
SITIS

men
4-sis ir 5-sis sąsiuviniai 

Rugpjūčio ir Rugsėj 
1920 metu.

jten^finu-
jto/fj£eivlu^ laidrcijtls

bn
iu

nu



TURINYS.
Būtino Ryto saulei (eilės)................................  . . • 97
Tyru Duktės Vargelis (eilės)............................................................. 97
Vingio J. Skaisčios rožės... (eilės)................................  98
Baikščio Tolimuos rytuos (eilės)................................................99
Baikščio Gėlė (eilės)...........................................................  100
Jurgio Dainos Brolau! (eilės) ...........................................................101
B. Butėno Istorinės Sukaktuvės...............................................  101
-B...... s-tės Ateitininku Kongreso įspūdžiai . 104

* J. Miško Rafaelis Santi ................................................................. 107
.Prano Ju — čio Kristalografija ir materializmas . 113
M, Reinio Mokslinio lavinimos tikslas.................................121

.Prano Raulinaičio Socialinė darbuotė 125
ŽD. Kuodžio A. a. Bronis Morkevičius.......................................127
■D. Kuodžio A. a. Bronis Misevičius ...... 128
JP. Fondo reikalu....................................... 129
B. S. Kaip ateitininkams įsisteigti geras knygynas . 130
H. A.itv. Seinų mokyklų darbuotės apžvalga . . . 131
Kazio Būgos Keli mažmožiai del „Ateities Spinduliu“

(JSJsJsJa 1 — 2, 3 — 4 1917/18 m.) rašybos ir kai-
/ bos (tęsinys)..................................................................................... 138
Vaisgenio Mūsų, žemė — senovės liekanų lopšys . . 143

-AL. Juškos Del gerb. Jakšto „Pasaulio pabaigos“ . 146
Raštai......................................................................................................149
Ateitininku gyvenimo kronika...........................................151
Iš Moksleiviu gyvenimo........................................................152
.Ateitim Centro Tarybos pranešimas............................. 159
-Aukos.......................................................................................................... 160



Putino

Sveika būk, Ryto Saule malonioji, 
Tu tyro džiaugsmo motina skaisti. 
Šviesias padangių grožybes nešioji 
Ir juodai žemei spindulius siunti.

Tau kelia kalnai karūnas liepsnotas, 
Tau meldžias girios šlamesiais rimties. 
Kiekvienas ryto augalas rasotas 
Tau savo žiedą pabučiuot išties.

Ir aš, kaip kalinys iš drėgno urvo
I aukštybes dvasia besistiebiąs, 
Nukratęs dulkes juodo žemės purvo, 
Per naktį laukiau patekant tavęs. .

Sveika būk, Saule, gyvasties nešėja, 
Kad vėl mane pakilus bučiavai, 
Kad vėl pernakt urve tingiai glūdėję 
Aru sparnai išsitiesė laisvai.

Ir štai einu toliau tavim apsvaigęs, 
Per kalnus, slėnius laisvas kalinys.
Jau išpirkimo aukos baigias, baigias, 
Ir juodą žemę Saulė pamainys.

Kaunas 1920. 8. 15.

VARGELIS.
Tyru Ditklės

Iš gailiu, tyru raselių 
Aš norėjau nusipint! 
Laimės vainikėlį...
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Iš baltu, baltu lapeliu 
Vandeniniu lelijėlių 
Aš norėjau nušiaušti 
IŠydo apsiaustėlį... 
Bet vargelis, mano vargas! 
Raseles tas išdžiovino 
Karšti spindulėliai; 
Lapužėlius išnešiojo 
Žiaurusis vėjelis. 
O vargelis, vargužėlis 
Man uždėjo vainikėlį 
Aštriu dagiu pintą, 
Apsiaustėlį iš skausmelio 
Erškėčiais dabintą.

J. Vingio 
( Vertimas—sekimas)

Skaisčios rožės, baltos rožės, 
Labanakt visoms!..

Šėmas mėnuo iš padangių 
Šaiposi lankoms.

Ir štai kloja baltą lovą 
Raukšlėse bangu 

Kukliai ežero lelijai, 
Siūtai iš šilku...

Iš tamsybių užsisnaudus
Keliasi diena 

Ir šešėliu audimėlį 
Audžia sau viena.

Dreba pririšta valtelė, ’
Rodos drebulė,— 

Mat, vilioja ją stiklinė 
Vandenų gylė... 

O, pavasario naktuže!
Tavo globoje

Siela bunda ir gyvybės <'
Ieško kovoje...

Mintys siekia aukso žvaigždę, 
Nors ji taip aukštai:
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Prasveria tyli kratinė, 
Lyg nakties žiedai...

Laimės! laimės nors truputį 
Nors ir tarp audros;

Kur sparnus drugelio turi, 
Nyksta be aušros...

Nagi tiek nors, kiek rasužės 
Veržiasi žiedan...

Žeme, saule, jūs aukštybės, 
Duokit laimės man!...

Kfėdžiu lapuos girdėt blaškos 
Ilgesio aidai:

„O, žmogeli, argi laimę 
Tu kuomet matei?!*..

Šėmas mėnuo iš padangių 
Šaiposi lankoms...

Skaisčios rožės, baltos rožės, 
Labanakt visoms!

Raikščio
TOLIMUOS RYTUOS.

(Rritusiems Rusu laukuose atminti).
Saly svetimoje, rytuose, \
Kur pūpso Kaukazo viršūnės — 
Ten žuvusiu vėlės klajūnės 
Rūsčiai, bedūmoja laukuose.

Tai lietuviai kardu įžeisti 
Kur debesys vieni teplauko 
Atgulę b e skurs ta ant lauko 
Ir pūva visu ten apleisti...

Negryš jie į Lietuvos šalį -— 
Amžinai jie pamėgo žolyną 
Kraujais apšlakstyto kapyno. 
Kur taką gimtinėn rast’ gali?

Toks kruvinas mušis ten buvo
Drebėjo kalnai, žvėrys kaukė — 
Ne vienas mirties sau ten laukė, 
Ne vienas be laiko ten žuvo.

v «... • '

Vargšus kai į kapą lydėjo j 
Nebuvo prie karsto motutės
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Nė tėvo, nė brolio, sesutės, 
Nė vario varpai ne skambėjo;

Kai šaltomis žemėmis klojo, 
Tik viena Činara šlamėjo, 
Sidabro jiems ašaras liejo 
Ir kulkos padangėj’ vaitojo.

Dabar jau tyla ten užstojo. 
Ant kapo tik menkas kryželis. 
Tik liūdnas vaituoklis vėjelis 
Per dieną, slaptingai dejuoja...

Bet gamta kai tyli be kvapo 
Ir miega pavargę paukšteliai, 
Mirties pašarvoti broleliai 
Nuliūdę išeina iš kapo.

Ir eina paniurę, migloti, 
Gilaus neramumo pripilti, 
Kad amžiams jie liko apvilti, 
Nes veltui jiems teko kovoti...

Ir rauda parpuolę ant keliu.
Gal juodąjį debesį šankia, 
Kurs erdvėmis Lietuvon plaukia, 
Kad neštu juos į šalį tėveliu.

Gal jie nuramintu ju širdį, 
Gal kur atsigautu krūtinė, 
Gal žaizdos atgytu užtinę.
Bet balso ju niekas negirdi!...

Ir liūdni į kapą vėl gryžta, 
O vėjas pakilęs skrajoja 
Po slėnį ir ūžia, vaitoja 
Kol saulę rytuose išvysta.

Baikščio 
GĖLĖ.

Išdygo daržely rūtelė graži 
Ir augo, bujojo, žydėjo.
Ją linksmino, guodė paukšteliai maži, 
Lyg auštantį rytą mylėjo.
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O vėjas pralėkdamas supo meiliai, 
žaliuosius lapus jos bučiavo;
Ją glostė saulutės karšti spinduliai, 
O ji tik šypsojo, lingavo...
Bet diena praslinko, lyg sapnas skubus, 
Ir juoda naktelė užstojo
Ir papūtė vėjas, lyg dilgė, aštrus —
Gėlelė liūdnai suvaitojo
Ir žydinčią galvą nuleido žemyn...
Bytoj patekės vėl saulutė
Ir juoksis meiliai, bet gėlė jau kažin 
Ar džiaugsis, j kaip vakar, jaunutė?
Kaune VII. 30. 19 m.

Jurgio Dainos
BROLAU!...

Nušvito maloni dienelė, saulėta, 
Subruzdo ir eina į darbą visi!.. 
Ir tu eik, brolau, baigti darbą pradėtą, 
Nes spindi senai jau saulutė šviesi!—

Klausykis! Štai aidas dainelės auksinis 
Skambėdamas veržias per orą švelnus; 
Jis žadina širdį—malonus, ritminis... 
Jį gerbia kiekvienas Lietuvos sūnūs!

Tai ko dar mąstai? Ko esi taip nuliūdęs? 
Gal trūksta su būviu kovoti jėgų?
Ar jausmas širdies tau iš miego pabudęs 
Vien meilės teieško tarp žemės vargu?!!

Būk linksmas, brolau! Ir maldauki AukšČiausį!
Jis žūt tau pasaulio varguose neduos! * 
Jis kelią tau žemėj parodys tikriausi 
Ir juoju tvirtybės keliauti tau duos!
1917. XIL 20.

P. Butėno
ISTORINĖS SUKAKTUVĖS-

(I-jo .Ateitininku Kongreso pirmoji valanda).
Dešimts metu ūžte praūžė ateitininko organizuotės ir 

darbuotės eigoje. Anais politinių, tautinių, socialių ir tikybi
nių varžų laikais krikščionis katalikas moksleivis, suėjęs su 
savo vienminčiu draugu, tarė: „Mes nuo šios dienos ateitinin
kai; mūsų idealas, siekiniai į tobulybę—Kristus ir Tėvynė.“
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Sąmonėje kilusi mintis įsikūnijo, ir šiandien matome storą, ko
ne ištimtinai ateitininku organizuotės istorijai atidėtą, , „Atei
ties“ 10 metų sukaktuvių sąsiuvinį; išvystame po 10 metų 
sunkaus darbo ir ištesėto ateitininkams svetimųjų lemto žlu
gimo I Ateitininkų Kongresą laikinojoj Lietuvos sostinėj Kaune.

Ypač traukia akį ir ausį pirmoji plakančiomis širdimis 
visų sutikta Kongreso ’atidengimo rugpinčio m. 1d. valanda.

Laisvės Alėjai baigiantis priešais stovi kelių aukštu 
bokštuoti „Liaudies Namai.* Jų sienoje matyti didelė aiški 
iškaba parašu: „Liet. Kat. Moterų Draugijos užvažiuojamieji 
namai ir arbatinė.“ Prie durų, kurios veda aukštyn laiptais i 
Kongresui skirtą salę, žymė didelėmis raidėmis: „E. K. M. 
Ateitininku Kongresas.“ Paskirtu laiku gausiai ima rinktis 
Kongreso * dalyviai, svečiai. Miestas ir laikraštija junta ir 
žino tąjį nepaprastą, netrukus įvyksiantį Lietuvos moksleivių 
gyvenimo reiškinį^

Pasikėlęs laiptais įeini į priešeiginį kambarį, iš kurio 
stovi durys į Kongreso salę. Salydury matyt „Ateities“ nu
meriais ir jos leidiniais nukrautas stalas. Čia ir ateitininkų 
organizuotės nariams ir susiregistravusiems svečiams „Kongre
so bilietai“ dalinami: nariams žali, svečiams geltoni. Kongre
so dalyviai ir garbės svečiai eina į erdvingą salę; šiaipjau 
svečiai interesantai, stingant salėj vietos, tvarkdarių nurodo
mi laiptais į aukštą. Tautinėmis juostelėmis alkūnes persiri- 
šę tvarį^adariai stengiasi kiekvienam dalyviui ar svečiui tar
nauti kiekvieną sutinka ir į vietą sodina.

Kongreso salė ūžia, ir vis renkasi, eina, skubėdami į 
parodytas kiekvienam vietas. Priešakinėj salės pusėj vidury 
rombo pavidalo kilime kabo didelis dailus nukryžiuotojo Pa
saulio Mokytojo paveikslas — Kristaus Kančia. Kryžiaus apa
čioj žodžiai, ateitininkų ©balsis: „Visa atnaujinti Kristuje.“ 
Nukryžiuotojo kairėj pusėj netoliese didelė daili, raudonos spal
vos pirmoji liuveniškė *) atoitininkų vėliava; jos vidury Lietu
vos gyvybės ženklas — didelis piesta šokąs Vytis.

Priešaky stovi žaliai tiestas Kongreso prizidiumui sta
las; šoneliau—toks pat Kongreso sekretoriatui; kitam šone—ža
liais vainikais išpuošta kalbėtojams katedra. Salės vidus iš
vingiuotas kabamčiais ąžuolų lapų vainikais. Pasieniais ber
želiai sustatyti; prieš akis palubėj tautinės gairikės kabo.

Salė šnekučiuoja, juokauja, džiugsi. Visi toki linksmi* 
taip nusiteikę, tikrai rodosi, ko linksmiau, brangiau yra susi
laukę. Vienų veidai rimti, lengvai šypso masina. Bet visite
liai smagūsį judrūs.

i) Pirmoji at-kų org. vėliava buvo daryta Liuvene 1908 m.
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Varpelis suskamba: netrukus prasidės pirmasis I-jo Atei
tininkų Kongreso iškilmingas posėdis. Susitelkę vienminčiai ir 
svečiai nutyla, sužiursta ir laukia... Aiškiai iš viršaus matai 
Kongreso sudėtį. Pirmutinėse kėdžių eilėse susodinti aukštieji 
Kongreso svečiai. Kairėj pusėj prie vidurinio takelio sėdi vys
kupas Skvireckas, dešinėj pusėj Valstybės prezidentas A. 
Stulginskas. Čia ir nepadidžiavę atsilankyti ministerial ir kiti 
valstybės statymo priešakyje stovį mūsų vyriai. Jų tarpe ma
tai du apsilenkusius senutėlius: vienas aukštokas, antras visai 
žemas. Jų galvos it sniegas baltuoja, barzdos ilgos, žilos, bet 
akys žvalios, atrodo, lyg jaunos, kartu su visais besidžiau
giančios. Tai ten du pirmatakai lietuviai mokytojai Tomas Ži
linskas ir Juozas Kairiūkštis atvyko į mokslus einančios, 
jiems artimos siela, jaunuomenės Kongresą: jie pirmieji lietu
viai mokytojai, pirmieji lietuvio dvasios gaivintojai Lietuvos 
„vargo mokykloje.“ Dirstelėsi į kairę, į dešinę,—sėdi pasižymė
ję lietuvių ir krikščionių darbuotojai, atvykę įvairių organi- 
zuočių asmenys Kongreso sveikinti. Jų tarpe matai ir „Pra
giedrulių“ autorių, Vytauto bažnyčios Kaune restauruotoją 
knn. J. Tumą Vaižgantą. Čia dalyvauja būrelis ateitininkų 
sendraugių, kuriems teko praminti pirmieji šios krikščioniš
kos srovės idėjai takai. „ O jau iš įvairių Lietuvos ir užsienio 
vietų matai studentų; šit sėdi abiturientų-čių, šen ten viduri
nius mokslus einančių jaunuolių. Kongrese esama ir jaunų ir 
senų, jau baigiančių gyventi savo amžių. Tik visi dvasia ir 
pasiryžimais jauni, nesenstą, kaip nesenstąs ansai po Nukry
žiuotojo kojų Kongreso dalyvių akyvaizdoj išrašytas obalsis: 
„Visa atnaujinti Kristuje,“ kurs išgyvenęs arti 2,000 metų tik 
dar labiau sutvirtėja, dar didesnės galios ir pasiryžusių sekėjų 
suranda pasauly.

