tave slegianti Lietuvos žemelė!
Ateitininkė.

- =7EZI 11—111—^—

Vienam jubiliejui besiartinant.
1920 m. sausio mėnesy sukanka 80 metu nuo gimi

mo dienos musų gerbiamojo pedagogo Tomo Žilinskio, 
ypač ilgus metus mokytojavusio Veiveriu mokytoju semi
narijoje, išauklėjusio daugel lietuviu inteligentijos ir ki
tais darbais nusipelniusio musu švietimui.

Ta proga, sekdama viso kultūringo pasaulio laikraš- 
tijos praktiką „Lietuvos Mokyklos“ Redakcija yra pasi
ryžusi 1920 m. pirmąjį „Lietuvos Mokyklos“ numerį iš
leisti jubilatui pagerbti.

Tame leidiny turėtu būti visais žvilgsniais nusviesta 
jubilato darbuotė ir nuopelnai. Sąrišy su tuo tikimasi 
busiant nušviesta ir visa anuometinė sunkioji musu mo
kyklos padėtis po rusu jungu. Tuo budu šitoki darbai 
suteiktu svarbios medžiagos ir mūsų mokyklos istorijai 
apskritai.

Tatai pirmoj eilėj visi buvusieji p. Žilinskio moki- 
nia> taippat ir visi jo draugai ir gerbėjai šiuomi prašomi, 
teiktis maloniai prisidėti tą musu darbuotoją pagerbti 

1 atsiunčiant kuodaugiausiai medžiagos apie jo asmenį, dar
buotę taippat ir apie visą anuometinę lietuviu mokyklos 
padėtį,

Taipojau į tą leidinį tiks ir šiaip pedagoginiai mokslo 
dalykai;, neturintieji ryšio su jubilato asmenim ir jo. 
darbu, jei tik jie bus įsakmiai tam leidimui skiriami.

Redakcija yra tikra, jog ypač didelis p. Žilinskio 
auklėtiniu būrys nesišykštės širo momentu atsiminti apie 
savo mokytoją ir visus anuos laikus, kuomet yra jo va- 

’ dovaujami dirbę, ir visa tai surašę atsiųsti Kaunan, 
- Laisvės Alėja ^55.

Visi p. Žilinskio numeriui skiriamieji raštai pagei
daujama gauti ligi šių metų gruodžio mėn. 1, vėliausiai 
15 dienos. ■ i ’• < •;

1919, X. 10.
, ^Lietuvos Mokyklos“Redakciją.
* •' ’» — *—----- -r , - ,
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~------Raštai.
„Mirtų vainikas“. - • 

Kritikos bruožai.
(Skiriu Mariampoliečiams Draugams.)

Prisiminiau „Mirtų Vainiką“ dviejų priežasčių dėlei: 
pirmoji priežastis — „Tautos Teatras“ rodė „Mirtų Vainiką“ 
provincijoje ir Kaune, nevienas jaunų draugų ir draugių matė 
šį veikalą vaidinant, nevienam sukėlė jausmų ir minčių, kurie 
negreit nežinion beprasraegs; antra — reikia žiūrėti į minčių 
pasaulį atviromis akimis. „Mirtų Vainikas“ rodos, 
turi nemaža teisės atstovauti musų literatūroje vieną naujesnių 
pasaulio minties krypsnių, kuriuos visoj pilnumoj jau suskubo 
pergyventi daugelis Europos šalių.

Laikas, kada buvo parašytas šis veikalas, nesunku aps
pręsti iš palies turinio: Mokslininkas Vladas, vienas svarbesnių 
veikalo asmenų, yra susirūpinęs išradimu gyvojo prado, 
kurio ieškojo daugelis Eiropos mokslininkų materialistų pat 
XIX šimtmečio pabaigoj. Tad Zulavskio veikalas, matyt, buvo 
parašytas jau. po to, kada „batibiius“ pralaimėjo laikiną am
žinosios gyvatos garbę ir kada naujas gyvybės ieškinys virto 
opia mokslo problema *). Aš tyčia tą faktą, paminėjau kad 
kariais „Mirtų Vainiko“ skaitytojai nepainiotų manomojo' 
Vlado išradimo su „radiu“, ar kokiais kitais naujovės mokslo 
išradimais. Kodėl tai darau — paaiškės toliau.

Dabar pasistengsiu visą veikalo turinį kiek galint trum
piau aprašyti. Veikale yra trys aklai ir keturios scenos. I 
veiksmas. Janina, turtingo kasyklų savininko duktė, žada 
tekėti už vyro, kurį labai gerbia. Jos busimasis vyras, Ed
vardas, kasyklų direktorius, išgelbėjo josios šeimyną nuo 
pražūties (bankroto), įstodamas į bendrovę pačiu pavojingiausiu 
laiku. Bet štai prieš pat vestuves grįžta iš užsienio jos kūdi
kystes draugas Vladas, su kuriuo ji buvo susigyvenusi kaip 
su broliu. II v e i k s m a s. Tarp Janinos ir Vlado atgimsta 
seni draugystės jausmai, kurie greit virsta meile. Vladas žavi 
Janiną savo asmens kilnumu ir mokslo gabumais. Edvardas 
bevelytų pasitraukti ir nestoti skersai jų dviejų kelią, jei tik 
juodu tikrai norėtų amžinai susirišti. III veiksmas. Bet taip

1) XIX-jo šimtmečio pabaigos mokslavyriai materialistai tvirtino, jog 
gyvas daiktas atsirasti iš negyvo galįs. Mokslininkas, „išradęs“ pirmą 
tokį daiktą — „batibijų“ — (juros dugno šlyną), kurs jam rodėsi to» 
amžinosios gyvybės pradas, veikiai apsivylė, nes pasirodė, jog tamtikras 
„batibijaus“ judėjimas buvo papraščiaus:a chemijos veiksmų žymė. A/ut-
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nėra. Vladas užimtas mokslo tyrinėjimais. Vis tik juodu su 
Janina nesutinka. Vladas nenori josios meile dalytis su kuo 
kitu, o Janina nedrįsta pamesti Edvardą. Todėl ji prižada 
pirmą vestuvių dieną savo pirmus glamonėjimus ir pirmą 
meilę atiduoti” Vladui... IV veiks m a s. Jau vestuvių diena. 
Protu ir siela nuvargęs Vladas klejoja. Jam sunku pergalėti 
jausmai. Jis nusiminęs. Jis bijosi pergyventi persiskyrimo' 
valandą: ji ateis tik sykį ir daugiau nebegrįž... Vladas išgeria 
nuodų; bet jam prieš mirsiant ateina vestuviniais rūbais Ja
nina, kad atiduoti savo pirmąją meilę. Vladas puola ir miršta...

Jau iš pat trumpos veikalo turinio sutraukos galima 
fiksuoti keli momentai, apie kuriuos sukasi visa dramos eiga 
ir kuriuos tenka čionai pasvarstyti. Tai santikiai Janinos^ 
Edvardo ir Vlado. Podraug turėtų paaiškėti ir patys asmens, 
jų būdas ir pačio autoriaus siekimai.