Šitai skambteli paskutinį kartą varpelis. Į Kongreso pre
zidiumo stalą išeina visi Ateitininkų organizuotės Centro Val
dybos nariai. Pirmutinį „sveiki susirinkę dirbti“ žodį taria 
Leonas Bistras ir iškilmingai atidaro I-jį Ateitininkų Kongresą.

Pasipilta sveikinimų sveikinimai, linkėjimų linkėjimai. 
Stačiai žmogus matai gyvenąs istorinę valandą ir junti tą šio 
Kongreso svarbą tikinčiosios moksleivijos gyvenime jos sieki
niams siekti. Matai prieš Kongreso dalyvių akis ištisą darbų 
eilę, darbų, kuriais privalės remtis tolimesnė ateitininkų or
ganizuotės’ galia ir patvara, belaukiant antrųjų 10 metų su
kaktuvių — II-jo Ateitininkų Kongreso jau tikrojoj Lietuvos 
sostinėj Vilniuje.

Istorinės sukaktuvės keliamos, istorinė valanda išmušta, 
Į Darba, draugai, mus I At-kų Kongresas žadina ir šaukia 
Kristaus keliais su Jo mokslu visuomenės ir tėvynės naudai!
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P .........s-tės

Ateitininku Kongreso Įspūdžiai.
^Važiuoju i ateitininku Kongresą. Nežinau, del ko man 

taip*atrodo tasai Kongresas, lyg kad didžiulis kalnas, į kurį 
įlipusi, naują pasauli paregėsiu. Mamytė, išrengdama mane į 
kelionę, Įgraudino... „tik vaikeli...“ Tikrai pikta — ne ant ma
mytes, ne—man pikta, kad kažkaip keistai žiūrima į mus, mer
gaites. Štai kaimynu Jonelis irgi važiuoja. Pati girdėjau, kaip 
ir ji mamytė įgraudino — tiktai visai kitaip: „Tik, sūneli, ne- 
išleisk per daug — matai, šiemet javai išdegė“. Turiu čia 
skliausteliuose pasakyti, jog Jonelis kiek išsivežė, tiek ir „pra- 
fundijo“ draugėms, na žinia, ir manęs nepamiršdamas. Ir jam 
nieko. Na, jau ką bedaryti, kad amžiais susidėjo tokiu keis
tų apie moteriškę nuomonių!...

Sekmadienio rytą suėjom į katedrą. Didžiulėje bažny
čioje paskendome, it jūroje. Mūs atrodė tiek maža ir toki mes 
buvome mažyčiai, palyginti su tais didžiuliais bažnyčios skliau
tais, su tais drūtais, aukštais pilioriais. Dieve! juk mūs tik 
saujelė, prieš tąjį pasaulį, kurį mes pasiryžome savo " idealais 
nukovoti. Gatvėje girdėti vežimų tarškesys. Žinau—ten eina 
daugybė žmonių — jei neklystu — tokių žmonių, kuriems 
mūsų idealai arba nepakenčiami, arba juokingi ir tušti. Taigi! 
Didžiulis pasaulis ■— ir mūsų saujelė!.. Tai įsimąsčiusi, gerai 
supratau Kristaus pasakymą „Be manęs nieko padaryti ne
galite“ ir visa širdimi maldoje paskendau.

Nežinau, ar tai maldos tokia didė galybė, ar gražaus 
skatinančio į darbą pamokslo įtaka taip mane paveikė, jog 
„Liaudies Namų“ salėje pasijutau milžinas esanti. Didžiulėje 
salėje vos vos tilpo ateitininkai ir svečiai. Daug gražių svei
kinimų, karštos turiningos kalbos ir patsai nujautimas, jog ša
lia tavęs už tavęs ir prieš tave stovi, kaip plieno siena, idė
jos draugai — visa tas gyvai man atminė poeto žodžius: „Pe- 
tis gi į petį, na, vyrai, kas gali, sustoję į darbą už mylimą 
šalį, prikelkime Lietuvą mūsų!“. Rodėsi man tuomet, jog per 
maža didžiulė salė, jog šit, šit elektros srovės perimtas susirin
kimas, pramuš salės sienas ir nesulaikoma vilnimi nubanguos į 
platųjį pasaulį ir apims ir sujungs ne tik Lietuvos, bet ir vi
so pasaulio inteligentiją į vieną stiprią galingą organizaciją, 
kurios pryšaky plevėsuos vėliava obalsiu „Visa atnaujinkime 
Kristuje“. Ir rodėsi man, taip man rodėsi, jog iš auk
štybių maloniai žiūri į mus Kristus ir Jo Motina Mergelė 
Marija... Norėjosi -verkti, bet susilaukiau. Juk, vyrų žodžiais 
tariant, ašaros — moterų ginklas. Ne! Aš neverksiu. Štai, štai!
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Žiūrėkit! Tai jums ir vyru stiprumas. Du kunigu pražilusio
mis galvomis štai ašarą braukia. Ko verkiat? Ar jaunybės 
pagailo? Ar taip jau visa graudu ir iškilminga? Ko gi, ko? Et 
kas atspės žmogaus širdį? Pajutau tuomet savo galybę. Juk 
aš neverkiau... nors, viena būdama, taip širdingai išsiverkti 
norėjau...

Vakare koncertas. Čia žmonės maišosi, sveikinasi, kal
basi, juokiasi, džiaugiasi. Bet koncerto salė — ne susirinki
mo salė. Tik dabar suprantu, kokios milžiniškos galios turi 
tikėjimas. Jisai jungia žmonių sielas ne šalto mandagumo siū
leliais, bet stipriais, galingais ryšiais ir jungia pačias žmonių 
sielos gilumas. ** *

Diena po dienos eina Kongreso darbas. Paskaita paskaitą 
seka. Kažkokio entuziazmo perimta klausau tųjų aukštų — prisi- 
pažystu — ne visai mano protui prieinamų minčių. Jeigi reikė
tų pasakyti, ką esu girdėjusi — dievaži — nepasakyčiau. Tik
tai tosios mokytesniųjų draugų keliamos ir gvildenamos min
tys sužadino manyje visa eilę gyvų ir man labai suprantamų 
vaizdų. Lyg kokiame kaleidoskope matau kelis draugus, pir
mąją ' ateitininkų kuopelę užsieny subūrusius. Štai, būrelis 
auga didėja. Karo viesulas neša jį ir sklaido po plačiųjų Ru
sų įvairius kampus. Bet ir ten jie buriasi ir galinga, kovoje 
igVūsdinta srove grįžta į Lietuvą ir štai — jie Kongrese švie
sūs ir drąsūs grendžia galingus ateičiai pagrindus, siųsdami 
į Valstybės pryšakį savo atstovų... Valio!., vos vos nesušukau vi
sai salėj... Tik susilaikiau, nusijuokiau ir susigėdau...

Eina paskaita apie religijos ir doros santykius. Dieve, 
kaip maža aš teišsilavinusi! Rodos, taip aiškiai, taip supratin
gai kalbama! Kokią 10 minučių įsitempusi sekiau kalbėtojo 
mintimis... Paskui posmai pakriko. Tik pasijutau nešama kaž
kokios galingos srovės vis tolyn ir tolyn į tą pusę, į kurią 
mano norima. Nei protas, nei valia, man rodos, manyje ne
bedirbo. Apie trejetą valandų jaučiausi laiminga kalbėtojo 
minčių sūpaujama ir, pasibaigus paskaitai ir pasipylus ploji- 

‘ mams," viena giliai tesuprantau: religija ir dora yra 
du neskiriamu dalyku. To jausmo, tikiuosi, man 
užteks visam gyvenimui.

Be galo gražus buvo Kongreso sveikinti atėjęs „rudenė
lis“. Tai kun. Grinevičius — nenuilstąs Lietuvos gaivintojas 
nuo „Aušros“ iki šiųjų dienų. Taigi ruduo sveikino pavasarį, 
sveikino jaunuomenę. Nors gražus „rūdenėlis“, bet aš sena 
būti nenoriu, ne, ne! Aš gyvensiu 40 metų. Gana! Žmogus 
gyveni, kada visais jaunybės karštaisiais jausmais braujiesi pa-
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akiui. Dabar aš turiu... Ne, ne... Iki 40 metų dar toli. Dar 
tiek svajonių, tiek gražių auksinių svajonių vaidinasi man. Ką 
aš kalbu? Juk vienoj paskaitoj buvo minima, jog tiek tereikią 
svajoti, kiek gyvenime galima įvykinti. Ne, ne! Tai per žiau
ru! Ką gi aš kalta, kad man visas pasaulis svajonėse skęsta, 
kad tosios svajonės man gamina vaizdų... ne šios žemės vaizdų...

Einame kapyne atlankyti mirusiųjų draugų. Kaip gra
žiai skamba Dovydo psalmės žožiai: „Dievas mūsų gelbėto
jas!“ Taip! Atsimenu. Man buvo pamokose kalbėta, jog šven
tajame Rašte esama ne tik aukštų tiesų, bet gražios poezijos. 
Taip! Tas tiesa! Šioji psalmė tokia graži, tokia poetinga! 
Kapynas. Aa! Dabar pavasaris atėjo sveikinti ne rudenėlio, bet gi
lios žiemužės, šalti kapai, kryžių kryžiai ir jų parašai — tai vis 
šaltos žiemužės skaudūs aidai. Girdėtos kapuose kalbos manęs 
neramina. Liūdna. Jau temsta. Gryžtu viena namo ir mąstau. 
Vakar Kongrese kilę nesusipratimai ir įsižeidimai rodo, jog 
mūsų sielų gilumose dar daug esama žaliosios medžiagos...

' Kongreso darbas jau baigtas. Eina_atsisveikinimo kalbos. 
Tribūnoje pasirodo barzdotas draugas. Karštas plojimas rodo 
jaunuomenę jam karštai simpatizuojant. Aš nemyliu barzdočių, 
bet... jisai tegu augina, nes gražiai, šelmis, kalba.

*

Sekmadienis. Pro Žaliąjį Kalną iškišusi spinduliuotą galvą 
dairosi saulutė ir šypsosi, pamačiusi garlaivyje tikrą skruzdėlyną. 
Tai Kongreso dalyviai gegužinių važiuoja. Pasigirdo daina: 
„Užtrauksim naują giesmę, broliai“. Garlaivis kaž-kodel ne
simpatingai prašneko, betaškydamas vandenį. Plaukiame. Kaip 
gera! Dainos aidai, Nemunėlio vilnis pralenkdami, skrieja to
lyn. Linksmai šlama Aleksoto pušaičių ir eglių viršūnės. 
Aleksoto pakalnės! Atsiminiau „Jaunąją Lietuvą“ ir savo, ne 
poemos, Juozelį... Dieve! Jisai toks idealingas! Nors ginuosi 
minties, bet širdžiai taip malonu būtų su juo drauge! Ne, ne! 
Lai Dievas jam padeda. Mums be galo reikalingi idealingi 
vadai!..

Visa siela dainoje paskendau ir pamiršau išsvajotąjį 
gyvenimo draugą. Lyg sapne bėgo gražios Nemuno pakalnėse 
Garlaivis suka į krantą. Jau sustojo. It iš prakiurusio maišo, 
pasipylė iš garlaivio jaunuolių minia. Bernaičiai, it vabalai, 
čia juodi, čia margi, čia juodai balti. Mergaitės, it peteliškės; 
baltos, sparnuotos. Bežiūrint miško kalneliai pasipuošė ir su
mirgėjo žmonėmis ir suskambėjo žaliasis juoko ir dainos 
aidais.

Dvylikta. Klausome sumos miško gilumoje suklaupę pie
voje tarp madžių. Ir„ Pulkim ant kelių“ ir „Marija, Marija“^
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uor ne visai sutartingai, rasi, pirmu kartu skamba čia tarp 
siūbuojančių medžių. Tokiomis pakilimo valandomis kiekvienas 
stengiasi geriau giedoti, bet deja retai tas tepavyksta.

Pakylėjimas. Visa nutilo. Žemyn Nulinko suklaupusiųjų 
galvos. Nusilenkė ir ateitininkų vėliava, lig šiol išdidžiai ple
vėsavusi. Tik pušelių ir eglių viršūnės šlamėjo, tiktai tyliai 
čiurleno nuo kalnelio bemurmėdamas upeliukas, tiktai galybių 
Viešpats ten iš aukšto dangaus tyliai kalbėjo į jaunutes'širdis. 
Kaip pribrendusi varpa, nusviro man galva ant krūtinės. Bu
vo jau per pilna jausmų. Jie išsiliejo sielos kraštais ir nute
kėjo nė pati nežinau kurion link. Pasaulis toks gražus man 
tuomet atrodė, jog visa būčiau atidavusi, kad tik ilgiau juo 
gerėčiausi. Deja! Sugydo „Prieš taip didį Sakramentą“ ir jaus
mų gija nutrūko, arba, geriau sakant, nukrypo į kitą pusę.... 

Prasidėjo žaidimai. Nuošaliai, dviejų garbės sargybinių 
globojama, linksmai plevėsuoja mūsų vėliava. Sukuosi rately, 
kaip sūkury. Nors maža tematau man pažystamų veidų, bet 
jie vis kažkaip savi, lyg man giminė. Taigi nesivaržau. Atėjo 
muzika. Gryžtelėjo suktinį. Ir nuėjo nubangojo jaunuolių gru
tės gyvu judamu tautinio šokio ratu. Neatlaikė ir garbės sar
gyba. Pametę vėliavą, įsisuko į ratą. O ji mūsų vėliava, tik 
maloniai supleveno,— matyt, nepyksta viena pasilikusi.

Sutingusį saulutė vakarop linksta. Pasigirdo garlaivio 
švilpynė. Namo!.. Namo!—pakartojo miškas ir, lyg nuliūdęs, 
prisidengė tamsiais šešėliais. Saulė jau nusileido. Muzika grie
žia maršą ir garlaivis, praskiramas vilnis, visais garais skuba 
namo. Paakiui! Visais karštais jaunybės jausmais paakiui, jau
nuoliai! Paakiui, skirdami gyvenimo vilnį... paakiui į kur 
veda idealų keliai...

Jau žiburiuoja Kauno pakrantės. Sudiev, idėjos draugai! 
Rytoj pakriksime po platųjį pasaulį ir pasinersime į pilkąjį 
kasdienį gyvenimą! Po dešimties metų kažin ar visų valtys ir 
vėl laimingai suplauks į idealų uostą?!..

J. Miško
Rafaelis Santi.

Kiekvienam apsišvietusiam žmogui yra žinomas Rafaelio 
vardas, nes tokie garsūs vyrai nedažnai istorijos akiraty te
pasirodo. Šiemet 6 d. balandžio m. suėjo 400 metų, kaip tas ge- 
niingas dailininkas mirė. Todėl, manau, bus ne pro šalį ir 
mums moksleiviam-ėms apie jį nors keletas žodžių paminėjus. 
Norėčiau čia pabrėžti jo gyvenimo bėgį, atminti svarbesniu©-
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sius jojo kūrinius ir vieną kitą mintį išreikšti jo dailei 
įvertinti.

Rafaelis Santi gimė Urbine 1483 m. Jo tėvas Giovanni 
Santi taip pat buvo dailininkas. Jis mirdamas paliko sūnų, 
tik devynerių metų, bet nėra abejojimo, kad jau nuo jo Ra
faelis sužinojo elementaresnius tapybos dalykus ir gavo pir
mųjų paraginimų toje dirvoje darbuotis. Tuo laiku dailės ir 
mokslo darbas klestėjo Urbine ir, žinoma, žadino jaunutį Ra- 
faelį išskleisti savo talentus. Daug teko jaunamečiui dailininkui 
pasimokyt iš Timoteo Viti, bet tikrai galėjo parodyti savo 
genijaus gabumus Perugino mokykloje (Perugijoj), į kurią jis 
įstojo 1500 m. Jauno Rafaelio dailei Perugino padarė daug 
įtakos, bet paskiau mokinys pralenkė mokytoją.

Nuo 1504 m. iki 1508 m. Rafaelis darbavosi Florenci
joje. čia jis daug trūso gamtos ir anatomijos studijoms. Jis 
taip pat studijavo Florencijos arkitektūros pavyždžius, plasti
nius Ghiberti ir Donatelo veikalus, Mosaccio freskus, Mykolą 
Angelą, Leonardo da Vinci ir kitus dailininkus. Todėl Rafaelio 
dailėje labai justi tuo laiku Florencijos dailės įtaka. Tačiau 
dailininko genius vergiškai nekopijavo svetimų motyvų ir bruo
žų, bet pasirinkęs, ką juose rado gražiausia, savitai plėtojo 
savąją kūrybą.

1508 m. dailininkas persikėlė į Rymą. Patariant jo gi
miniečiui Bramantei, pakvietė Rafaelį popežis Julijus II pa
puošti savo tapimais Vatikano rūmų. Tas jo darbas reikia 
laikyti aukščiausiu Renesanso (Atgimimo) ir apskritai, tapybos 
kūriniu. Tik Mykolo Angelo paveikslai Siksto koplyčios lubo
se galima greta jo pastatyti. Pirmieji to laiko darbai yra at
likti Rafaelio teptuku, bet paskiau, kai jis buvo apkrautas 
darbu, pavesdavo jis daug dalykų atlikti savo mokiniams, ku
rie į jį gausingai suplaukė.

Mirus Bramantei, popežis Leonas X pavedė Raiaeliui 
Sv. Petro katedrą statyti, nes Rafaelis pakankamai turėjo 

• geniingumo ir žiiiių ir arkitektūros srity. Dailininkas jau tėvo 
namuose buvo įgijęs daug žinių iš klasikų literatūros mokslo, 
o paskiau ta pakraipa nesiliovė lavinęsis. Prie popežio rūmų 
jis turėjo progos susitikti su žymiausiais mokslininkais ir 
humanistais, kurie dar labiau pagilino klasines jojo žinias. Ry
me tuomet buvo iškasta daug senovinio Rymo liekanų ir dai
lės paminklų. Tai pakreipė dailininką į senovinio pasaulio, 
ypač senojo Rymo arkitektūros ir ornamentikos studijas. Jis 
buvo paskirtas visų senovinių liekanų direktorių. Matuodamas 
ir tyrinėdamas senojo miesto griuvėsius, gavo drugį (pernicio- 
sa) ir 1520 m. balandžio 6 d. prieš Velykas penktadienį per
siskyrė su šiuo pasauliu. Mirė, būdamas geras katalikas, ap-
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rūpintas paskutiniais sakramentais. Jis paliko Paunteono baž
nyčiai fundaciją, kad už jo vėlę būtų laikomos šv. Mišios. 
Leonas X labai buvo susirūpinęs jo liga ir giliame skausme 
išklausė žinią apie jo mirti. Rymo mieste jo mirtis padarė 
gilų įspūdį. Paliko šį pasaulį Rafaelis tik 37-rių metų, bet 
trumpas jo gyvenimas buvo toks darbingas ir vaisingas, jo 
genijus sukūrė tokius dailės stebuklus ir paliko pasauliui tokiu 
nežemiškų gražybių, jog ne dovanai Rafaelis pravadintas „die
viškuoju urbiniečiu“. Palaidojo jį Panteono bažnyčioje. Visi 
gausingi Rafaelio paveikslai paminėt ir jie aprašyt nėra ga
limas daiktas. Oia pasitenkinsiu labai trumpu svarbesniųjų jo 
kūrinių pažymėjimu.

Teptuose jaunomis dienomis Rafaelio paveiksluose gali
ma pastebėti motyvų ir bruožų, karekterizuojančių kai kurių, 
kitų Renesanso dailininkų tapybą. Ypač pirmieji paveikslai 
turi daug panašumo į Perugino ir kitų umbriečių darbus: 
Bet tai reikia aiškinti ne vien jų įtaka jaunam genijui, bet 
ir tuo, kad dailininkas turėjo tapyti bažnyčiomsir didžiūnų 
užsakytus paveikslus, kurie dažnai norėdavo, ,kad is į pavei
kslus įdėtų žymių tos gadynės dailininkų motyvus. Gražiausias 
iš ankstyvesniųjų jo paveikslų reikia laikyti 1504-ais m. baig
tas „Marijos sužiedavimas“ („Sposalitio“) ir „Marijos apvai
nikavimas“. Pirmasis taip atrodo. Paveikslo vidury stovi Se
nojo Įstatymo kunigas. Jo dešinėje nekalta, kukly, nusižemi
nusi Šv. Mergelė, o kairėje su pražydusia lazda šv. Juozapas. 
Marijos užpakalyje stovi moterų grupė, o už šv. Juozapo nu
siminę jaunikaičiai, norėję gauti Mariją moterimi. Vienas jų 
iš nusiminimo sulaužo savo lazdą. Už tų visų figūrų matyti 
puiki Renesanso bažnyčia. Sis paveikslas turi savyje labai daug 
Perugino įtakos, bet įnešta yra jame ir daug nuosavaus ele
mento, ypač gilaus jausmo. Gyvenimo pulsas aiškiai plaka 
šiame paveiksle. Daug Umbrijos mokyklos ypatybių rodo ir 
„Madonna Connestabile“ (Petrapilyje).

Florencijoje Raiaelis dažniausiai tapė nedidelio formato 
Madonnų paveikslus. Čia jis mėgo šv. Mergelę vaizduoti su 
vaikeliu/ kaipo mylinčią motiną, sujungdamas žmogiškus bruo
žus su dangiškąja šventybe. Iš to laiko yra žymi „Madonna 
del Granduca“ (Palazzo Pitti Florencijoje). Tik vaikelis čia 
atrodo perdaug materiališkai. Paskiau Rafaelis mėgo pridėti 
dar šv. Joną Krikštytoją. Oia labai prasideda jausti Floren
cijos mokyklos įtaka. Tam laikui priklauso „Gražioji Sodinin
kė“ (Louvre). Kituose paveiksluose randam ir Šv. Juozapą, 
kaip antai „Madonna su avinėliu“ (Madride). Tame paveiksle 
matyti Leonardo motyvų. Labai gražus yra iš paskutiniųjų 
dailininko Florencijoje laikų „Kristaus dėjimas į grabą“. Bet
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kai kurie kritikai randa čia netobulumų visame scenos atvaiz- 
• davime ir aukščiau vertina panašaus turinio Fra Bartalameo 

paveikslą. „Maddalena Doni“ (Palazzo Pitti Florencijoje) turi 
daug bruožų Mykolo Angelo „Monos Lisos*.

Persikėlus Rafaeliui į Rymą, galutinai subrendo jo ge
nijus. Nuo 1508 m. iki 1511 m. puošė jis popežiui Stanza della 
Segnatura. Lubose čia matome 4 figūras, alegoriškai reiškian
čias teologiją, filosofiją, poeziją ir teisę, vadovaujančias žmo
nių gyvenime ir vedančias juos į amžinąją laimę. Tas paveks- 
las apskritas. Lubų kampuose 4 nedideli paveikslai; vienas • 
iš jų vaizduoja pirmąjį žmonijos nupuolimą, po kurio turėjo 
eiti Atpirkimo paslaptis, antrasis Apollino vainikavimą ir Mar- 
eijo bausmę, kaipo poezijos triumfą, trečiasis Saliamono teismą— 
teisybės pavyzdį, ir ketvirtasis astronomijos mokslą. Vienoje 
sienoje pusiauratyje nutepta garsioji „Disputą“ apie šv. Sak
ramentą. Pusračio viršuje randame šv. Trejybę ir Senojo ir 
Naujojo Įstatymo triumfuojančios Bažnyčios atstovus. Apačioje 
iš abiejų altoriaus pusių, ant kurio išstatytas monstrancijoje Sv. 
Sakramentas, matome kariaujančios Bažnyčios atstovus. Kitoje 
sienoj, prieš disputą nutepė dailininkas „Atėnų mokyklą“, ku
rioje surinko įžymiausius galvočius: Aristotelį, Platoną,^Sokratą, 
Ptolomėjų, Zoroastrą, Pitagorą, Euklidą ir kitus. Tarp žiūrovų 
kampe randame ir patį dailininką Rafaelį su dailininku Sodoma. 
Trečioje sienoje gražus Parnaso paveikslas, kur apie Apolliną ir 
mūzas susirinkę senojo pasaulio ir Italų Atgimimo poetai. 
Ketvirtoji siena vaizduoja du svarbius įvykius: vienas iš Baž
nytinės, o kitas iš pasaulinės teisės istorijos. Stanza d’Ęlio- 
doro turi labai gyvą ir iškilnų paveikslą, piešiantį tą Senojo 
Įstatymo epizodą, kaip Jeruzalės bažnyčia stebuklingai tapo 
išgelbėta nuo Eliodoro vogimo. Įstabu, kad čia randame ne
šamojoje sėdynėje popežį Julijų II. Čia pat yra dar žymus 
freskas „Stebuklingas Sv* Petro* iš kalėjimo išvadavimas“. 
Nepaprastai žavimai tame paveiksle spindi įvairių šviesų ar- 
monija: nežemiškoji angelo šviesa, serginčių kareivių švyturiai 
ir mėnulio spinduliai.

1515 m. Leonas X pavedė Rafaeliui parengti pavyzdžius 
divonų, turinčių puošti Siksto kuplyčios sienas. Paveikslai nu
tapyti buvo kartone, o į juos panašūs reikėjo išausti divonai. 
Tie kartonai pakliuvo į Londono South-Resingtono muzejų. Čia 
vaizduojama septynios įvairios iš šv. Petro ir Povilo gyveni
mo scenos: stebuklingas žuvavimas, raktų įteikimas, raišo iš
gydymas, Ananijo bausmė, Elymo apakimas, aukojimas Lystro- 
je ir šv. Povilo pamokslas Atėnuos. Ypač galingą įspūdį daro 
paskutinis paveikslas: didingai atrodąs šv. Povilas ir klau-
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sančiųjų tipai ir nuotaika. Bet ir kituose krinta į akis gra
žybė, gyvenimas ir dramatizmas.

Netoli popežio rūmų gyven© Agostino Chigi, turtingas 
iš Sienos pirklys, didelis dailės mėgėjuos ir Rafaelio bičiulis. 
Jis mėgdavo užsakyti Rafaeliui darbo. Jam dailininkas su mo
kiniais išpuošė vilę (ITatnešina). 45ia yra garsi „Galatea,* 
kurios vežimą jūra tempia titanai ir nimfos 1).

Būdamas Ryme, Rafaelis nepasitenkino vien rūmu puo
šimu, bet čia jis sukūrė nemirštamos garbės paveikslus, iš 
kurių svarbesniuosius paminėsime. Iš pirmųjų Romos gyveni
mo laikų žtnoma yra iš Albos namų Madona, esanti Petrapi
lio Ermitaže. Joje dar pastebimos Florencijes įspūdžių lieka
nos. Iš Rymo darbų labai žinoma yra apskrituly nupiešta pa- 
silinkusi ant vaikelio Madonna della Sedia. Sakoma, kad Ra
faelis, pamatęs Vatikano kieme sėdinčią su vaikeliu jauną mo
teriškę, pagriebęs ten pakliuvusį boso dugną ir vaizdą anglių 
nupiešęs. Bet randame daug Rafaelio mėginimų, kolei Rafae
lis sukūrė mums žinomą Madoną. Rymiškas motinos drabužis 
taip pat leidžia manyti, kad paimta iš gyvenimo. Motina la
bai graži, spindi joje labai daug vidurinės meilės vaikeliui, bet 
aukštų idealų ir ypatingo nežemiškumo joje nematyti.

Iš 1513 m. išliko Bolonijoje stebuklingo gražumo šv. 
Cecilijos paveikslas, kuri apstota šventųjų klauso viršum de
besų skambančio angelų choro. - Išmėtyti žemėje prieš ją mu
zikos instrumentai suteikia scenai kažkokią šventą pamaldžią 
nuotaiką. Iš vienos jos pusės stovi giliai susimąstęs sv. Po
vilas ir dangiškose kontemplacijose S v. Jonas Evangelininkas; 
antrojoj pusėj rimtomis akimis žiūri į žiūrovą Marija Mag- 
dalietė, o toliau stovi šv. Petronijus.

Bet aukščiausią kūrybos laipsnį dailininkas parodė 1515 
m. garsioje pasaulyje Siksto Madonoje (dabar Dresdene). Sv. 
Mergelė stovi dangaus aiteryje su vaikeliu rankose. Jos vei
das spindi dievišku grožiu. Zavėte žavi žiūrėtoją tamsios šv. 
Mergelės ir vaikelio akys, žiūrinčios į gyvenimo talumą ir ap
šviestos dieviškos mieilės spinduliais. Ypač žavimą įspūdi daro 
tamsiai žalsvi šešėliai akyse. Nuostabiausiu dalyku mums vi
sada pasiliks tas ypatingas dangiškas žvilgis, kuriame nepa
prastu būdu jungiasi mergaitės malonumas ir nekaltybė su 
atsidavusios motinos meile ir pasaulio Karalienės prakilnumu. 
Nepaprastai iškilnios ir kitos figūros. Žilas senelis šventas 
popežis Sikstas pilnas maldingos pagarbos žiūri pakėlęs į Ma
riją akis. Ištiesta jo dešinė rodo žemės krikščionių būrelį,

*) To paties pirklio prašomas Rafaelis nutapė bažnyčiai S. Maria 
della pace keturias labai gražias, angelų lydimas Sibiles.
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kuriuos jis jungia maldoje su dangumi. Žemyn nukreiptos šv^ 
Barboros akys, bet visa josios būtybė veržiasi aukštyn* Net 
apačioj angeliukai laikomi nepaprastai gražiais kūriniais.