Benagrinėjant ankščiau minėtus santikius gal teks kartais 
paliesti smulkmenas, tačiaus manau, jog tas neatgrasys skai- 
tytojaus, nei nesumažins sprendžiamojo dalyko vertės. Pradėsiu 
santikiais Vlado ir Janinos. Jau iš pat pirmo veiksmo reikia 
suprasti, jog Vladas ir Janina du artimu kits kitam 
žmogų. Juodu kartu gyveno. Vladas grįždamas iš užsienių 
atvažiuoja į josios tėvų namus, reiškia jis artimas, s a v a s. 
Galima butų dar nurodyti daugiau to artimumo pavyzdžių 
kaip pav. pusiau susigiminiavimo, bet, regis, pakaktų nuro
dyti vienas Janinos sakinys, kuomet ji pasakoja apie Vladą 
savo sužiedotiniui Edvardui: „Tai yra mano... taip, mano brolis, 
galiu pasakyti“. Norint būti kritikui reikia būti kartu ir 
psichologui. Tad panagrinėkime šį išsireiškimą ir išsiaiškinkime 
tikruosius Vlado-Janinos santikius, kurie buvo prieš jam 
grįžtant iš užsienio. čia reikėtų surinkti visi argumentai „už“ 
ir „prieš“ išaiškinimui klausimo, kurie jausmai buvo galingesni 
Janinos širdyje prie Vlado, prisirišimas ir giminiški santykiai, 
ar stačiai meilė. Padalinus davinius sulig šių dviejų kategorijų 
matome, jog giminystės ryšius ir simpatijas liudija šie faktai:
1) Janina ryžosi tekėti už Edvardo, Vladui apie tai nežinant;
2) Ji net nenurašė jam laiško ir nepakvietė vestuvėsna, nors 
Vladas buvo skiriamas Janinos pajaunys; 3) Jei galima būtų 
tikėti poetingiesiems Janinos minčių niuansams, kaipo nuošir
džiam prisipažinimui, tai reiktų pacituoti:

J a n i n a—■ „Dargi nemokėčiau tamstai -pasakyti, kaip 
jis (Vladas) atrodo. O taip gerai pažįstu! Taip, labai gerai 
pažįstu. O gal ir visai jo nepažįstu... visai... (Nutila. Susi
mąsto. Staiga griebia Edvardą už rankos, lyg norėdama 
nuo kaž ko pasislėpti.) Kas gi labiau žinomas, bet mažiausia 
atmenamas kaip savas, savo namų, šeimynos žmogus?* < Tokiu
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turėjo būti Vladas Janiuos ir jos tėvų namuose. Tai busimasis 
mokslavyris, svajotojas, kuriam peršama genijaus vardas! 
Be abėjo, Janina turėjo jį gerai pažinti, kitaip ji nebūt pa
sakojusi apie ji tokiu atvirumu savo sužiedotiniui Edvardui. 
Ir vien tik susimąstymas, nerimastis, kuri kaskart labiau 
matyti pas Janiną, rodo, jog jauna mergina, laukdama už 
keliu dienų savo vestuvių, atkasa praėtyje palai- 

‘d o tų jausmų, vieną po kito karštų užsigeidimų, meilės 
kibirkštėlių. Taigi, šis pirmasai argumentas, 1) jog Janinos 
širdyje prie Vlado būta meilės, 2) jog turėjo josios būti 
jau dėlto, kad jųjų santykiai prieš ptrsiskirsiant, matyt, iš 
pat jaunystės buvo artimi. Juodu dar mažu vaiku būdamu 
laipčiojo ant medžiu; o užaugę—kartu lavinosiu mokinosi. 
Janina, kaipo mergina, bent šešiais metais už Vladą jaunesnė, 
be abejo, buvo didelėj Vlado itaikoj. Tą pripažįsta patsai 
Vladas, kuomet sako: „Tavo siela išaugo mano rankose, 
geriausiomis mano širdies sultimis penėjau — ir dabar man 
esi labai reikalinga, būtina mano širdies, minčių ir darbo 
dalis...“ Vladas Janiną aiškiai idealizavo. Trokšdamas įdiegti 
jai savo asmens ypatybių, kuriomis pats gėrėjosi, jisai laukė, 
kad Janina, kaipo moteriškė, ypatingai švelniai tas ypatibes 
pajus, paseks. Taigi Vladas grįžo namo pasiimti iš Janinos 
geriausiomis širdies sultimis penėtų vaisių; bet ji pasirodė 
nepasirengusi jam tos pareigos atlikti: ji rengėsi t e- 
k ė t i... taip atrodo Janina dramos pradžioje.

Bet ką reiškia merginai ištekėti? Tai permaina gyveni
mo, tai pradžia naujų gyvatos pobūdžių. Šeimyna — tai mote
riškas sąmonės aukuras... Nekitaip suprato savo naujo gyve
nimo pradžią Janina. Edvardas, kurs baigė keturias dešimtis 
metų, kurs gal nustojo per tat moteriškoms tinkamų privalu
mų: — jo plaukai jau pražilę, jo antakiai bąla!.. — Edvardas 
turi paimti ją ant savo rankų, nunešti į pasaulio galą... Ką 
ras Janina tame pasaulio gale? Savo pasišventimą. 
Jau nebebus daugiau Janinos, tos grakščios ir, sakyčiau, dar 
miklios mergužėlės. Bet juo greičiau artinasi toji valanda, 
juo labiau nerimsta Janina. Tiktai įsidėmėkite. Jau pirmo 
pasikalbėjimo su Edvardu pabaigoj minėdama Vladą ji sako: 
„Dieve! Kaip galima Vladui pavydėti? Ar tamsta manai, kad 
jis žino, kokios mano akys, ar kokios... (suprask:... lūpos)“. 
Tie žodžiai Janinos lūpose, vieton išteisinti, apkaltina ją: tai 
aiški jos tikrų geismų bravada. Veikiai jūs pamatysite, kaip 
ji privers Vladą atminti josios akis ir bučkio pageidau
ti. Ji atbėgusi iš kasyklų nusiskųs, kad Vladas vengia su ja 
matytis, atvirai prisipažįs mylinti Vladą, galop ji pažadės savo 
pirmąją meilę, kad apvogus Edvardą-jaunikį, atlyginti, ati-
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duoti visą savę Vladui... Moteriškas atsidavimas... Sakau tai 
nenorėdamas ką apibendrinti, bet pati faktą visiems supranta- 
mesne prasme apibūdinti. Jei pakaktų kantrybės ir laiko, but 
galima panagrinėti kiekvieną smulkmeną, kiekvieną žodį. Šiuo 
larpu lieka konstatuoti viena: Janina turėjo surišti savo gyve
nimą su vienu tųdviejų vyrų. Ką gi ji pasirinko?"

Sąrišyje su*tuo klausimu aiškėja Janinos ir Edvardo san
tykiai. Edvardas lėtas žmogus. Nepasakyčiau, kad but są
moningas asmuo, kurs keturiasdešimta metų pagyvenęs mokėtų 
nutiesti bent vienam žingsniui tiesųjį savo gyvenimo taką. 
Tai ne busimasis didvyris — Vladas. Ir manytum, tikrai tu
rėtų nuvokti praktinius gyvenimo dėsnius, tačiaus kaip tik to 
jam* stinga. Jis pasitiki Janina taip, kaip visomis kitomis 
moteriškoms nepasitiki, čia pravartu butų prisiminti šiuos 
Edvardo žodžius: „Kalbu su tavim (su Vladu) kaip su draugu? 
— Vėliau išvažiavai. Janina tuotarpu suaugo. Supranti? Atė
jau aš... Staiga ir tu atvažiavai. Tie judviejų atminimai, 
-sapnai, svajonės... Tai veikia, tai turi veikti, ypač tokią va
landą, kuomet mergaitei reikia ištekėti, kuomet jaučia, kad 
Teikia atsižadėti to, kas buvo pirmiau...“ Dabar pasekime tais 
.žodžiais, ta mintimi ir pažiūrėkime kurių išvadų Janinos ir 
(Edvardo santykiuose prieisime. Kuomet taip kalba Edvardas 
apie Janiną, tuomet jisai dar netiki, kad mergina pradėtų at
sitraukti nuo jo, vis tebepasilikdama jo sužiedotine. Tai rei
škia suprasti iš tvirto pasiryžimo laukti, kada tie laikinieji 
Janinos - Vlado santikiai galop pasibaigs. Kad jie turės baig
tis, jis nei kiek neabejoja: „Jei būčiau įsitikinęs, kad yra 
stipresnis siūlas, kurs judu riša, kuris duotų judviem laimės, 
ypač Janinai! — tuojau pasišalinčiau. .“ Nuo šito pasižadėjimo 
savę aukoti Janinos labui pradėkime idėjinę veikalo peržvalgą, 

Juoba, kad autorius supynė Edvardo-Janinos santikius, suriš- 
damas juos labiau savo, nei Edvardo žodžiais. Edvardas daug 
ipakalba. Jo kalbos turi ypatingų pažymių. Jis nesiblaško, 
nedvejoja, kaip Vladas ar pati Janina. Tat sulyg jo, nelygi
nant, kaip sulyg kompaso rodyklės nesunku nustatyti visas 
^dramatinės ir idėjinės eigos krypsnys,

Taigi, prisižiūrėkime tam Edvardo pasiryžimui savę au
koti Janinos laimei. Ką reiškia prižadas pasitraukti iš Vlado 
ir Janinos kelio, ką reiškia abejojimai ir podraug tvirtas 
noras vis tik likti su ją? Panašūs momentai būna pačia
me gyvenime. Iš jo, prisižiūrėję, galėtume pasemti prityrimo 
šiam dalykui panagrinėti, jei mums rūpėtų sekti to manomojo 
^gyvenimo vertės atsižadėjimo nuoseklumo. Be abejo, jei Edvar
das pasitrauktų nuo Janinos tą gyvenimo dieną kurią jau 
.antakiai yra pražylę, turbūt , tai reikštų jo atsižadėjimą nuo
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šeimyninio gyvenimo, kas be abejo britu tam žmogui sunkus 
žingsnis. Tik čia atsiranda, nelyginant, kokia „idėe fixe“, 
kuri kreipia ton pusėn Edvardo minti—tai baimė, kad jo san- 
tikiai su Janina nebūtų paremti vien priedermės ir dėkingu
mo pajautimu, bet ne meilę. Net ir Janina kalba apie jųdviejų 
santikius ta pat prasme. Ir šičion išsivysto ta idėja, ta ypatinga 
kultūros įsrava, kuria Zulavskio kūrinys, kaip pamušalu dėvi.

Kristus yra pasakęs: „Mylėk savo artimą, kaip pats- 
savę“. Krikščionių supratimu žmonių santikiai normuojami tam1 
tikra žmonių, kaipo artimųjų, meilės pareiga. Alkaną papenėk, 
trokštantį pagirdyk, nuogą aprenk — tai pareigos, plaukiančios 
ne iš garbės ir savymeilės, bet artimo meilės. Tai yra krikš
čioniškas (atseit, paprastas) žmonių santikių supratimas. „Mirtų 
Vainiko® veikiantieji asmenys visai priešingai tuos santikius 
supranta ir vykdo. Beje, autorius leidžia jiems kits kitą nepap
rastais vadinti. Bet tas nekeičia pagrindinės dalyko esmės:: 
veikalas pagristas ypatingu žmonių santikių supratimu. Tai 
nėra pripuolamas, vien Žulavskiui Įgimtas dalyko supratimas,, 
kurį jis suteikė savo vaizduotės tvariniams. Priešingai, tai yra 
tikras pasaulio minčių Įsravos atsp ndys, tai yra tam tikras 
materialistinis individualizmas, išaukštinimas asmens- 
pasaulio akyvaizdoje. Tai yra gryžkelė tarp socialis
tinės žmogystos supratimo lygsvaros ir krikščioniškojo asmens 
vertės dėsnio: tai yra asmeninis, psisichinis liberalizmas. Mes 
žinome, jog ekonominis liberalizmas atrišo rankas ekonominei 
prievartai. Mums nenuostabu, kad tos ekonominės laisvės pasek
mės yra pasaulinės konkurencijos virtinė ir nepaliaujami karai 
tarp didžiausių pasaulio galybių. Bet susitikę su tais pačiais libe
ralizmo idėjų veiksniais paprastame žmonių santikiavime, jų 
šeimyniniame gyvenime, tarytum sutiktume ką-nors nepaprasto, 
tikrai nustebę klausomės... Kas tai? Išaugštinimas asmens vertės- 
iki viršiausio žmogaus sąmonės laipsnio! Nejaugi, iškėlus galvą* 
aukščiaus debesų, .akys nuo saulės spindulių neužges?.. O tuo 
tarpu klausykis! „Išmintingas žmogau, ieškąs galutinos gy
vybės jėgos! Ar tu manai, kad geradarybe galima nusipirkti 
meilę? Kiekviena geradarybė tai pažemini- 
m a s, nes pažemina tą, kam ji daroma. Užtat žmonės leng
vi audovanoj a didžiausi prasikaltimą, negu geradarybę?

, Padarytos skriaudos pajautimas turi savyje tarytum koki 
kilnumą, bet pažeminimas—niekados!“ Štai prirodymai: Nesuteik 

-.draugui prašytos1 pagalbos—-atleis tau, bet duok jam pajusti,. 
. kad Jam esi pagelbėjęs ir tokiu budu pažemink jo žmogišką 
syertę—neapkęs tavęs! Ką sakyti tuomet, kuomet i tai įsimaišo- 

..moteriškė,, kuri geriau tai pajunta. Mergaitė dovanos pirmajam 
savo meilužiui, kurs ją bus suvyliojęs ir nuskriaudęs. Gal ir
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&eiks, lačiaus vis dėlto mylės! Tačiau tu pabandyk, kad tau 
atsiduotu, kad norėtų šliaužti paskui tavo kojas per visą gyve
nimą, pabandyk būti atviras, pasakyk, kad jos nemyli, išgel
bėk ją tuomi, padaryk jai tą geradarybę: niekuomet tau nedo
vanos! Nors ir nepadarei tu jai skriaudos, bet ją pažeminai!“ 
Kas gi yra tasai pažeminimas? Jei suprasti tą žodi paprasta 
jojo prasme, taikinant prie pabarimo, įtarimo, apkalbėjimo, 
išdavimo, — tai toks nužeminimas yra taip gi skriauda: do
rinė skriauda. Jei taikinti tą žodį prie išreiškimo ne
nuoširdžių jausmų n u o š i r d ž i a i tiems jausmams tikinčiam 
<ir nuoširdžiai į juos atsiliepiančiam, — tai taipgi bus skriauda: 
širdies skriauda. Bet jei sukurtom žmogui gerovę ir 
kart u visa širdimi jį mylėtum, bet vis dėlto jo jausmų 
nuoširdumo neužsipelnytum - čia jau nebebus skriaudos: čia bus 
nepasitikėjimo, neįstengimo, arba nenoro geru už gerą atsa
kyti ir... nusilenkimo, arba pažeminimo baimės. „Mirtų Vaini
kas“ kaip tik tokia prasme vaizdiną Janinos ir Edvardo san- 
tikius. Juodu visą laiką nuo pat pradžių vienas kitu nepasitiki. 
Net gauna tai pastebėti Janinos motina, rūpestinga, bet ne
gudri moteriškė. Regis, bereikalinga bus smulkiau šį dalyką 
aiškinti. Dramos kolizija, turbut, jau gana paaiškėjus. Beliktų 
dar kartą prisiminti „Mirtų Vainiko“ turinį ir, nelyginant, kaip 
šachmatomis lošiant, sustatyti figūras atatinkamoje padėty.