Iš paskesniųjų Rafaelio darbų reikia dar paminėti „Kris
taus persikeitimas“ Taboro kalne. Jį tapė Rafaelis Kardinolui 
Gulio de Medici. Kardinolas paprašė nutapyti Narbonos baž
nyčiai du paveikslu: vieną Rafaelį, o antrąjį jo priešininką ir 
konkurentą Sebastiano Luciani. Todėl šiame paveiksle Rafae
lis norėjo parodyti visą savo gabumą. Tiesa, tik viršutinė pa- 
paveikslo dalis piešia garbingą ir gilų Persikeitimo įvykį, 
nes apačioje padaryta labai gyva scena: apsėstas vaikas tarp 
apaštalų. Apatinė paveikslo dalis esanti pabaigta dailininkų 
Gulio Romano ir Penni.

Iš to trumpo svarbesniųjų dailininko paveikslų paminė
jimo ir aprašymo galima numanyti, kiek tai darbštumo, ener
gijos ir geniingumo turėta Bafaelio, mirusio taip anksti, tačiau 
palikusio pasauliui tokį didelį, brangų ir gausingą dailės turtą..

Rafaelio kūrybai įvertint galima trumpai tik tiek pasa
kyti. Jo paveiksluose randame neišsemiamų turtų viso to, kas 
yra pasaulyje švenčiausia ir gražiausia •— gilų tikėjimo jaus
mą ir tobuliausią Bažnyčios tarnybai paskirtą dailę. Tie ku
riniai, kuriuose Rafaelis žiūrėjo į savo darbą iš krikščioniš
kosios pasaulėžvalgos aukštybių, kur jis medžiagiškas varsas 
atgaivino dangiškos gyvybės dvasia, kaip tai labiausia matyti 
kai kuriuose paveiksluose, divonų pavyzdžiuose ir Siksto Ma- 
donnoje, amžinai pasiliks pasauliui dailės paslaptis ir visais 
laikais vilios žiūrėtojus prie aukštų amžinybės ir nemirties 
idealų. Tik ne visumet laikė dailėje Rafaelis tą šventą krikš
čioniškąjį įkvėpimą. Didelėje Madonnų dalyje dailininkas rūpi
nasi daugiau formos tobulumu, negu * krikščioniškąja dvasia, 
ir tuo būdu dieviškąjį gaivąlą profanuoja žemišku. Bet ir to
kiuose paveiksluose 'Rafaelis amžinai pasiliks nepasiekiamu 
dailininkams pavyzdžiu. Apskritai sakant, Rafaelis Santi, ly
giai kaip Leonardo da Vinci ir Mykolas Angelas, yra Atgi
mimo laikų šulas ir galiūnas. Jam mirus, nors dar daug buvo 
geniingų dailininkų, bet jie reikia laikyti tik minėtųjų Rene
sanso milžinų aidais. Paskiau dailė pamažu Italuose slinka 
žemyn; kaip aido banga kad nyksta tolumoje.

Brėždamas šį straipsnį, turėjau noro tik atmint apie tą 
„dieviškąjį urbinietį.“ Manau, jog draugai-ės pasistengs ar-* 
čiau pažinti geniingus to dailininko kūrybos vaisius. Laimingi 
tie, kurie savo akimis galės išvysti jo tapinius.
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Kristalografija ir materializmas.
(Gyvybė ir medžiaga'),

I.
Žmogaus dvasia be paliovos juda; ji rodos, lyg būtu ra

mybės priešininkė. Bet tas jos neramumas sukūrė visą mūsų 
kultūrą, visą mokslą. Ir tuo žvilgiu ypač mūsų amžius iš tiesų 
gali didžiuotis, nes jis mums praskleidė daug gilių ir svarbių 
paslapčių, kurių mūsų protėviai, dar nežinojo. Ir tasai judė
jimas kaskart didėja, rodos nieks neįstengs jį sustabdyti,— nei 
jo paties, nei jo laisvės. Ir ne veltu. Gerai ištirti eksperimen- 
talinio ir kitokio mokslo faktai naudingi ne vien kultūrai- 
civilizacijai, ne tik tam pačiam mokslui, bet ir filosofijai, 
šiandieną taip ankštai sujunktai ypač su gamtos mokslais,—• 
bet ir tikybai, o tuo pačiu ir žmonijos dorinimuisi. Tik be galo 
gaila, kad atsiranda žmonių, kurie, prisidengę mokslo skrais
te, nori klaidinti žmones iškraipydami faktinius mokslo įvykius 
savo kurpaliu ir tuo atitraukdami žmones nuo vienintelės 
objektingos tiesos ir doros.

Kai kada nesąmoningai tai daro, kaip ir kultivuodami 
„laisvąjį mokslą“, dažniau jį, ypač įvairūs neva mokslininkai 
tendencingai tempdami. Be to, tikras mokslininkas stačiai pa
sako, kur jo veikale bagiasi mokslo faktai, o kada prasideda 
jo paties filosofavimas, jo hipotezės.

Dažniau tenka susidurti su tendencija. Ir kame tik jos 
nesama? Istorijoje, filosofijoje, gamtos moksluose. Kai del šių 
tai kiekvienam gali būt aišku, jog daugiausia jos esama 
biologiniuose, gyvybės moksluose, kur tiesioginiai susiduriama 
su gyvybės atsiradimo klausimu—su visokiais materialistiniais, 
energetiniais, monistiniais, pozitivistiniais ir kitokiais aiškinimais.

Bet kokių kurjozų nesama pasaulyje? Štai aš vartau 
ne visai pasenusias knygapalaikes, skaitau ir stebiuosi, kaip 
materialistai iš kailio neriasi rasti visokių kabliukų pridengti 
savo plikam ir senai mokslininkų paliktam materializmui. 
Toksai, rodos, griežtas ir „negyvas“ mokslas, kaip mineralo
gija kristalografija, duoda jiems progos profanuoti tą patį 
mokslą, pramanant tokius nebūtus daiktus—girdi, ir akmuo— 
gyvas kūnas! Tikram mokslui sparčiai žengiant paakiui, biolo
gijos ir bakteriologijos mokslai išsklaidė materialistų pasakas 
ir fantazijas, tai jie ėmė statyti naujas baterijas -— ėmė iš 
rodinėti, jog esą, gyvybės reiškinių galima rasti ir negyvoje 
gamtoje—mineraluose ir kristaluose, ir tuo pačiu viena medžia
ga gali pagimdyti ir sudaryti tai, ką mes vadiname „gyvu
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kūnu“. Bet prieš rodydami jų tendencijų klaidingumą žvilgter
kim į kristalografiją.

II.
• Kristalografija yra mokslas, artimas geologijai. Galima 

sakyti tai yra mineralogijos dalis, kuri ypač domisi mineralų 
lytimi ir jų struktūra. Kristalų lyčių pastovumas ir taisyklin
gumas nuo senai jau traukė tyrinėtojų aki. Iš pradžių visa 
tai buvo aiškinama „gamtos žaidimu“, atsitikimu. Net garsiam 
Lionėjui nedaug teko padaryti toj srity, o Buffon’as net ne 
skaitė reikalingu daiktu tai tyrinėti. Kristalografiją, galima sa
kyt, prasidėjo nuo Carangeot’o, Rome’o de l’Isle’o ir ypač^ku- 
nigo prancūzo Haūy1). Jie surinko faktus padirbo pirmus 
matavimo įrankius ir, apskritai, iš kristalografijos padarė 
mokslą. Nuostabu, kristalografiją kūrė daugiausia dvasininkai, 
o mūsų priešininkai kaip tik nori tvirtinti, kad Bažnyčia tik 
klidžiusi mokslui plėtotis. Tas pat galima pasakyt ir apie kitus 
mokslus: fiziką, astronomiją, biologiją etc. Pavyždžrui, astrono
mijos ir heliocentrinės sistemos tėvai buvo kanauninkas 
Kopernikas ir kardinolas de Cusa; chemijos ir fizikos srity— 
vienuoliai: Raymond Lulle, Albertas Didysis, Roger Bacon, 
Basile Valentin ir k.

Jau tuo laiku toli pažengus kristalografija, pasižymėda
ma savo griežtumu, paėmė žymią vietą gamtos mokslų tarpe 
ir buvo labai interesinga filosofams. Iš kristalografijos ypač 
išsiskyrė viena josios dalis, vadinama kristalogenija, kuri 
speciaJingai tiria kristalų atsiradimą, kristalizaciją. Ir tąsyk 
buvo jau žinomi keturi jos būdai. Paprasčiausias kristalizavi- 
mo būdas-—iš tirpalo vandenyje: kokia nors druska ištarpi- 
nama šiltam vandeny; tirpalas atšaldomas, ir kirstalai puola 
ant indo dugno, kristalizuojasi ir didėja. Kitas būdas, kada 
medžiagą tarpinama ugny ir paskui palengva duodama jai 
atšalti. Trečias būdas— sublimacija: druska staiga paverčiama 
garais ir atšalusi sudaro kristalus, kurie nusėda ant indo 
sienelių. Galop ketvirtas kristalizavimo būdas — per chemijos 
reakciją, kada ji atliekama atsargiai.

Ar galima įsivaizduoti, kad šie, tokie aiškūs, procesai 
būtų galėję duoti materialistams progos tamsinti tiesą. Taip, 
kristalas gražus padaras, bet koks skirtumas tarp go ir gyvu
lio! Juk vyriausias gyvo kūno privalumas tai jo maitinimasis, 
valgio, maisto asimiliacija. Gyvulys įima į savo 
kūną pašalinį elementą, maistą, jį visai transformuoja ir juo

Žinios ir dokumentacija imtos is Ortolan’o knygų „Vie et ma- 
tidre“, Paris, kuria pasinaudoju. Autorius.
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pakeičia savo suvartotus kūno narvelius. Toliau, gyvas kūnas 
proporcingai augina savo narius ir organus,—tą mes vadina
me augimu. Visai suaugęs ir nebegalėdamas savęs didinti, 
gyvis gamina į save panašu, palieka įpėdinį, sudarydamas 
naują kartą. Vis tai gyvybės funkcijos. Tuo žvilgsniu 
tarp negyvosios ir gyvosios gamtos yra nepereinama siena. 
Gamtos mokslu pažanga dar labiau pagilino tą skirtumą. Nes 
ir subtiliausios cheminės molekulės radikalingai skiriasi nuo 
gyvių ir jų narvelių; joms nereikia nė maitintis, daugintis, 
jos ne auga ir negimdo naujų, į save panašių.

Materialistu priekaištai. Bet čia materialistai ėmė dary
ti labai subtilių priekaištų. Kam gi, sako, skirti gyvoji ir ^ne
gyvoji“ gamta. Skirtumo nėsą. Ir akmenyse galima esą ras
ti gyvybės ženklų. Štai, pavyzdžiui, kristalai. Juk jie irgi 
maitinasi ir auga. Gyvuliai auga ore, atmosferoje; kri
stalui irgi reikia duoti jam tinkamą atmosferą. •— vandenį. 
Paimkit, sako, šilto vandens, ištirpinkit kurios nors druskos, 
atšaldykitt Žiūrėkit, kaip kristalai ims krist į dugną. Dar to 
maža—jie ima didėti, — didėti ne bet kaip, bet proporcingai, 
it gyvuliai ir augalai. „Argi tai ne augimas?“ — sušunka 
nudžiugę haeckelininkai, visokie materialistiniai monistai.

Bet ženkim toliau, sako jie. Štai aš paimu kristalą ir 
jį suskaldau, ir vėl įmetu į jo paties tirpalą vandenį. Kiek
viena jo skeveldra vėl ima didėti, augti atskirai nuo kitos, 
sudarydama naują kristalą. Ar tai ne kristalų dauginimasis? 
Tai mes, esą, matome darant žemesniuosius gyvius—sliekus, 
hydras, aktynijas etc., kurių kiekviena nukirsta kūno dalis 
pagimdo naują, tokią pat gyvybę!

Dar toliau — dar nuostabesni dalykai, — masina ma
terialistai. Paimkime kristalą ir numuškime kurią nors ker
tę ar šoną. Įleidę jį į skystimą, pamatysim, jog numuštosios 
dalys vėl atauga, ir kristalas vėl įgyja jam priprastą geome
trinę lytį. Lyginai kaip žemiesiems gyviams, ypač šliužams, 
driežams: jiems galima nukirsti kuris nors sąnarys, jis vėl tuoj 
atauga. Aukštesniesiems gyvuliams tai būtų nepataisomas da
lykas, kristalai lyg arčiau stovėtų prie žemesniųjų gyvulių.

Pirmiau kalbėjom apie kristalų atsiradimą iš vande
nyje tarpintos druskos ir tyčia nepastebėjome, jog atšaldžius 
skystimą, kristalizuotis įleidžiamas nors ir mažas, kietas kri
stalėlis; tuoj apie jį ima grupuotis visa kristalų galybė.

Bet štai, sako materialistai, kristalo atsiradimui nėra«bū- 
tinai reikalingas jau esamas, preexistuojamas kristalas! Žiū
rėkit, kristalo embrijonas (?) patsai atsiranda, 
paskui auga etc. Juk jokis mikroskopas negalėjo pirma jo pa
stebėti amorfinėje medžiagoje, veltu jo būtume ten ieškoję, —-
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o čia, skystime (nelyginant atmosferoje) štai jis atsiranda, 
maitinas ir auga! Ar tai ne mineralinė siela?

Tai matote, sako jie, kad ir vadinamoji „negyvoji“ me
džiaga yra panaši į gyvulių ir augalų „medžiagą“. Žinoma, 
mineralų gyvybė ne tokia pilna, tobula, 
bet vis dėlto gyvybė. Tas pat maitinimasis, augimas ir kt. 
Juk kristalogenija mums gana aiškiai išrodanti, kad ir chemi
jos molekulėje, kaip ir augaluose, randama gyvybės pra
džia. Tuo badu mes išvedame, jog gyvybė, kokia ji butų 
paeina iš materijos, medžiagos; iš medžiagos pareina ne tik 
fizinė gyvybė, bet ir jausmai, protas, valia, atmintis, sąžinė! 
Taip sako materialistai... X

III.
Kristalų anatomija ir histologija. -

1. Pagrindiniai principai: atomai Ir molekulės.
Taip jie sako. Bet nežiūrint i tai, kad materialistų prie

kaištai tarytum apsiausti mokslo skraiste, jie nė kiek nebau
gina filosofo ir mokslininko krikščionies.