Štai Vladas. Tai jaunas genijus, žmogus — sielos al- 
kovė, aukštų minčių nešiotoja*, mokslininkas. JĮ Zulavskis 
pasate „karaliaus“ vietoje. O štai Janina. Tai mergužėlė... 
Tarp jos ir Vlado — sielų sąjunga. Bet ar tai numano pati 
Janina, nieks kol kas nežino. Galop ir Edvardas. Tai viso 
lošimo „tūra“, kuri vienur nelaimėje užstoja, kitur nuo lai
mės gina Janiną — „karalaitę“. Štai lošimas pradedamas. 
Autoriaus valia visi takai išanksto nužiūrėti. Nebus klaidų, 
gal bus nesąmonių, bet kas lošėjų gali jų išvengti. Pradėkime. 
Edvardas nori Janiną vesti. Štai grįžta Vladas. Jaunystės 
atminimai, žvaigždėtos naktys, niaukūs tylūs vakarai—viskas 
aš praeities atsiminė. Tas veikia, tas turi veikti, ypač tuomet, 
kai mergina nori už vyro teketi... Todėl Janina, jausmams 
atgijus, blaškosi, nerimsta. Senoji priedermė, simpatija ir nau
jas geidulys kovoja josios širdyje. Kas gi laimės? Koki bus 
išvada? Janina randa papraščiausią išvadą: vieną pamylėti 
tik viena s y k į, su kitu visados gyventi. Pirmąją meilę 
pirmajam, gi antrajam visą gyvenimą Janina skiria. But ati
davus, but šužiedatinį, šeimynos geradarį nesąmoningai, bet 
skaudžiai apvogusi ir pažeminusi, —bet mirė Vladas: šacli ir 
mat! Lošimas baigtas...

Nenusiskųskite, kad taip fatalistiniai atvaizdi na u
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Zulavskio dramos eigą. Maniau, jog tuo būdu sugebėsiu ryškiau7 
be poetingų priemaišių ir pašalinki niuansų parodyti tikrų 
Janinos veiksmų pobūdžių, josios pasišventimą meilei, bet 
paprastą, negudrų, moterišką pasišventimą. Dabar jau regis- 
viskas baigta. Lieka tik išvados, kurių gal bus užvis sunkiam 
patiekti.

Veikalas turi visų dramos privalumų. Jame nėra be
reikalingų epizodų. Viskas tikslu. Bet obalsis, idėja, kuria 
vadovaudamasis autorius „Mirtų Vainiką“ rašė, tai nėra gy
venimo obalsis, nėra tikrumos vaizdas: tai propozicija* 
pačiam gyvenimui, šiandien, kaip ir visuomet, žmogus- 
turi tam tikrą gyvenimo, asmens, doros vertybių saiką. Žu- 
Javskis tuos saikus persaikėja. Nelyginant pirklys gobšas, jisai 
sulamdė skardinius saikus kad juose magiau senosios, žmonėms 
šiandien įprastos tūlos vertybės tilptų. Gyvenimas jo supratimu^ 
tai sąmonės anga, gi asmuo — pati sąmonė. Visuose dramos 
veiksmuose jisai taria: Ne žmogus gyvenimui, bet gyvenimas 
žmogui. Jis pavergia žmogaus kūną, jo eiseną, jo vardą žmo
gaus širdžiai. Nuo šiolei teisybė yra mirusi... Dora, kurios- 
įstatai jau virtę širdies retežiais, nupjaunama nelyginant, koks 
skaudulys, ar išveržiama, kaip širdies pūliai. Ir žengia nau
joji žmogysta pati viena, kilų nepažindama. Sielos išdidumas 
iškėlė josios mintį iki dausų! Pažemintas žmonių gyvenimas,, 
pažeminta sena mintis ir baimė įstatų, kuriuos parašė Die
vai ir žmones!.. Malonu būtų tuo nauju žmogumi gėrėtis, jei 
jis butų lygiai stiprus, galingas ir nejudinamas, kaip pasakin
gas Rodoso salos stabas. Bet jis, deja, neturi pagrindų.... 
Didvyris Vladas žūva pats savo galybę panaikindamas. Auk
štybės, kuriomis skrido jo mintis atsimušė į paprasto gyveni
mo lubas, į santikius su paprasta, bet jo paties išaukštinta 
Janina. Savymeilės ir egoizmo kultas, kaip angis pasmaugia 
mokslininką Vladą ir siekia Edvardo, Janinos... Būtų pasie
kęs — ir kas tuomet būtų likę? Šlykšti „concubina“, meilu
žis ir raguotasai jaunavedis... Bet juk tai farsas! Vyrai! Juk 
tai nešvankūs santikiai dailiais, Zulavskio dirbtais rėmais pa
veikslas! Nereikia kaltinti Janiną: ji naivi. Bet egoizmas 
ir savymeilė, kuriuos auklėja žmonėse moralinis liberalizmas, 
aiškiai neįstengė iškelt asmens pobūdžių aukščiau doros ir 
sveikų užgaidų dėsnių. Savymeilės ir egoizmo apogėjas ne
perlaužė žmogaus esybės, bet sielos sąmonę numindžiojo, su
laužė. Štai prieš jumis paprastų žmonių silpnybių, lyties gels-, 
mų, kuriuos nevienas nemoka nuo kilnių jausmų atskirtu 
Janina siūlo savo meilę — Janina to puolimo simbolis.

V. Bičiūnas.
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P. Šalčius. Vartotojų bendrovės ir privatinė pre
kyba. Kaunas, 1919 m. 3—27 psl.

Įsisteigus prie Prekybos ir Pramonės Ministerijos Koo
peracijos Departamentui, tuojau buvo išleista visa tos srities 
knygeliu eilė. Tarp jų kuo ne pirmoj vietoj bus minimasai 
P. Šalčiaus darbelis.

Taip knygelių prakalboje, taip pačiame dėstyme autorius 
pasako, kad bendrovę „pradėti reikią ne nuo pinigų, bet nuo 
žodžio“ (13 p.), kad „steigiant vartotoji! bendrovę, steigėjams 
visų pirmiausia reikią pasiiūpinti, kad aplinkiniai žmonės 
suprastų, kas toji bendrovė (prakalboje). Autoriaus nuomone, 
„geriausia tatai galima atlikti išaiškinus, kuo skiriasi varto
tojų bendrovė nuo privatinių prekybos ištaigų“ (ten pat). Rei
kia pripažinti, kad autorius savo pasibrėžtąjį tikslą — padėti 
vartotojų bendrovių steigėjams (žiur. ten pat)—visai atsiekia.

Gerai, kad autorius prakalboje pasisako, daug ką ėmės 
iš Bondarevo (častnaja torgovlia i potrebitelskaja lavka. 
Moskva, 1917), nes iš tikro maža kas iš kitų ir imta. Straip
snelių tvarka, įvardymai ir pats dėstymas, skolinti iš šios bro- 
šiūraitės. Tik išleista trys Rusų kooperacijos judėjimo apžval
gos straipsniukai. Kai kurie iš įdėtų sutrumpinti.

Beveik pusė knygelės (3 — 9 pusi.) paskirta dabartinės 
pirklybos tvarkos kritikai. Kritika aiški, įmanoma. Kita pusė 
pavesta, taip sakant, teigiamiesiems kooperacijos (vartotojų 
bendrovių) uždaviniams; ir tik į pabaigą vėl kai kur pasigau- 
nama kalbėti apie anąjį sutvarkymą. Gražiausias straipsnelis 
bene bus paskutinis — „Musų ūkis“. Knygelė baigiama šiuo 
sakiniu: „Taigi matote, per tautų, tikybų, kalbų tvoras, be 
skirtumo lyties, visų šalių kooperatininkai tiesia viens kitam 
rankas, kad pasauly įsiviešpatautų teisingas Ūkis, taika ir švie
sa“. Del savo nelietuviškos struktūros, šis sakinys keistai 
skamba lietuvio ausyse, tačiau mintis visiškai aiški: „Per 
kooperaciją prie naujos pasaulio tvarkos!“ Tik kodėl kalba 
nepagerbia? J. Žagarinis,

JĮ J X o ji i o k b. CoepeMGHHoe KDonepaTMBHoe 
/IBHMteHie. Mockbi 1915 r. 3 — 156 pusi.

„Pažiūrų gamintojas“ J. J. Cliolokas (1817 — 1906) yra 
vienas tų kooperacijos darbuotojų, kurie yra, ar bent privalo būti 
žinomi kiekvienam šiek tiek susipažinusiam su kooperacijos da
lykais. Clioliokas yra surengęs daug paskaitų, bet nemaža ir 
rašė. Svarbiausi jo rašiniai bus bene Kooperacijos isto
rija ir Ročdelio pionierių istorija.
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Recenzuojama knyga taip pat yra viens svarbesniu daly
kų ir jo raštų ir vi os kooperacijos literatūros. Ji yra skai
toma kaikuriose Anglų ir visose Kanados pradžios mokyklose.

Šiame neilgame savo rašinėly Choliokas kalba apie var
totos ir gamybos kooperaciją; ir būdamas netoli Roberto Oueno 
bendruomenių, žinoma, labiau akis kreipia į gamybos koopera
ciją. Kai kur vadina ją net geresne:

— „Todleno krautuvė dar jums ^pasiliko,
Bet kur gi jūsų dirbtuvė dingo?
Kodėl jus iš dviejų geresnį
Pamiršot? O, atsakykit! (83 p.).

Bet ir vartojimo kooperaciją jis laiko gana svarbiu daly
ku. Tačiau to nėišrodinėja todėl, kad „ginti kooperatines krau
tuves, išrodinėti, kad jos gali gyvuoti ir padaryt naudos—bū
tų panašu Į saulės buvimo danguje rodymą ir pripažinimą“ 
(143 p.). Įdomus straipsniai apie „darbo dalyvavimą pelne“, 
,,valstybinį socializmą ir kooperaciją“ ir kiti.

išversta gerai, skaityt lengva. Knygutė bus suprantama 
ir vos tepradedančiam koperacijos dalykus tirinėti.

J. Žagarinis.

Be to dar atsiųsta redakcijai paminėti:
Prof. Anatolians Lema Bolje. Krikščionybė ir Dcmokra- 

tybė ir Socializmas ir Krikščionybė. Versta Mariušio. Kaune 
1919, 42 p. p.

Pr. Penkausko. Lietuvių tautos dvasia istorijos šviesoje. 
Kaune 1919, 20 p. p.

]š moksleivių gyvenimo.
A. a. Vytauto Endziulaičio mirties metinės sukaktuvės 

Kaune.
Lapkričio 30 dieną ir Gruodžio 7 d. Kauno katali

kiškoji moksleivija sykiu su vyresniaisiais inteligentais 
katalikais kėlė a. a. Vytauto Endziulaičio mirties me
tinės sukaktuvės. Kaip brangus buvo asmuo a. a. Vy
tauto taip musų moksloivijos taip suaugusiųjų inteligentų 
gyvenime, parodo tie visi pilni skausmo žodžiai paplitę 
po „Ateitį“ ir kitus musų laikraščius ir dažnai šiaip jau 
iš lupų į lupas perduodami. Užtat ir jo mirties meti
nėms atėjus ir moksleivija ir inteligentai panorėjo dar 
sykį susieiti vietoje, kad pasidalyti savo skundais, atsimi-
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mimais, kad dar sykį, tariant „Amžiną atilsį“, atsidusti į 
Aukščiausiąjį. Tuo tikslu Lietuvos Darbo Federacijos 
iniciatyva sušaukta 30 d. Lapkričio Kataliku Veikimo 
'Centro' salėje (Ožeškienės gatvė, 12) Kauno inteligentu, 
moksleivių ir darbininkų susirinkimas su prakalboms. Su
sirinkimas, lyginant su kitais šių dienų susirinkimais, buvo 
gana skaitlingas. Lietuvos Darbo Federacijos pirminin
kui studentui Pr. Raulinaičiui atidarius susirinkimą pir
mas prakalbėjo Vidaus Reikalų Ministeris d-ras E. Drau
gelis, duodamas susirinkusiems palaidų atsiminimu apie 
a. a. Vytauto asmenį iŠ gimnazijos ir universito laikų. 
Po jo kalbėjo velionies bendradarbis Rusų revoliucijos 
laikais Maskvoje darbininkas Beržinskas, nupasakodamas 
velionies darbuotę Maskvoje lietuvių darbininkų tarpe. 
.Kun. M. Krupavičius ilgoje kalboje nupasakojo šaltinius, 
iš kurių a. a. Vytautas sėmėsi pasiaukavimo ir ištvermės 
visoje savo darbuotėje, susyk nurodydamas didžiuosius, 
Europos visuomenės darbuotojus katalikus, skleidžiusius 
ršviesos į darbininkų tarpą ir jų gerove rūpinusius ir te
besirūpinančius. Tie, sakė, buvę a. a. Vytauto pirmta- 
•kūnai krikščionių visuomeninėje darbuotėje. Pagaliaus Vy
tautas Bičiūnas nurodęs kelių, kuriais reikia žengti, no
rint a. a. Vytauto idealus įkūnyti, baigė susirinkimą. 
Tarp kitko nutarta pasiųsti susirinkusių vardu velionies 
tėvams užuojautos telegramą ir sekantį sekmadienį gruo- 

• džio 7 d. susirinkti Kauno mokinių Bažnyčioje dalyvauti 
Katalikų Veikimo Centro rengiamosiose už Vytauto vėlę 
pamaldose.

Ir žinoma savo pasižadėjimą kauniečiai taip mokslei
viai taip vyresnieji įvykdė: Gruodžio 7 dieną musų 
šviesuomenės prisirinko artipilnė mokinių bažnyčia. Pa
maldas laikė Jo Ekscelencija Žemaičių Vyskupas - Pagel- 

!bininkas J. Skvireckas, giedant išlavintam p. Naujalio 
-chorui.

Po pamaldų skirstėsi visi kupini norų ir pasiryžimų 
•brangiojo velionies idealus vykinti.

Kaunas. Ateitininkai. „Ateity“ dažnai rašoma 
apie kitų miestų at-kus, bet apie Kauno at-kus nieko negir
dėt, tartum jų ir nebūtų.

Pereitais metais čia buvo susikūrusios 4 kuopelės, ir bu
vo pradėjusios varyti rimtą lavinimosi darbą. Bet kuriantis 
Lietuvos valstybės aparatui, daugelis draugų-ių stojo į valsty
binį darbą. Likusieji mokykloj ir-gi turėjo daug pašalinių rU- 
(pesnių. Buvo pastebėta didelė laiko stoka. Organizacijos
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darbas ėmė eiti lėčiau. Susirinkimai buvo retai tedaromi.. 
Jais maža kas besidomėdavo. Tačiau pamažu vėl viskas su
sitvarkė. Likusieji mokyklose vėl pradėjo aktingiau darbuotis..