Tik pagvildenkim arčiau kristalografijos įvykius, o visų 
pirma kristalų histologiją ir struktūrą. Beveik visiems žinoma, 
kad šiandien mokslas turi rimtų priežasčių sakyti, jog kiek
vienas elementas, paprastas cheminis kūnas, yra tik atomų ir 
molekulių rinkinys, konglomeratas. Molekulės nėra aukštai 
sujungtos su viena kita—tarp jų yra tarpai. Atomai vieni 
arba susibūrę į molekules, šios dar į kokias kitas grupes 
įvairioje proporcijoje ir konsteliacijoje, sudaro fizinį kūną. 
Molekulių atokumas nuo viena kitos yra labai nežymus, jis 
sunku numanyti del jo menkumo. Tai yra gal ne paskutinis 
mokslo įvykis — tai yra rimta hipotezė, kuri gyvenime jau ne 
kartą pasitvirtino.

Atomas—nedalinama medžiagos dalelė. Gamtoj atomai 
retai būna vieni, dažniau susibūrę į vadinamas molekules. Jei 
kūnas yra garo ar dujų būty, tad jo molekulės sukasi aplink 
viena kitą, nelyginant žvaigždės toj pačioj sistemoj, tame pat 
žvaigždyne. Tai yra tikros atomų konsteliacijos; Besisukdamos, 
molekulės vis dėlto neišsiskirsto, nes tarp jų veikia įvairios 
pritraukiamosios jėgos: panašumas, pritraukimas, susikibimas^ 
Lyginai, kaip visam pasauly, ir planetų sistemoj darbuojasi 
gradacijos (sunkumo, magnetinio pritraukimo) jėga. Toji jėga 
judina gigantines žvaigždžių sistemas ir neduoda joms iškrypt 
iš orbitų. Tik molekulių judėjimas be galo greitas: galima 
sakyti: viena sekunda tai joms amžius! Todėl jos ir atomai 
lyg ir visai nejuda, bent taip mums rodosi. Tame be galo
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mažame atomu pasaulyje veikia tas pat medžiagos drebėjimas, 
vibracija, tas pat amžinas ir ritmingas judėjimas. Kietuose 
kūnuose molekulės neišeina iš savo padėties, savo vagos, nors 
jos ir juda apie savo sunkumo centrą,. Kietųjų kūnų molekulių 
judėjimas daugiau panašus į bangojimą, osciliaciją. Tik tem
peratūra jas šiek tiek atitolina, praskina, — bet kristalizacija 
panaikina tuos bangojimus, nes jie neleistų atsirasti kristali
nei lyčiai.

Skystųjų kūnų molekulės nuolatai keičia savo vietą: jų 
judėjimas pereina i* sukimąsi. Aišku, kad dujų, garų moleku
lės dar nepastovesnės už skystimų—nepastovios kai del jų 
vietų keitimo, judėjimo.

2. Atomu ir molekulių statinių (CTPOEHIŪ) lytys ir 
kristalų struktūra.

Galima manyti, kad kiekvienos elementų rūšies molen- 
kulių konsteliacijos turi savo lytį, veikiausiai geometrinio po- 
lyedro (daugiakampio) pavidalą. Tuomet atomai užimtų dau
giakampio viršūnių vietas. Tą sakinį, gal būt, geriausia 
iliustruotų vadinamoji benzolo konstitucijos formula. Benzolas, 
visiems turbūt žinomas dar iš vokiečių okupacijos laikų, į 
benziną panašus skystimas, vartojamas motoriams varyti. Che
minė jo formula: Ce He; reiškia 
jis sudėtas iš šėšių anglies (carbo- 
neum’o) ir tiek pat vandenilio fhy- 
drogenium) atomų. Jo molekulė, 
kaip aukščiau kalbėta, galima nu
piešti šešiakampio pavidalu,- ku
rio kiekvienoje viršūnėj yra po 
vieną atomą C(=anglies) ir H(= 
vandenilio).

Daugiakampio lytis pareina nuo 
jį sudarančių elementų atomingu
mo. Atomingumas tai elementų, 
ypatybė, del kurios jie kombinuo
jąs, jungias, visados su tam tikru 
vandenilio ar kito jo analogo atomų skaičiumi. Todėl elementai 
būna vienatomiai, dviatomiai ir tt. Sakysim H C1—druskos rūkš- 
tis: joje vienas chloro (Cl) elementas atomas pritraukia tik vieną 
vandenilio (H) elementą. Čia chloras vienatomis elementas. 
Azoto rukšty (Az H3) — vienas azoto (Az) atomas pritraukia 
3 vandenilio (H3) atomus. Azotas čia — triatomis. Kai kada 
tas pats elementas įvairiose aplinkybėse reikalauja įvairaus
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vandenilio atomų skaičiaus; tatai kartais pareina nuo tempera
tūros, spaudimo ir kitko. Tatai lengvai paaiškina kūnų (kai 
kada kristalų) polimorfizmą — tas pat kūnas, tos pačios su
dėties, turi kartais įvairiai suskirstytas molenkules, ir todėl 
skirtinas ypatybės ir įvairią lytį.

Dabar pereikime prie svarbaus punkto — kristalų struk
tūros, statybos. Elementariniai atomų daugiakampiai, turė
dami savo išorinę geometrinę lytį, turi ir dėsnių, kuriais ta 
lytis susideda. Juose skiriama ašys ir poliai* kuriais labiau
siai darbuojasi molekulinio pritraukimo jėgos. Žinoma, ato
mai stengiasi paimti pusiausvirą* nes be to negalima įsivaizduoti, 
kad molekulė galėtų gyvuoti. Jeigu kokia nors svetima jėga 
iš kristalo atėmė vieną molekulę ar ją nukreipė iš padėties, 
tad atomai netekę pusiausviros, vėl ima grupuotis apie sun
kumo centrą ir stengias sudaryti naują pusiausvirą* naują 
simetrinę lyti (formą) griežtai žiūrėdamos matematinių dėsnių, 
kurie tačiau yra labai paprasti, mekaningi. Iš čion labai 
lengvai galima suprasti kristalizacijos reiškinys ir graži kri
stalo stuktūros tobūlybė!

Suimkim trumpai tuos pagrindinius kristalizacijos dės
nius. Besikristalizuojančioji materija stengias paimti simetrijos 
maximumą vaduodamosi pusiausviros ir mekanikos dėsniais. 
Molekulių statmuo (cTpoenie) dirba savo namą taip, kad jis būtų 
kuo stipripriausias, turėtu kuo daugiau pastovumo, jei tik mo
lekulėm nekliudo kokia pašalinė jėga.

Didžiausias statytojas turėtų tik mokytis iš gamtos,—taip 
ji gražiai visa sutvarkė.

IV.
1. Ar kristalai yra gyvi kūnai?

Trumpai atsiminus šiandienio mokslo vaisius kristaloge- 
nijos srity, labai lengva duot atsakymas materialistų priekaištui.

Jie sako: kristalai maitinasi ir auga, vadinasi kristalai 
yra gyvi kūnai. Atsakome: taip, aukščiau irgi matėme jog 
kristalai gali didėti. Bet koks nepalyginamas skirtumas tarp 
jų ir gyvulių arba augalų augimo!.. Kristalai didina savo 
masę, bet tai nėra maitinimasis arba augimas. Kai gyvas 
daiktas maitinas, tad įima į save pašalinius elementus ir juos 
perdirba, iš jų padaro savo kūną, kas vadinasi asimiliacija. 
Kristalas tik iš savo viršaus grupuoja į save panašias molekules', 
be to, tasai grupavimas yra grynai matematinis, aklas. Gal 
kokiam fantastui norėtųsi tai pavadinti augimo ar maitinimosi 
vyksmu bet tai jau būtu metafora, vaizdingas pavadinimas, bet 
ne mokslo terminas. Su fiziologija jis nieko bendro neturėtų.
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Toliau, gyvi daiktai dar tuo griežtai skiriasi nuo mineralų, 
jog jie apsiausti dviejų priešingumų: vienas juos ardo, dilina, 
suvartodina, taip sakant, iš gyvo kimo atima plytą nuo plytos, 
ardo, — o antras (maitinimas) duoda gyvenimą, atstato suvar
totą medžiagą. Maitinimas ‘pasiekia labiausiai paslėptus, to
limiausius gyvio organus ir juos gaivina. O dabar pažvelkim 
i kristalą. Štai alūno gabalėlis. Įleiskim jį į jo paties tir
palą vandenyje. Jis ims didėti, ir tuoj gausime labai dailų, 
taisyklingą oktaedrą. Perkelkime gautą kristalą oktaedro pa
vidalo į tokį pat jo tirpalą, kuriame yra šiek tiek kreidos— 
kristalas didės, bet jau įgaus kubo pavidalo. Perkelkim jį į 
senąjį tirpalą, jis vėl taps oktaedru. Reikia pripažinti, jog 
toks pavidalo kaitaliojimas gyviems kūnams negalimas.

Trečias išrodymas — kristalas, teoringai imant gali augti 
(didėti) be galo. O gyvuliai, priėję tam tikrą ežią nebeauga. 
Juk sakoma: Quis potest adjicere ad staturam suam cubitum 
unum? Kristalų augimas nepareina ir nuo laiko. Jei tik 
skystimas „sulys“, kristalas neaugs; ištarpinkime skystime dau
giau medžiagos kristalas vėl ims didėti. O gyviai, išmušus 
mirties valandai, miršta ir susiskirsto dalimis, iš kurių jau 
negali kilti tokie pat gyviai! Tuo tarpų tai gyvenimo miste
rija. Suaugusi gyvybė daugiau suvartoja, negu įgauna su 
maistu, ir galop miršta. O kristalas visumet gali pritraukti 
kitas, naujas molekulės ir didėti be galo. Kristalas nemiršta. 
Del ko? — Labai paprastai, nes jis ir negyvena. Ir čion ne
užginčijamai aišku, jog kristalo „maitinimasis“ nėra gyvybės 
aktas. Nežiūrint išorinių panašumų, tarp negyvųjų ir gyvųjų 
kūnų yra nepereinama bedugnė.

’ Ir .gimimo“ žvilgsniu yra tarp gyvių ir kristalų nepa
reinama siena. Kristalo embrionas panašus į kristalą, o gyvių 
embrionas neturi jokio panašumo į busimąjį gyvį. Kristalas 
iškrinta—„gimsta“ iš jo tirpalo def fizinių sąlygų permainos. 
Kai skystimas atšąla, tad išorinių jėgų energija, kurios atski
ria molekulės, mažėja; molekulės ima x susieiti artyn,—ir 
kūnas kristalizuojasi. Kristalų skaičius galima didinti kiek 
norint, — tai pareina nuo tyrėjo gabumo. O ar taip kyla 
gyvieji kūnai? Gyvuliai, augalai? — „Savaime atsiradimas“ 
jau senai mokslo pasmerktas.

Galop, kas galima pasakyti del priekaišto apie kristalų 
„žaizdų“ užgijimą ir gyvulių (kai kurių) sąnarių ataugimą? 
Tai jau gali būt aišku iš to, kas aukščiau kalbėta apie kri
stalo struktūrą. Ar tai gali būti koks gyvybės reiškinys? 
Anaiptol ne! Tik atsiminkime simetrijos dėsnius, kurie valdo 
kristalų lytį, atsiminkim ir matematinį pusiausviros dėsnį. Jei 
pumušame kristalo kertę, tad jo molekulės, pastatytos meką-
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niniais dėsniais, netenka pusiausviros; Tad kristalas stengiasi 
tnip pergrupuoti molekulas, kad pusiausvira vėl Įvyktų — ir 
kampas bematant atauga, nes toj vietoj smarkiau ima darbuotis 
pritraukiamosios jėgos. Tai juk tik grynas mekanikos 
dalykas.

2. Mineralinė medžiaga ir gyvoji medžiaga.
Taigi visi kristalų valstybės toki, nors nuostabūs, feno

menai glūdi vien mekanikoj ir pusiausviroj. O organiniame 
pasauly, gyvių valstybėj, tie matematiniai dėsniai dažnai ne
paisomi, kad štai ir formoje—mineralų visur tiesios linės, plo
kštumos taškai... Gyvulių vis daugiau įlenktos lytys, bangos, 
apskritumai. Bet koks nepalyginamas skirtumas funkcijų, priva
lumų, visos esmės. Redos, aišku. Aišku ir protui, bet dar aiš
kiau nujaučiama intuitingai tas skirtumas. Nežiūrint į tai, kai 
kurie „filosofai” tvirtina, kad gyvuliai (o, žinoma, juo la
biau augalai), tai tik kitokis, tobūlesnis mašinų tipas, „gy
vosios mašinos.” Sako: žiūrėkit, gyvulio ar augalo audiniuo
se per kvėpavimo procesą gamta koncentruoja anglis. Taigi 
ant jau ėsamų, preexistuojamu vandenilio ir anglio molekulių 
ji be paliovos akumuliuoja naujas panašios molekules. Paskui 
ji jas išskirsto, jas pašalina — kadangi jos nuvartotos — ir 
pakeičia naujomis: tai gyvybės sūkurys. Ta amžinoji sintezė 
ir analizė varoma pasaulinio motorio — saulės, kuri yra ju
dėjimo šviesos, šilumos ir gyvybės šaltinis.

Taip sako „filosofai.” Jų šiuos priekaištus, būdami nuo
seklūs, galime privesti ad absurdum. Paimkime, pavyzdžiui, 
gar važį ir palyginkime su gyvulio kūnu. Tiesa, garvažys gerai 
sudarytas. Bet jis visų pirma žmogaus padirbtas—nieks to 
neginčys. Toliau, jei garvažys dirba, tai nuolat dyla, o ka
dangi griežtai skiriasi nuo gymy daiktu, tad pats negali savo 
kūno suvartotas dalis atstatyti,* kaip tat būna gyvuliams, ku
riems maistas restauruoja suvartotus kūno narvelius. Žmogus 
turi nuolat padėti garvažiui — jei tas sudyla, pakeisti nauju. 
Koks būtų stebūklas, jei angliai, kurie judina garvažį, galė
tų jį maitinti, pakeisti sudilusius ratus naujais arba net au
ginti jo sąnarius! Ne, rodos nereikia toliau išrodinėti — aišku, 
tai negyvas daiktas, ir mes tai ne tik jaučiame, bet moksli
niu fiziologiniu protavimu atskiriame nuo gyvulių.

Tuo pačiu eina šalin, — sako Ortolan savo knygose 
„Vie et matiėre“,—ir kitas klausimas: ar ateis kada nors 
laikas, kad žmogus galės fabrikuoti gyvus kūnus su visais 
nervais, arterijomis ir su taip įvairiais subtiliais ir gausin
gais organais? Ar mokslas galės sustabdyti gyvybių mirtin
gumą? — Bent ligšiol jis neįstengė sustabdyti lavonų puvimo
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— tad ką jau kalbėti, kad mokslas galėtu įkvėpti lavonui 
gyvybę. Jei ateitu ta stebuklo diena, tad mokslas butu tada 
toks galingas, jog galėtu lavonus prikelt iš num iru iu , 
toji diena, kada mokslas tai pajėgs, neateis į šį pasaulį, nes 
yra pasakyta: Ego sum resurrectio et vita — Manyje prisikė
limas ir gyvybė! Tiktai Ego! Tai nepatinka materialistams. 
Bet tegu jie išrodo to pasakymo klaidingumą — o tam tik 
viena priemonė tėra — prikelt iš numirusiu arba suteikti gy
vybėms nemirtingumas. Tiesa, tai sunku; bet tai butų vienin
telis eksperimentinis mokslinis išrodymas, kad medžiaga turi 
kokią nors lygią gyvybei jėgą. . .