Per visus pereitus metus gyvavo politiniai-organizaciji- 
nė sekcija, kurioje draugai-ės lavinosi viešai kalbėli, šios 
sekcijos susirinkimuose badavo daroma „Įsivaizdinamų mitingų“, 
kuriuose būdavo keliami Įvairūs klausimai; jais būdavo kalba
ma įvairių neva skirtingų pažiūrų kalbėtojų. Paskiau būdavo 
sprendžiama kas kalbėtojų yra laimėjęs ginčą. Be to, kiek
viename politiniai -organizacijinės sekcijos susirinkime būdavo- 
daromi politikos pranešimai.

Dabar tėra dvi kuopelės; toliau rasit susikurs ir daugiau. 
Susirinkimai daromi kas dvi sąvaiti. Susirinkimuose skaitomi- 
pačių draugų rašyti referatai, daromos paskaitos, keliami ir 
aiškinami Įvairūs klausimai, leidžiamas rankraštėlis. „Mūsų 
žiedai“. Tuo tarpu dar tik tvarkomasi. Toliau, galima tikė
tis gyvesnės darbuotės.

Susirinkimai daromi su komendanto žinia, apie tai jam 
pranešus dviem dienom prieš susirinkimą. Už leidimą daryti 
susirinkimui nereikia mokėti 20 auksinų, kaip kad yra Pane- 
vėžyj (žiur. „Ateities4' 5 sąs.), nes mūsų organizacija būdama 
kultūrinė bei lavinimosi organizacija, nesiekia jokio pasipelno
mojo tikslo. Tad ir toks mokesnis neturi pagrindo.

V. J.
Kaunas. Iš ateitininkų gyvenimo. Pra

sidėjus mokslo metams ir suvažiavus moksleivijai iš atos
togų Kaunan, pasirodė ir ateitininkų uolesnės darbuotės. Ji 
lig šiam laikui, ypatingai atostogų metu, buvo veik visai už
mirusi, nors ir buvo išrinkta vasaros atostogų laikui valdyba,, 
kuri turėjo rūpintis, kad. ateitininkai tuo laiku nenuleistų vi
sai rankų. Ir štai visu tuo laiku buvo padaryta vos ne vos 
trys posėdžiai, gi apie ko nors nuveikimą nėra ką ir kalbėti. 
Kas čia kaltas? Daug kalta valdyba, daug kalti ir tie, ku
rie nebuvo valdyboj, bet daugiausia kalta tai nepaprasta 
Lietuvos situacija. Na, kas buvo, tas pražuvo, verčiaus žvylg- 
terkim, kas dabar yra. Vos prasidėjo mokslas tuoj’ liko su
kviestas pirmas susirinkimas. Atsilankė neskaitlingai. Bet 
atvykusieji gyvai rišo opius klausimus, suprasdami organizaci
jos svarbą. Tas davė vilties, jog Ištiktųjų šiais mokslo me
tais kauniečiai gyvuos gerai. Ir štai jau šiandien galime 
matyti, kad neapsivylėme. Jau Įvyko keletas susirinkimų, 
kuriuose daug kas nutarta ir gyveniman vykinama. Taip pav. 
leidžiamas laikraštėlis (rankraštis), kad padėtų draugams -ėms 
įprasti reikšt savo mintis raštu ir butų, kaip ir etapas „Atei- 
tin“ ir Į kitus visuomeninius organus. Mat daug kas neišdrysta.
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o kai kas ir nesugeba parašyti tiesiai į rimtesnį laikrašti. 
(Bereikalinga baimė. R e d.) Toliaus praktikuojama’ pirminin
kavimas ir sekretoriavimas susirinkimuose paeiliui, sulig alfa
beto, kad visi Įprastų vesti susirinkimus ir juose sekretoriauti. 
Taipgi Įsikūrė dramos-muzikos sekcija, kuri jau organizuoja 
chorą, stygų orkestrą ir rengia vaidinimą. Bet tuo kart už
teks, nes dabar dar tik rengiamasi, tveriamasi. Net narių 
skaičius sunku paduoti, nes kasdieną sparčiai auga. Kitą 
kart pasistengsiu parašyti daugiau. Sermėgių.

Vilnius. Ateitininkų gyvenimas. Po vasa
ros atostogų susirinkus mokiniams, Vilniuje kaip ir iš naujo su
daryta ateitininkų kuopelė. Nors jau praėjusiais metais ji 
buvo Vilniuj ir gyvavo gana gerai, bet tų metų narių dabar 
nė trečdalio nebėra: jie negrįžo po vasaros atostogų. Valdyba, 
išsivežusi visus popierius ir kasą, lig šiolei jų dar negrąžino.’ 
— Narių kuopelė turi daugiau kai 40. Jie yra pasidalinę į 
dvi grupes — vyresniųjų ir jaunesniųjų at-kų, ir dirba skyrium.

Per tą vyresniųjų kuopelės gyvavimo laiką, padaryta 8 
susirinkimai. Susirinkimuose skaityta referatų, daugiausia pa
čių narių. Kas trečias susirinkimas yr t daromas drauge su 
pavasarininkais. Ir ateitininkų ir pavasarininkų sudaryta baž
nytinis choras, kuris per mokinių Mišias gieda. Dešimties 
metų ateitininkų draugijos gyvenimo sukaktuvėms pa
minėti buvo surengtas vakaras. Suvaidino Diržytės „Gy
venimo pasaką“. Režisavo pati autorė. Iš vakaro gauta 
800 markių pelno. Tų pinigų 500 markių skirta Įkurti 
knygynui. Be ateitininkų yra dar tautininkų kuopelė. Ji su-. 
sikūrė pirmomis lapkričio dienomis. Jos darbuotė neaiški.

V.
Mariainpole. Mariampolėje yra dvi gimnazji: paprasta 

ir realinė. Pirmojoj mokosi skyrium bernaičiai ir mergaitės, 
o antroji, atseit realinė — mišra. Tiesa, ir ši yra padalyta į 
dvi dali: į lietuviškąją ir rusiškąją, arba gretimąją. Gretimoji 
skiriama ypač Mariampolės žydams. Del paties mokslo tiek 
tereikia pastebėti, kad šioje gimnazijoje yra mokinių, su ku
riais lietuvių kalba negalima susikalbėti. Kam mokykla būtų 
skirta—ar rusams, ar žydams, ar totoriams — vis tik lietuvių 
kalbos turi būti reikalaujama tiek, kad mokinys, išėjęs mo
kyklą, galėtų bent žmoniškai, sutikęs lietuvį, su juo susikal
bėti. O čia, man Įėjus ir lietuvių kalba paklausus, kame šeš
toji klasė, atsakė: „Ošnovnoi iii paralelnyj?“ Iš tikro, per daug 
atsiduoda „internacionalizmu“. Kaip ten būtų, bet mokyklos . 
ar klasės vardus, tai jau kiekvienas tūrėtų mokėti taisyklin
gai pasakyt.
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• • Jonas Yčas, atsilankęs pernai, kaipo švietimo ministeris, 
vienoje klasėje pareiškė, kad jis tikis sulauksiąs iš šios gim
nazijos daug gera. Jauni, idealų vedami mokytojai turį atsiekti 
savo tikslo ir išauklėti jaunąją Lietuvos kartą visai kitos 
dvasios. Kad jie ko nors atsieks,—neabejotinas dalykas. Bet- 
ar nereikės tam pačiam Jonui Yčui žodis „gera“ apkabint 
kabutėmis? Na, čia, tiesą pasakius, tai jau visai kitas klau
simas.