Tuo žvilgsniu mes ramiai laukiame bUsiamųjų mokslo 
laimėjimų: ateitis perodys, jog kalti buvo tie, kurie negailes
tingai spekuliavo žmonių nežinojimu ir nemoksiu.

Baigdami konstatuojame minėto Ortolano žodžiais, kad 
medžiagoje yra šioks toks aktingumas, bet tai nėra gyvybė. 
Gyvio kūne, tiesa, fizikos chemijos jėgos dirba kartu su gy
vybės jėga, bet jos ten dirba ne vienintelės. Jų niekad neuž
teks išaiškinti sąžinės ir valios reiškiniams, instinktui ir pro
tui, atminčiai ir jausmui. Medžiaga įeina į gyvybę, bet nie
kas neišdildys tarp jų esančios skirtumo bedugnės.

Friburge, 1-8-20.

M. REINIO

Mokslinio lavinimos tikslas.
Jaunuomenė mokosi. Ji daug dirba, daug ir vargo 

ji patiria. Taigi svarbu, kad josios darbas nenueitu veltui, 
kad ji ir kiti galėtų pasidžiaugti gražiais jos darbo vai
siais. Kurie dalykai ją verčia imtis darbo? Pinigai? Būtų 
per žema. Garbė? Būtų perdaug tuščia. Jaunuomenė, sto
dama prie mokslo darbo, seka savyje glūdintį galingą ži
nojimo instinktą, kuris kasdieniame žmogaus gyveninle pa
sireiškia, kada klausiame, kas girdėti? kas nauja? kada, 
gavę naujas knygas ar naują laikraštį, rodos, pasineriam 
juose, kaip ir norėdami vienu sykiu visa aprėpti. Žinojimo 
instinktas, proto nušviečiamas, turi vesti jaunuomenę į 
mokslo darbą naudingą visuomenei, kurioj jaunuomenė gy
vena. Mokslas pasiliktų neišnaudotas, jeigu jisai neturėtų 
visuomeninio uždavinio—tarnauti visuomenei.
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Stodama prie mokslinio darbo, jaunuomenė susiduria 
su visokiomis mokslo sritimis, kaip antai: matematika, 
gamta, istorija, kalba, visuomenės mokslais, filosofija, teo
logija. Kiekvienas gali bandyti savo jėgas, kur jam yra 
noro, gabumu. Bendras mokslinio darbo tikslas yra įgyti 
mokslo, o paskiau besidarbuojant pastūmėti mokslą tolyn, 
kad, vadinas, ir iš savo pusės prisidėtum prie mokslo kū
rybos. Bet kol galės kas patsai pridėti prie mokslo kū
rybos reikia, kad jisai, įgydamas mokslo, išdirbta savy 
ypatybių, reikalinga karybai, būtent savarankumą, siste
mingumą ir kritingumą. Šia trijų ypatybių įgijimas kaip 
tik yra artimesnis mokslinio lavinimos tikslas.

Kai kalbama apie auklėjimo sritį, tad savarankumas 
reiškia valios jėgą, laisvai ką darant, t. y. be pavieniu 
žmonių baimės ir nepasiduodant masės sugestijai. Sava
rankumas, nors ir turi nugalėti moralinės darbuotės kliū
tis, ne sykį turi ir prisitaikinti prie esamąją apystovą 
arba net ir nusilenkti prieš fizines kliūtis. Mokslo srity 
savarankumas reiškia asmens pažiūra nepriklausymą sve
timos nuomonės, tuja pažiūra visai savaimingą sudarymą. 
Prie savarankumo išeina aikštėn visi asmens gabumai, 
ypatybės, kurios kaip tik sudaro minčių naujumą, origi
nalumą. Mažas vaikas tik klauso, jam nėr savarankumo, 
savaimingumo. Paaugančioji ir besimokančioji jaunuomenė 
pradeda reikšti savarankumą, kuris kaip tik reikia palai
kyt ir geru keliu pavest. Netvarkomas savarankumas gali 
virsti savivalia ir net žiaurumu. Svarbu del to jaunuome
nės savarankumas plėtoti, bet ne slopinti ar tvirkinti. 
Suaugęs žmogus jau eina pirmiau nusistatytu keliu. Č5ia 
nedaug ką pakreipsi.

Vienu iš gražiausią mokslinio darbavimos ypatybių 
yra sistemingumas, išdėstant kuris norint dalykas. Siste
mingumas, pirmiausia reikalauja, kad tarp dėstomąja da
lyko dalią batą vidurinis sąryšis, bet ne atsitiktinis su
gretinimas, kad tasai sąryšis būtu paremtas nedaugeliu 
dėsniu, kad visos dalys sudarytą tikrą vienetą, griežtai 
skiriantįsį nuo kitą daiktu. Juo daugiau sąryšio, juo dau
giau lengvumo atsimint, juo daugiau gilios prasmės.

Gvildenant koks dalykas svarbu atsiminti, kad ne 
visa, kas svarstoma, turi vienodos vertės. Vienur—pagrin
dinės mintys, kitur—tiktai sąlygos, kurios esti reikalingos, 
kad tai ar kita įvyktu, kitur — tik paprastą paprasčiausi 
palyginimai, kad tai ar kita paaiškėtu. Geras medžiagos 
suskirstymas josios verte visumet yra pageidaujamas ir 
būtinai reikalingas. '

, i



Sistemingumas reikalauja, kad prie svarstomojo da
lyko butij pavartota tinkama metode arba kad gvildeni
mas visai atatiktu tyrinėjama]ai medžiagai: negi vartosi 
istorijoje bandymu metodės, nei prigimties moksluose ne- 
sigriebsi vien spekuliatingosios metodės. Medžiagos įvai
rumas nulemia ir metodės skirtumą. Kuri metode kuriam 
dalykui priklauso ir kaip ja naudotis—kaip tik yra vienas 
iš žymiausiu uždaviniu, kurie reikia atsiekt aukštojoj mo
kykloj. Šviesuoliai, nemokantieji tinkamai vartoti mokslo 
metodės, yra neprisirengę prie gyvenimo, kuris, žinoma, 
nuo jrj daug daugiau reikalauja, negu nuo paprastojo ne
simokiusiojo žmogaus.

Mokslas, kurį sudarė žmonių tyrinėjimai, bandymai, 
mąstymas per ilgus metus ir amžius, susideda iš ištisos 
eilės visai atskirij sričių arba mokslo šakij, iš kuriu kiekviena 
turi sau daiktu sritį, savo atžvilgį ir sau tinkamą metodę. 
Tarp įvairhj mokslo šakij yra tam tikros ežios. Ju nustatymas 
pareina nuo objekto, arba svarstomojo daikto, nuo atžvil
gio ir nuo metodės. Visos tos žymės, kurios suskirsto 
mokslo šakas, reikia sau gerai atminti ir turėti galvoje 
tam tikslui, kad neatsitiktu vienos mokslo šakos įsibro
vimo į kitą. Pav.., esti gamtininką, kurie, pripratę prie 
bandymij metodės, su pasigailėjimu žiūri į teologiją, kuri 
negali patiekti bandymais paremtu tvirtinimu; tie gamti
ninkai pamiršta, kad yra ištisa eilė ir kitij visai neabejo- 
timj mokslg, kurie tačiau irgi negali patiekti bandymu, ' 
bet^ turi pasitenkinti, kaip ir teologija, tik tėmijimo ir pro
tavimo metodėmis; kitaip pasakius, svarbu atsiminti kad, 
be bandymu, yra dar ir kitos visai mokslinės metodės, 
kaip pav., tėmijimas, protavimas. įgauti sąmonės apie tin
kamas mokslo šakę ežias yra be galo svarbu įvairioms 
klaidoms išvengt ir pačiai mokslo pažangai. Reikalinga, 
mat, kad apie klausimus spręsti} žinovai, specialistai.

Pasinaudodamas mokslo priemonėmis, žmogus prieina 
teigimu ar neigimu mokslo dalykuose. Patsai prityrimas 
parodoj kad teigimai ar neigimai ne visumet turi vienodos 
vertės: jri tikrumo laipsnis yra nevienodas. Teigimai gali 
būti tuojau matomi, tikri, į tiesą panašūs ir abejotini. Tas 
matomumas yra visiems mokslams labai pageidaujamas— 
tai aukščiausias pažinimo laipsnis. Deja, nedaug yra žmo
gaus pažystamg aiškiausiu tiesg. Prie šiq tiesij priklauso, 
pav., matematikos aksijomos, sąmonės stoviu turinys, 
pirmieji protavimo dėsniai (tapatybės, prieštaravimo dės
niai). Už aiškumą silpnesnis pažinimo laipsnis yra tikru- 
plas. Moksliniame pažinime tikrumas yra plačiausiai pra-
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siplatinęs ir yra laikomas visai pakankamu: tikrumas pa
tenkina žmogaus proto reikalavimus, nes teigimui priešinga 
nuomonė neturi tvirto pagrindo, žemiau, negu tikrumas, 
yra panašumas į tiesą, kada iš dvieju nuomonių, visai 
skirtini}, viena turi daugiau pagrindu, negu kita. Tiesos 
panašumas irgi plačiai vartojamas moksle, ypač prie viso
kiu hipotezių sudarymo arba kaipo pereinamasis laipsnis. 
Abejojimas susidaro, kai dvi nuomonės turi lygii} pagrin
du: nežinia, kur reikia svirti. Mokslinis sistemingumas 
reikalauja, - kad mes gerai sau atmintume, kurį pažinimo 
laipsnį turi musu teigimai ar neigimai. Jei permaža, tad 
reikia kilt aukščiau, daugiau tvirtumo įgyti.

Sistemingumas stato dar vieną reikalavimą, būtent 
kai del išvada. Pasvarsčius klausimas, svarbu padaryt 
atatinkamu išvadii: pažvelgti tolyn, platyn, gilyn. Tokis 
pažvelgimas sudaro pagrindą hipotezėms statyt ir/apskritai, 
pažangai. Be to, mokslinio klausimo išvados turi aprėpt ir 
pačią gvildenimo dvasią, kurios pažinimas, be abejojimo, 
pagilina ir paties klausimo pažinimą.

Be sistemingumo, yra dar kitas mokslinio lavinimos 
tikslas, kuris nemažiau sveria, tatai kritingumas. Daug ir 
iš visu pusiu tenka girdėti reikalavimu kai del kritingumo. 
Girdime sakant: tai neišlaiko kritikos, tai nekritingai pa
rašyta ir t. t. Ką gi tat reiškia savy kritingumas? Kri
tingumas reiškia du dalyku: viena, kad tvirtinimai yra 
išvedami iš vienas kito, antra, kad tvirtinimai pateisina 
vienas kitą. Taigi kritingumas yra palaidumo priešininkas.

Kritingumo reikalavimas, kad mintys būtu ne iškri
kusios, bet viena iš kitos išvedamos. Išvedimo reikalavi
mas liepia vengti prieštaravimu tvirtinimuose. Tai leng
vai .suprantama. Be to, išvedimo taisyklė reikalauja, kad 
tvirtinimuose nebūtu peršokimu, bet geras minčių sugre
tinimas. Peršokimai ir tarpai daug kliudo kritingumui. 
Reikalavimas peršokimu vengti, rodos, visai paprastas, 
visiems žinomas, suprantamas. Tačiau per maža kreipiama 
domesio į jį. Imk raštą, kur gvildenamas kurs norint klau
simas. Ten gal nemaža rasi pasakyta apie patį klausimą, 
jo istoriją, bet kai reikės duot tiesioginis atsakas į jį, 
tuomet, pasakius keletą bendru sakiniu, pereinama jau 
prie kito klausimo. Tokis klausimu gvildenimas ne rete
nybė. Savaime aišku, kad čia nėr išvedimo nėr kritingumo. 
Pagaliau, išvedimas reikalauja, kad tvirtinimu sugretini
mas būtu ne paprastas, remiamas tik panašumu, atpenč, 
sugretinimas turi būti remiamas priežasties ir padarinio’ 
ryšiu arba pagrindo ir išvados sekimu. Kaip kiekvienas



gamtos įvykis priklauso tam tikru kitu įvykiu, taip ir 
mintys esti suregztos su viena kita tam tikru logikos 
ryšiu. Šisai išvedimo reikalavimas yra taip giliai pagrys- 
tas, jog net visa mokslo esmė ir pažanga sukasi apie mi
nėtųjų ryšiu suradimą. Žinoma, svarbu yra ne tas, kaip 
tuosius ryšius vadinsime, ar priežastingumo ar tik ypa
tingo sekimo ryšiais.

Kritinguinas dar reikalauja pateisinimo. Pateisinimas 
paliečia nebe artimiausi tvirtinimu sąryšį, tik visą išve
dimą, kuo jis yra pagrendžiamas, delko tos, o ne kitos 
išvados buvo daromos. Tik gerai nustačius išvedimu atž
vilgiai (matymo punktai) tegalima suprast ir įkainot patys 
išvedimai. Šis bendrasai žvilgis į atliktąjį darbą gali tin
kamai jį įprasmint ir visą jo vertę iškelt aikštėn.

Aukščiau patiektos mintys tai tik bendrieji bruožai, 
kuriuose galėtu plėtotis kilnios mokslinio lavinimos ypa
tybės, kaip savarankumas, sistematingumas ir kritingumas.

I

Prano Paulinaičio

Socialinė darbuotė.
Ateitininkų dešimties metų gyvavimo šventės Kongreso 

jubilejaus darbų* tvarkoje iškilęs klausimas apie visuomenės ir 
politikos darbą’sukėlė, išklausius gerbiamojo Kur. Seimo ats
tovo M. Krupavičiaus šiuo klausimu pranešimą, daug gyvumo: 
pasipylė karštos kalbos, reiškėsi įvairios nuomonės.

šiuo trumpu rašinėliu noriu paliesti kai ką praktinga, 
kas minėtuoju klausimu buvo kalbose paliesta. Čia aš nema
nau kalbėti apie politinį darbą, kaip tokį, nes laikau dar 
ateitininkams moksleiviams ankstybu dalyku išplaukt į ver
dančią politinio darbavimos jūrą. *)

Jaunuolės-io sielai reikia duoti progos ir tinkamų apys- 
tovų išaugti. Ne vieną jaunuolę-į ateitininką gyvenimo ban
ga nubloškė kartu su savim ir įkėlė į putojančią ošiančią 
politikos jurą. Ne vienam atėmė noro ir net galios tinkamai 
auginti savo sielos ir kūno pajėgas. Tas kai kuriais atvejais 
gal ir reikalinga, gal neišvengtina buvo. Bet vis dėlto reikia 
pirmiausia turėti galvoje ir praktiniuose žygiuose, kad, norint

x) Apie politinę darbuotę ir politiką norintieji gal pasiskaityti ma
no straipsnį „Lietuvos Darbo Federacija ir politika“ „Darbininke“. 
Pradžia 30 1920. VIII. 8.
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ką dirbti, ką pastatyti, reikia pirma pasisemti reikalingų ži
nių ir mokslo tam statymo darbui. Pirma reikia pačiam 
jaunam bebūnant išaugti, tobulėti, kad paskui kitiems bu
tų galima nurodyti tvirtas ir pastovus gyvenimo kelias ir 
pagrindas.