Tikybos šioje gimnazijoje nemokoma. Kiti sako, kad čia 
esanti aiškinama A. Bulotos tikyba, bet neišmanėliai nesu
pranta, kad A. Bulota „objektingai“ aiškina vyresniųjų klasių 
mokiniams politikos ekonomiją. Na, o jei, politikos ekonomiją 
beaiškindamas, ponas advokatas kiekvieną kartą prieina, kaip 
ir visų kelių galą, socializmą, — tad jau čia tur but ne jo 
kaltė (? Red,).

Gimnazijoj yra, rodos, dvi taryb:: mokytojų ir mokinių. 
Mokinių taryba esanti tam, kad, atvirai tariant, tramdytų 
mokytojų savivalių.

švietimo ministerijos įsakymai eina per abiejų t irybų posė
džius, ir dažnai besprendžiant prieinama prie maždaug šiokių iš
vadų: „Nusprendžiame rezoliuciją, kad tą dalykąturėsime omeny. 
Mokinių taryba gyvuojanti dar ir tam, kad gintų mokinius 
nuo mokytojų užpuldinėjimų. Mokytojas nori kuriam nors mo
kiniui kuriam dalykui duoti pataisą,—mokinių taryba nutaria, 
kad mokinys mokąs (sic!) tą, tik bereikalo mokytojas jį užpuo
lęs. Ir mokytojas turi nusileist, ar bent tenkintis sergėjimu, 
kad geriau mokytųsi. Yra mokinių, kurie, būdami šeštoj kla
sėj, dar nėra kai kurių dalykų penktos klasės kurso atsakę. 
Bet vargas tam, kurs neturi mokinių tarybos užuojautos. Au
tai, dar ne labai senai del silpno mokinimosi vienas buvo iš 
gimnazijos prašalintas. Buvo dar šiokių tokių priežasčių, bet 
jos buvusios perdaug menkos, kad būtų skelbiamos. Blogi lie
žuviai kalba, kad anas mokinys buvęs pašalintas tik už tai, 
kad turėjęs nelaimės būt ateitininkų pažiūrų, kad jei jis nebūtų 
buvęs ateitininkas, tai būtų galėjęs dešimtį kartų daugiau nu
sikalsti ir dešimtį kartų menkiau mokytis, — ir vis dėlto iš 
gimnazijos nebūtų buvęs pašalintas. Kiti falsifikuoja vakarų 
bilietus ir pardavinėjo, kaip tikrus, — ir vis tik jie dėlto ra
miai sau mokosi, kaip mokęsi. Gal?..

Šios gimnazijos auklėjimą ypač ryškiai vaizduoja tas, 
kad net Kauno gydytojai jos mokiniais pasipiktinę (? Red.) ir, kaip 
girdėt, atsiuntę tam tikrą raštą, reikalaujantį suvaldyti mo
kinius... Ponai, .tariant pedagogai į visą tat žiūri ramiai. 
Nenuostabu — idealų, anot ano ministerio, vedami darba.
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Realinė gimnazija—aušrininką ir „kadangininkų“J) liz
das. Aušrininkai nesenai buvo surengę vakarą. Suvaidino 
garsu K. Jasiukaičio veikalą „Alkani žmonės“, šiaip jau,, 
rodos, nieko ypatinga jie neveikia. Beje, būčiau pamiršęs 
vieną, itin Mariampolės aušrininkus karakterizuojautį, daly
kėlį. Nesenai Vll-oji valstybės gimnazijos mokiniu klašė- 
rengė neturtingų tos klasės mokinių naudai vakarą. Netur
tingų mokinių radosi tik vienas ir tas ateitininkas. Dar prieš 
vakarą buvo girdėt, kad aušrininkai tokių „klerikalų“, kaip- 
anas beturtis, nepalaikę ir nepalaikysią. Bet vis dėlto ligi 
vakaro ir pačiame vakare nieko ypatinga neatsitiko, juo- 
labiau, kad komisijoj vakarui rengti buvo ir aušrininkų. Po-, 
kiek laiko aušrininkai, kurie dalyvavo komisijoj to „kle
rikalo“ naudai vakarui rengti, pašalino iš organizacijos. 
Kažin ką pasakytų Balys Sruo.a? Tą, ką jis norėjo primest 
ateitininkams, šiandien vartoja aušrininkai... Ir Butkų Juzė, 
tur būti, viena ausia dabar neprigirdi? „K.adangininkai“ nė- 
kiek nemalonesnio daro įspūdžio Juo labiau, kad jų organi
zacijoj dalyvauja jau Voroneže atsižymėjusieji aušrininkai.

Tai tiek šį kartą apie garsiają„ idealų vedamų“ mokytojų 
gimnaziją ir jos auklėtinius.

Apie paprastąją (valstybės) gimnaziją nėra kas daug 
rašyt: Mokytojai čia yra žinomi žmonės, kaip antai dr. J. 
Totoraitis (istorijai), p. Čiurlionis (matimatikai), kun. A.. 
Šmulkštys (lietuvių kalbai ir literatūrai), kun. V. Borisevičius 
(tikybai ir lotynų kalbai), kun. J. Česaitis (tikybai), Daniliaus
kas (lotynų ir graikų kalboms), dr. K. Jokantas ir k. 
Žemesnėse klasėse kai kurių dalykų moko studentai ir abi
turientai. Tiesa, ir čia sektųs rasti „idealų vedamų“ mokytojų,, 
kurie pamokas sunaudoja aiškint tokioms „tiesoms“, kaip 
kad tikėjimą esant dvasininkų prasimanymą, kad dva
sininkai ir moterys (tik nesijuokite) negalį būti poėtai ir t. t, 
Tačiau tai tik išimtys.

Apskritai del gimnazijos re kia pastebėt, kad į auklėjimą, 
gerokai kreipia akis. Šventadieniais ir šiaip jau dienomis mo
kytojai padaro paskaitų. Net yra susidariusi tam tikra moky
tojų komisija, kuri rūpinosi mokiniams tinkamų pasilinksmi
nimų rengimu2) ir t. t.

Šiai gimnazijai yra susikūriąs ir tėvų komitetas. Tėvų 
komitetas mūsų žmonėms labai naujas dalykas. Todėl nenuos
tabu, kad, bekuriant paprastą tėvų komitetą, susikūrė, anot 
kai kurių juokdarių, jaunų tėvų komitetas. Mokytojų taryba

x) „Jaunesniųjų Moksleivių Bešalė lavinimosi Organizacija“.
2) Rodos, tos komisijos rūpesniu Tautos Teatras šios gimnazijos mo

kiniams pakartojo „Visus Žmones“, „Iškrikusią, seserį“ ir „Mirtų vainiką“.
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buvo nusistačiusi rengti mokiniams vakarų kas mėnuo, —tėvų 
kom’tetas nutarė, kad mes „ateities vilti“—jaunimą turį 
pratinti dirbti, ne linksminintis; todėl pasilinksminimai turį 
būti daromi ne dažniau kai kas du mėnesiu. Mokiniai, netu
rėdami gimnazijoj pasilinksminimų, darys juos. savo butuose 
(taJ, rodos, tėvai turėtų gerai žinot), kas, žinoma, vargiai 
bau bus jiems naudinga.