Ateitininkės-o augimas ir tobulėjimas dabartinėmis gy
venimo sąlygomis varomas bėra vien aukštesnioje mokykloje 
ir ateitininkų organizacijoje, atskirose kuopelėse ir sekcijose. 
Deja, mūsų aukštesnėsės mokyklos gimnazijos etc. dar vis savo 
auklėtinius* dažniausia maitina senuoju rusų gimnazijų pali
kimu: mokslo vadovėliai ir pats mokymo būdas daugiausia 
rusų dvasios. . . Moksleivis turi būtinai rasti išėjimo ir blai
vios* minties. Tas jam galima įgauti privačiu būdu — ateiti
ninkų kuopelėje, beskaitant „Ateitį“, „Draugiją“, „Lietu
vos Mokyklą“ ir panašius krikščioniškos pasaulėžiūros raštus 
ir laikraščius. Kaip rodo gyvenimo prityrimas, įgautos žinios 
teturi mažos vertės, jeigu tų žinių nepritaikini praktikoj: jos 
pasilieka vien gražus blizgutis kuris gali kai ką padžiuginti, 
bet nedaro naudos kitiems.

O mūsų šaliai, mūsų visuomenei reikia duoti kuo dau- 
giausia naudos. Aleitininkės-kai tą naudos teikimą labai gy
vai jaučia ir stveriasi darbo. Dažnai matome mes juos did
vyriškus žygius kuriant ( V. Endziulaitis, karžygių eilės etc); 
Kartais užsiduodamas yra darbas virš savo jėgų (politinis 
minių auklėjimas, lyderiavimas atskiroms grupėms, net išti
soms organizacijoms etc). Toksai darbas turi savo vertėsur 
nemažos naudos^ bet dažnai jis yra kenksmingas patiems dar
buotojams. .. Čia aš kaip tik noriu nukreipti akis į dažnai 
pamirštamą ir mūsų visuomenės darbuotės lauke giliai dirvo
nuojančią sritį, būtent, kaip aš čia ją pavadinsiu, socialinės 
darbuotės sritį, šiandieną daugiau rūpinamasi mūsų šalies 
piliečiais, kaip vienai ar kitai politinei organizacijai ar grupei 
naudingais asmehimis, kurie savo dauguma ir balsais įgalina 
įsivyrauti kurią nors politinę partiją ar srovę. Bet toksai įsi
vyravimas ir politiniai nesusipratusių minių traukimas į vieną 
ar į kitą pusę negali duoti pastovių laidų skelbiamajai prog
ramai įvykinti. Reikia pačioje minioje, geriau pasakius, 
pačiuose šalies gyventojuose, jų protuose ir sieloje išauginti 
susipratęs, protaująs ir agitacijai nesiduodąs asmuo, Tik tok
sai asmuo visuomet sąžiningai ir sąmoningai galės atlikti ir 
ir atliks savo pilietines pareigas, bet neparduos savo balso 
už gražiai skambančius, tačiau tuščius masinimus ir paža
dėjimus;

Nūnai kaip tik yra viena svarbiausioji socialinio darbo 
pareiga: apšviesti šalies gyventojai. Reikia atsiminti mūsų pir-



mųjų tautinio atgimimo darbuotoju noras ir pastangos nešti 
šviesos spindulį į šiaudinę pastogę. Ateitininkams moksleiviams 
čia tinkamiausia proga savo jėgoms lavinti. Čia jie geriausiai 
gali bnti suprasti. Turime, ačiū Dievui, nemaža visuomenės 
suburta į įvairiausias organizacijas; darbininkai ir darbo žmo
nės sudaro gausingą nariu ir skyrių atžvilgiu L. Darbo Fe
deraciją, jaunimas buriasi apie „Pavasarį“, moterys katalikės 
turi savo L. Moterų katalikių Draugiją ir jos kuopas, Ūkinin
kai Ūkininkų Sąjungą“ ir t. t. Ar negražu, ar negarbin
ga yra savo žiniomis pasidalinti su varguoliais darbininkais ir 
jiems paskleisti apšvietimo krislų, ar nemalonu, ir ar ne jauku pa
tiems būnant jaunuoliams, savo sesutėms, broliukams jauni
mui — pavasarininkams padėti lavintis, šviestis. . .

Jų tarpe labai daug yra socialinio darbo. Susirinkimuose 
galima jiems paskaityt ir paaiškint laikraščio įdomesni, nau
dingesni straipsniai; galima steigti suatcgusiems vakariniu kursuy 
juose pamokyti rašyt, skaityt ir suteikti reikalingiausių žinių, 
nurodymų ir patarimų higienos ir kitų dalykų. Esame kata
likai, tad nepamirškime gavę progos paaiškint tikybos klau
simų ir jiems daromų priekaištų. Galima ruošti įvairių vaidi
nimų, vakarų, koncertų, pamokyti žaidimų ir kitų padorių 
pramogų laisvam laikui praleisti.

Galima daryti pasivaikščiojimų, gegužinių, pasikalbėjimų. 
Čia gera proga skleisti blaivybės idėjai ir savo pavyzdžiu ir 
žodžiu patraukti prie blaivaus laiko praleidimo ir atpratimo 
nuo svaiginamųjų gėralų; galima padainuot, .padeklamuot ir 
kitus pamokyt dainų ar deklamacijų. .. Žodžiu sakant, daug, 
daug progos yra būti naudingam visuomenei ir darbuotis tose 
darbo srityse, kurioms moksleivio prisirengimo visai pakanka, 
čia kartu du tikslu atsiekiamu. Pirma patsai ateitininkas-ė 
pamažu mokosi visuomenės darbą dirbt ir prie to darbo pra
tinasi, antra, tuo darbu daroma mūsų visuomenei ir ateitinin
kų idėjai neįkainojama nauda.

A. A. Bronis Morkevičius.
Ir mielą rytą ir vakaro metu...
Mes girdime tuos gedulio varpus...

L. Gira.
Nuolat tik skamba ir skamba tie graudūs gedulingi 

varpai. Jie visiems lygiai gaudžia, visų lygiai vėles leng
vais savo gaudesio srovių liūliavimais palydi į dausas. 
Tik mums nevienodas tas jų gaudesys. Kartais jis mūsų



širdyse tik gailųjį atdūsį teranda, o kartais net ir pačią 
mūsų širdį paliečia, sukėlęs joje didžio liūdesio audrą,

Šitaip ir šiuo kartu mūsų a. a. draugo Bronio Mor- 
kevičiaus gyvybės styga trūkdama, gailiu gailiu aidužiu 
atsiliepė mūsų širdyse ir sukėlė joje begalinę liūdesio 
audrą. Pirma mokęsis Siauliu gimnazijoj, a. a. dr. Bronis 
mums žinomas, kaip Panevėžio gimnazijos V-s klesos mo
kinys, į kurią jis 1918-ju m. pabaigoj įstojo. Neramiu lai
ku tuomet ėjo mokslas Panevėžy. Užplūdusi bolševiku 
banga visa engė. Nebuvai tikras rytdienio sulauksiąs. 
Bėgo daug kas gyventoju, bėgo mokiniu, o tarp j u ir 
a. a. Bronis į aną „išsvajotą besišypsančios laimės kraštą“, 
anapus bolševiku fronto. Ten jis įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę, kur ištarnavo šešetą mėnesiu. Galu gale 
jis susirgo plačiai tuomet tarp kareiviu paplitusia, dezin- 
terija. Mokslams prasidėjus, atsileido iš kariuomenės ir 
parvažiavo iš ligoninės namo. Č5ia tuoj susirgo viduriu 
šiltinėmis ir 1919 m. lapkričio 5 d. pasimirė.

Ramiai ilsėkis, mielas drauguži, ankstutį savo gyve
nimo pavasarį nuo mūsų vienodomis idėjomis plakančiu 
širdžig žiauriosios mirties atskirtas. Ilsėkis, bent mažą 
krislelį tu aukštu ir kilniu idejij suskubęs įvykinti gyve
nime. Tau tėvynė atsimokėdama vainiką ant tavo šaltojo 
kapo užties, kurs visiems minės tavo šventus darbus. O 
mums, draugai-ės, jo

... paminklas bus mūsų širdyse: 
Giesmė suskambės iš krūtiniu jaunu, 
Sužadintas karštis ir drąsa 
Tėvynės darbuos pasirodys.

(2alia Rūta). L. Kuodis*

A. A. Bronis Misevičius.
o ~ ... Matau as kaip jauni

r Draugai — tėvynės darbininkai 
Po kits kito į kapą eina,

.. • Nutraukę vos pradėtą dainą...
Ir vėl liūdnai liūdnai sugaudė varpai, o ju liūd

no ir gedulingo aido srovės vėl skaudžią žinią nu
nešė nubangojo plačiuoju pasauliu... Dar vieną, mums vil- 
čia spind ėjusį brangųjį draugą palydime į tolimą dausij 
pasaulį. Lydina, o mūs širdys skausme verkia, dreba lūpos...
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Gyvenimo aplinkybėms susikrovus, a. a. Bronis Mi
sevičius, mokęsis Panevėžio gimnazijoj, negalėjo pereit į 
aukštesnę (8) klesą ir, ilgai nelaukęs, stojo į tos pačios 
gimnazijos šalutiniu klesų 8 klesą, kur buvo priimtas. Tik 
staiga a. a. Bronis susirgo ispane ir bepagydamas peršalo 
ir, staigiu plaučiu uždegimu susirgęs, iš naujo atgulė į 
patalą. Ir neilgai, bet sunkiai pasirgus, šių metu vasario 
6 diėną žiauri mirtis nupūtė paskutinę Bronio gyvybės 
kibirkštėlę.

Sulig jo mirčia mes netekome vieno tokiu, kas, anot 
dainiaus žodžiu, „mūsų žemės rūmus rakina“. Verkia tė
vynė darbininko, liūdime mes savo jauno energingo drau
go, kurs užgrūdinta krūtine jau jau rengės tėvu šalies 
dirvą purenti, joje savo dvasios grūdą jdiegti. Tačiau jo 
jauna galinga dvasia nežuvo: ji čia pat pasiliko mumyse. 
Ji dar apsireikš, kaip kad nūn apsireiškia lietuvio dva
sioje galinga Vytauto sūnų dvasia, jų patvara ir pasiau
kojimas ! . . L. Kuodis.

.------------------ ~~~--------- >-^^||Į|===i||iei|ĮĮ=||Į||------

Fondo -reikalu.
Tapus Lietuvai nepriklausoma, reikalinga jai ir gerti 

darbininku — išsilavinusiu žmonių. Jų mums kaip tik jau 
trūksta. Tai galima pastebėti kiekvienam žingsnyje. O be 
jų nieko negalima daryti. Negalima sutvarkyti nei vals
tybės, kaip reikiant, nei dirbtuvių steigti, nei mokyklų, 
nei susisiekimo, žodžiu sakant, nieko. Negalima sakyti 
Lietuvoj nesant tam darbininkų; jų yra, bet nėra tokio 
skaičiaus, kokio reikėtų. Tad lietuvių prievolė yra jų kaip 
nors pagaminti. Mokyklų iš dalies jau yra; mokinių nors 
yra, bet ne tiek, kiek galėtų būti. Jų galėtų būti daug 
daugiau.

Kuri gi čia priežastis? Pirmiausia kaltas neturtas. 
Daugelis leistų į mokyklą savo vaikus, kad būt lėšų* O 
kad ir turi, tai nedaug, vos tik pradžiai. Vos pradėtų 
leist į mokyklą, ir tuojau pritrūktų. Tad geriau visai ne
pradeda.

Antra priežastis tai tėvų nesupratimas, jog reikia 
savo vaikai leist į mokyklą. Del to daug gabių mokslui 
vaikų lieka namie. Yra ir daugiau priežasčių.

Bet kas tuo turi rūpinties? Lietuvos valdžia tuo 
negali susirūpinti, nes jai ir taip begalės darbo yra. Ki-
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tos organizacijos, neliečiančios mokyklos, tuo ir nesirū
pina. Lieka tad rūpinties tiems, kuriems skauda, arba tiems, 
kurie skaustant mato, t. y. mokiniams. Mūsų mokiniai 
dalijasi dviem dalim: ateitininkais ir aušrininkais. Tad 
darbuotis jie, rodos, gali tik atskirai.

Bet šitam dalykui, rodos, miega abeji: ateitininku 
nors yra fondas, bet jo darbas nekam težinomas. O apie 
kokį nors aušrininku fondą nė negirdėt.

Rodos, reiktu kuoveikiausiai tuo imti rūpinties. Pi
nigu ir triūso tam nereiktu gailėti. Darbas atneša šimte
riopą vaisiu toje dirvoje. Pinigai, išleisti tam dalykui, 
niekad nežūsta.

Taigi, at-ku pareiga kuoveikiausiai kibt į darbą, nepra
leidžiant nė valandėlės. Pirmiausia turi pagerint ir sut
varkyt esamąjį Pondą, taip, kad kiekvienam būtu patogu 
į jį kreiptis, o reikale gaut ir pašalpos. įteikia kiek galint 

. padidinti kasa. Tam reikia rengti loterijų, vakaru rinkt 
auku, turėti kuo daugiau nariu ir 1.1. Fondas ir jo prog
rama turi būti visiems žinoma, ir kiekvienas krikščionis 
turi jį kiek pagalėdamas šelpti. Turi būti sunaudota ir 
mažiausia proga, kad tik galėtu krikščioniška moksleivija 
laisvai siekti mokslo. Kuoveikiausiai reikia pradėt ir šelpti. 
Šelpti reiktu ne tik moksleiviai gimnazistai, bet visi kitu 
mokyklų, net suaugusia kursu mokiniai.

Fondas turi būti vienas, bet reikia Lietuvoj turėti 
keli lygūs skyriai, kurie kaip tik sudarytu centrą. Prie 
fondo turi priklausyti ne tik gimnazijų, bet ir visu mo
kyklų mokiniai. Būtu gera darbuotis išvien net ir su ki
tomis moksleiviu krikščioniškomis draugijomis (kaip antai, 
skautu).

Fondas turi pradėti dirbti kuoveikiausiai. Ir at-ku 
Kondo delegatu suvažiavimas reiktu veikiau sušaukti.

P. S.

Kaip at-kamsisisteigtigeras knygynas?
Kuri yra knygyno nauda moksleivijai, rodos, visi žino. 