Atsiminus paskaitas, pasilinksminimus, mokytojų ir moki
nių santikiai, manau, visiems aiškūs. Šioje gimnazijoj yra gausin
gos ateitininkų l) ir jaunesniųjų d raugų-kankliečių organizacijos. 
Apie jų darbuotę reikėtų atskirai parašyti. Si kartą tepas
tebėsiu, kad kelios ateitininkų kuopelės leidžia laikraštėlį 
„Skambančias Stygas“, kankliečiai gi „Jaunuolių Kanklės“. Auš
rininkų, jei vienas kitas asmuo yra, kaipo organizacija, šioje 
gimnazijoje nesirodo.

Hm. Horn.

Pranešimai.
i

Pranešame Draugą-ią žiniai, kad vietoje nepatogią 
gyvenimo apystovą išsklaidyto pernykščiais metais Atei
tininką Konferencijoj rinkto Ateitininką susišelpimo Kondo 
Centro Komiteto, Kaune gyvuojančioms Ateitininką orga
nizacijoms pasitarus, sudarytas laikinas Kondo Ce tro 
Komitetas iš Kauno Kondo Komiteto Pirmininko kun. 
Prof. M. Morkelio, to paties Komiteto iždininko kun. Bron. 
Bumšo, sekretoriaus moksleivio Augustino, Ateitininku 
Centro atstovo moksleivio Spetylos ir Kataliku Studentą 
Sąjungos atstovo Krakausko. Tad Draugą - ią visais Kon
do reikalais ir prašoma kreiptis jau i naujai susitvėrusi 
Komitetą. Jo antrašas: Kaunas, Ožeškienės gatvė «hS 12.

Laikinasis At -ku Sus. Fondo Centro Komitetą*.*

II.

Del Stojimo į Berlino Untversitą.

Visiems norintiems stoti į Berlino universita 
pranešame, kad žiemos semestras prasidės sausio 5. d.

r) Ateitininkų kuopelė yra ir Realinėje gimnazijoje.
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1920 m. Anot universito Įsakymo svetimtaučiai, kurie nori 
dalyvauti tame semestre, turi ne vėliau, kaip lapkričio 
mėnesyje, Įteikti tam tikrą prašymą vok. Švietimo Minis
terijai. Prie to prašymo reikia pridėti visi atestatai, ypač 
gimnazijos baigiamasis atestatas, originalu, reikale ir pat
virtintu vertimu vokiečiu kalbom Prašymas geriausia 
-siusti Į Lietuvos Pasiuntinybę. Berlin Kurfūrstendamm 
242, kuri visa atliks.

Be to dar pranešame, kad sekančiuose Vokietijos uni- 
versi tuose žiemos semestras prasidės taipgi sausio 5. d: 

Bonnoje Braunsberg, (vien kataliku teol. ir filozof. 
fakultt.) Gottingene (ir agronomams). Grifswalde. Halle 
(ir agron), Koine a. Rli., Kataliaučiu j, Marburge Mlinstery 
(kabai, teol. l'akult.) Breslau (ir agron.) Įkibus universitus 
tebus galima Įstoti tiktai pavasaryje.

Berlino Liet. Stud. Draugijos adresas: Stud. med. 
V. Didžys, Berlin Schonsberg, Gothenstr. 2.

III

Lietuviu Kataliku Veikimo Centras yra kreipęsis i 
intisu visuomenės darbuotojus ir mokslininkus prašydamas 
jų pagamini kataliku organizacijoms popu* erių paskaitų.

Prašytieji noriai sutinka ruoši paskaitas. Jau para
šytų paskaitų yra gana daug.

Todėl Kat alikų Veikimo Centras šiuomi praneša drau
gijoms bei organizacijoms, kad jau galima gaut paskaitų. 
Kreiptis tuo reikalu reikia Į Lietuviu Katalikų Veikimo Cenro 
Vyriausiąją Valdybą (Kaunas Ožeškienės g - vė «Ne. 12).

Atskiros organizacijos kreipiasi tiesiog, o cenralizuo- 
tos per savo Centrų Komitetus, arba tiesiog i Kabai. Vei
kimo Centrą.

Kadangi daugelis iš apsiėmusių gaminti pasl aitas 
sdtinka rašyti temomis, kokios jiems bus paskirtos, užta
tai prašome organizacijų ir draugijų pranešti, kokiais 
klausimais ypatingai norėtų turėti paskaitų.

L. K. F. Ce tiras-
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Redakcijos atsakai.
Stepui Zvalgvyčiui. Eilių „Pušis“ ir „Karžygis“ lytis (forma)* 

menkoka. Nepasinaudosime. „Vasaros naktį“ pataisę dedamę šin „Ateities“ 
sąsiuviniu. Visgi Draugas rankų nenuleisk ir toliaus lavinkis.

Skersam Palšiui. Draugas gal ir turite gabumo eiles rašyti. Betgi 
eilių „Sultys“ nedėsime, nes viena, savo turiniu griežtai priešingos mūsų, 
ideologijai, antragi Draugas visai nesirūpini rimu.

.Kraujo Putai. D. augė eiles rašyti ir aplamai dalioįe literatūroje 
kurti gabumo, matyti, turite. Vienas Jūsų eilutes, kaip matote, dedame į šį 
sąsiuvinį. Antras gal kitame sunaudosime. Tikimės, ir ateity mus nepamiršite. 
Patartume betgi pasirinkti švelnesnį slapyvardį. Na, „de gustibus non ėst 
disputandūm.“

Veversiui. Ar ne pamėgintumėte išbandyti savąjį talentą proza. 
Eilės tuomi tarpu nevyksta.

Tyru Dukteriai. Nuoširdžiai ačiū už tai, ką prisiuntėte. Nekantriai 
laukiame daugiau.

Peršo Širdelei. „“Lietuvaitės Malda“ mielai pasinaudosime. „Į darbą,“ 
jei leisite, į Juosime „Pavasariui.“ A. a. Adomulio nekrologą dedame šin 
sąsiuviniu. Ačiū. Laukiame daugiau.

Baikščiui. Kaikuriomis Draugo eilėmis pasinaudosime patys, kitas, 
ei leisite, įduosime „Pavasariui,“ kaikurios menkokos lyties (formos) žvilg
sniu. Visgi Draugas toliau lavinkis.

Sermėgiui. Draugas, pasirodo, galėsi dailioje literatūroje darbuotis 
nevien eilėmis bet ir proza. „Ar tu girdėjai?“ mielu noru sunaudosime. 
Betgi eilučių „Didingai dūngso“... graži mintis bent kiek keistu ritmu 
apgadinta. „Jūra ir Krantas“ taipgi silpnokos.

B-niui. Pas Draugą žymu talento. Tik kam rūpinatės eilėmis rašy
tus veikalėlius į prozos formą įvilkti. „Tikslo kelią“ sunaudosime atgal 
į eilių formą atstatę.

Vaisgeniui. Ačiū. Sunaudosime.

Atsakom, red. Redakcijos Komisija.
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Ateitinkai, skaitykite ir platinkite „Laisvę4*!

Nuo Naujų 1920 Metų „Laisvė“ eis kasdien 
išskyrus šventadienius.

Todėl kiekvienas kur sekantis politikos visuome
nės ir pasaulio gyvenimą te užsisako ir teplatina

„Laisvė“ gina darbo žmonių — ūkininkų ir dar
bininkų reikalus ir siekia prie tikrosios Lietu

vos nepriklausomybės ir laisvės.
„Laisvė“ suteikia tikriausių žinių ir aiškiausiai 

nušviečia Lietuvos reikalus.
„Laisvė“ grindžiama krikščionybės ir demokra- 

tybės obalsiais.
„Laisvės“ Redakcijos adresas:

Kaunas, Ožeškienės g., Nr. 3.
„Laisvės“ Kaina: 1 mėn. 8 auks., atskiras 

numeris 40 s k at.
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