Bet šiais laikais, įur būt, negalima rasti gero knygyno. Jei ir 
yra, tai tik paprastu knygelių prikimšta. O įsteigti geram 
knygynui reikia labai didžios pinigų sumos. Tad moksleiviai 
lieka be reikalingų žinių, o prasčiausia tas, jog, neturėdami 
gerų knygų, skaito šlamštus ir virsta netikėliais.

Kad to išvengtum, reiktų kuoveikiausiai tvarkyti geras
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at-kų knygynas. Jame turi būti visos reikalingosios knygos, 
kurios Teikia perskaityt ateitininkams. Nors tas ir brangiai 
atsieitų, to nereikia žiūrėti. Tam gali visos at-kų kuopos at
siusti lėšų.

Knygynas turi būt kėlojamas, jis privalo būti padalytas 
tieka skyrių, kiek yra at-kų kuopų prie jo prisidėjusių. Kiek
vienam skyriui turėtų būt atskira dėžutė. Drauge ir katalogas. 
Taip pat reiktų nustatyti tvarka, kuria jis keliautų (pav. 
.Kaunas—Reseiniai — Rietavas, — Plungė —- Telšiai — Skuodas 
— Šiauliai-- Panevėžys —- Biržai — Radviliškis ir t. t.). Pa
laikę bent dvejetą sąvaičių ar mėnesi, persikeistų skyriai ir 
turėtų visai naujų knygų. Nors darbo būtų, bet ir nauda 
džiaugtumės.

Knygų galėtų parinkt iš visų at-kų kuopų, paėmęs jų 
sąrašus. Tvarkyt tam knygynui turėtų būti tam tikra komisijai 
Kiekvienoje kuopoje turi būti knygyninkas. Toks knygynas 
būtų ir nesunku įsteigt. Taigi atminkime tai ir siūskime savo 
nuomonių centro valdybai.

Red. prier. Knygyno klausimas šiuo knygų bado metu 
vienas opiausių. Draugams tuo klausimu sudominti ir dedame 
šį dr. P. S. raštelį, nors ir netikėdami, kad Draugo paduota- 
sai sumanymas galima būtų gyveniman taip lengvai įvykinti.

H. A IT V.

Seinų mokyklų darbuotės apžvalga1)-
Seinai — nedidukas miestelis — prieš karą teturėjęs apie 

4000 gyventojų, dabar 2434, iš kurių susipratusių lietuvių 
'547, lenkų 674,žydų 755likusieji—kitų tautų mažumos, taigi mies
te lietuvių mažesnė dalis, bet kultūros reiškiniai viršija lie
tuvių, nes provincijose, aplink Seinus, yra daugiau lietuvįų, 
nekaip lenkų (pav., Seinų parapijoj, kuri daugiausia sulenkin
ta, neminint Krasnopolio su Berznyku, naujausiais ir patiki
mais šaltiniais lietuvių yra 2131, o lenkų 2016). Pats mies
telio vaizdas vos teatvykusiojo netraukia, bet patogios geo
grafinės tr gamtos sąlygos daro daug malonaus įspūdžio. Pro 

i Seinus teka upelytis, senuose raštuose vadinamas Seina, da
bar lenkų pravardžiuojamas — Marycha^ Netoli Seinų* trys

*) Medžiagą šiam darbeliui ėmiau iš pirmų šaltinių (protokokolai, 
mokinių adresų knygos ir t. t.). Apie Seinų „Z ib ur i o” gimnazijos kū
rimosi istorija nemaža medžiagos suteikė kalbamosios gimnazijos mokyto
jas St. Tijūnaitis. Jam tariu širdingai dėkui.
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ežerai, čia pat pamiesty gražus miškas — visa tai suteikia 
Seinams daug malonumo. Susimetusios apskrities valdžios įstai
gos, dvasininkų Seminarija, mokyklos Seinus nuo senai padarė 
Dzūkams kultūros ir atsigavimo nuo lenkų jungo centru. At
gavus spaudą ir sužibus nors . skurdiems laisvės spinduliams, 
1905 metais susikūrė Seinuose spaustuvė, paskiau ėmė, kaip 
pavasarį žiedai, augti draugijos, taigi Seinų reikšmė Dzūkams 
dar padidėjo. Lenkybės banga, kuri buvo persimetusi jau per 
8 varstus į žiemius nuo Sūnų, kaip pavasarį sniegas, tirpte 
tirpo. Jau prieš karą Seinų miesto triklesėj (nuo 1913 m. 
aukštesnėj pradedamojoj) lenkų moksleivių buvo daug mažiau, 
kai lietuvių. Ištisi „lenkiški“ kaimai per kelis metus sulie- 
tuvėjo (pav. Bubeliai, Naujasodė, Pagavieniškis, Ramoniškė, 
Rubežanka, Gaviniškė, Zagautė ir k.). Pačiame mieste lietu
vių nuošimtis žymiai ūgterėjo. Lietuvių atsigavimo istorijoj 
Dzūkų kraštui žymią rolę suvaidino ir Seinų miesto mokyklos 
mokiniai, kurie nuolat slaptai dirbo kultūros ir visuomenės 
darbą, turėjo (slaptai) savo knygynėlį, kurs paskutiniais me
tais siekė 500 knygų. Apie šios mokyklos ir jos moksleivių 
įtaka mūsų atsigavimo istorijai man šiuo laiku trūksta pa
kankamai medžiagos, tad ir nutylėsiu. Karas kultūros įstai
gas išgriovė, spaustuvę sunaikino, šviesuomenę išsklaidė. Po 
okupacijų lietuvių kultūrinis gyvenimas labiausiai iškerojo 
antrojoj pusėj 1918-tų ir pirmoj 1919 m. Lenkai, paėmę Sei
nus, jau turėjo sugriauti dvi Seinų Gimnazijas (mergaičių ir 
bernaičių) su 223 m. Parengiamuosius kursus suaugusiems 
ir pradžios mokyklą su 75 mokiniais, neminint apylinkės.1) Be 
to, reikėjo jiems išvaikyti „Žiburio“ Draugija su 500 na
rių, „Pavasario“ Draugija su 315 narių ir keturiais sky
riais apskrity, „§v. Z i t o s“ Draugija su 93 nar., „B lai- 
v y b ė s“ su 300 nar. (paskutiniu laiku aktingai negyvavo), 
„L yra“ — dailės draugija su 30 n., Lietuvių k a t. 
mokyt, sąjunga su 25 n., Profesinė Mokyt. Sąjunga
— 20 ii ; Kooperatyvas „A r t o j a s“—120 n. Zvilgterėt 
į* darbuotę Seinų vidurinių mokyklų, kurias lenkai išgriovė
— šit mano uždavinys.

Seinų „Žiburio“ Gimnazija susikūrė natūraliu ke
liu, būdama labai reikalinga tai vietai mokslo įstaiga. Mat, 
Seinai, būdami Suvalkijos dzūkų centras, viduriniąją mokyklą, 
arba—žmonių pasakymu — klesas, yra turėję jau nuo seniai: 
nebeminint Domininkonų (jųjų vienuolynas, kartu pirmoji baž-

*) Apylinkėj išvaikė 15 pradžios mokyklų su 657 mok., 8 pradž. 
mokyklos su 468 mok. iškriko del artimumo demarkacinio ruožo ir dali
no lankų puldinėjimo.
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u y čia, Įsteigta 1603 m.) laikytosios mokyklos. Varsa vos kuni
gaikštijos laikais Seinuose buvo licėjus su klesomis. Pas- 
keliau licėjaus vietoj buvo Įkurta vaivadijos (apskri
ties) mokykla, kurią 1832 m. rusai, pakėlę gimnazija, nu
kėlė į Suvalkų miestą, o į Seinus atkėlė S č u č i n o ap
skrities mokyklą, kurią 1838 m. nukėlė į Mariampo- 
lę ir tenai 1867 m. pakėlė gimnazija. Seinai liko be aukš
tesniosios mokyklos, ir tik 1886 metais rusai įkūrė Seinuose 
trik lesę miesto mokyklą, kuri išbuvo — pasku
tiniaisiais gyvatos metais pakelta ketnrklese — ligi Pasaulinio 
karo (28-rius met.). Aukštesniojoj Seinų mokykloj — nežiū
rint kurį vardą ji turėjo, mokėsi, žinoma, plačiosios apylin
kės gyventojų vaikai, o kad čia pat buvo ir kunigų Seminarija, 
į kurią Įeiti buvo lengva iš vietos mokyklos, tad atvykdavo 
mokytis ir iš toliau, ypač keleriais metais prieš karą. Pa
saulio karas visą švietimo ir kultūros darbą sustabdė. Fron
tui slankiojant, tokia apmirimo padėtis tęsėsi ligi 1914 metų 
galo. Vokiečiams paėmus Lietuvą, Seinuose iš lietuvių inte
ligentų buvo likę vieni utėliai du parapijos kunigai—A. Sivic- 
kas ir A. Petrauskas. Kad frontas nuėjo lig Berezinos ir Sei
nuose sekėsi manyt apie pastovesnį gyvenimą, likusieji kuni
gai ėmė galvot apie lietuvių mokyklų steigimą, kadangi iš 
kitų Suvalkijos vietų, pirmiau vokiečių okupuotų, buvo jau 
girdėt apie pradėtąjį tą darbą. Bet nebuvo mokytojų. Kun. 
A. Sivicko paakintas 1915 m. lapkričio mėnesį pargryžo į 
Seilius iš Vilniaus mok. S. Tijūnaitis. Tuo bildu Seinų para
pijos inteligentų būrelis padidėjo ligi trijų. Tuojau buvo nu
tarta atgal vintf Seinų „Z i b u r i o“ mokykla Bubeliuose, di
džiausiame, bet ir neturtingiausiame, parapijos kaime. Tijū
naitis apsiėmė ten mokyt ir tuojau, nes gruodžio 1 d., pradė
jo darbą; prisidėjus aplinkiniam kaimam — mokykla vaikų 
lūžo. 1916 metų pradžioje teko pradėti mokykla ir Seinuose. 
Mokyt pakviestas P. Sacikauskas. 1916 m. rudenį gryžo 
iš Vilniaus L. Čepulis, kurs apsiėmė mokyti tą rudenį įsteig
toje Kleve mokykloje. Kadangi darbas vokiečių nebuvd kliu
domas, bet jų, savo tikslui, dargi kiek „palaikomas“ (tik per
žiūrėdavo), tad vietos inteligenlinių jėgų pastangomis pasise
kė sukaičiot pajėgų ir turėti parapijoj 7 mokyklas. Nors ir 
metokiais šuoliais, ir kitose parapijose dygo mokyklų. Taip te
ko būti ligi 1918 m. Tuo laiku jau buvo pradėjus darbuotis 
„55 i b u r i o“ gimnazija Mariampolėje. Pargryžo vyskupas su 
kun. Totoraičiu. Pasitarus ir mintimis pasidalinus su Mariam- 
polės „Ž i b u r i o“ vadais ir apskrities kunigais, pasirodė 
gyvas reikalas atgaivinti Seinų aukštesnioji mokykla. Kadangi 
jaunimo jau buvo daug norinčio aukščiau mokytis, tad ir nu-
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tarta buvo steigti Seinų „Žiburio“ vyrų gimnazija (pri
imant ir mergaites), kuriai direktorium pakviestas kun. Toto
raitis. Mokslas, leidus vokiečių okupacijai, pradėtas 1918 m. 
sausio m. 15 d. viena mišra klase su 59 mokiniais — 49 ber
naičiais ir 10 merg. (stojo prie kvotimų 66 kand.). Tų pačių 
metų balandžio m. 9 d. atidengta lygiagretė antra pirmoji 
klesa su 43 mok. — 35 bernaič. ir 8 merg. (čion atkelta del 
silpno pasirengimo iš pirmutinės klasės 14 bern. ir 5 merg.) J)»

Liepos m. 28 d., atsižvelgiant į mokinių mokslo laipsni* 
pirmutinė klesa (dirbusioji nuo sausio 15 d ) pakelta antrąja 
klase. 1918-ais-19 mokslo metais veda gimnaziją kun. Toto
raitis, moko L. Čepulis, Dereškevičius (dainuot, gimnastikos) 
ir St. Tijūnaitis (nuo balandžio mėn.).

Antrieji (1918-19) mokslo metai pradėti jau dviem 
klesom. Veda gimnaziją kun. M. Gustaitis. Moko, be buvusių
jų mokytojų, čepulio ir Tijūnaičio, dar P. Kalikauskas (pai
šybos, gimnastikos) Marcinkus (dainavimo), paskiau į pasi
traukusio Kalikausko vietą mok. Ant. Kubilius. Antrajai kle— 
sai nuo 1919 m. sausio mėnesio, naudojantis proga, įvestos 
dvi buhalterijos pamokos savaitėj, kaipo neprivalomas dalykas 
(nors praktikoj visi turėjo lankytis). Mokė p-lė Jeržekevičai- 
tė. Šie mokslo metai pabaigti birželio 15 d. iškilmingu aktUo 
Iš pirmosios klesos perėjo į antrąją 26 mok.; jų 4 viešai pa
girti už gražų elgesį ir gerą mokymąsi ir trims leista laikyti 
kvotimai į trečiąją klesa; gavo pataisas 11 ir liko toj pačioj 
klesoj 7 mok.; iš antrosios klesos į trečiąją perėjo 29 mok. 
(4 apdovanoti), gavo pataisą 11 ir liko toj pačioj klesoj 4 
mok. Stojamieji kvotimai įvyko birželio 10 —14; iš 79 laikiu
siųjų kvotimus kandidatų priimti į I klesą—41, į II — 7 ir į 
III—7 — iš viso 55 mok. 3).

Atsižvelgiant į tai, kad tuo laiku pradžios mokyklose 
gimtosios kalbos mokymas (gramatika) nebuvo suvienodintas^ 
be to, daugumas mokinių buvo be reikiamo pasirengimo, gim
nazijos Mokytojų Tarybos iniciatyva buvo sudarytas balandžio 
28 d. rengiamasis kursas prie pradedamosios Seinų mokyklos 
kandidatams, norintiems stot į pirmąją klesą vyrų gimnazijos- 
Šie kursai mokiniams irgi daug padėjo įstoti.

*) Šit abiejų klesų mokinių gimtinės parapijomis: Seinų parapijos
— 39, Kučiūnų — 11; Rudaminos — 8; Leipalingio — 7; Lazdijų---6 . 
(artimiausia Šernam parapija su 6500 gyvent.); Šventežerio — 3; Smalėnų
— 2; Kapčiamiesčio — 1; Veisijų — 1; Beržinyko — ]; Kalvarijos-- 1.

2) Veisėjų parap.—9. Leipalingio—8, Šventežerio—6; Būdviečio— 
Kučiūnų*—5; Seinų—5; Rudaminos—5; Lazdijų — 5; Punsko—3; Kapčia
miesčio—2; Liškiavos—1.
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Tretieji (1919—20) mokslo metai pradėti vienalyte 
vyrų gimnazija (pirmųjų dviejų klesų mergaitės persikėlė i 
naujai atidarytą Seinų „Z i b u r i o“ Mergaičių Gimnaziją) 
be trečiosios klesos, kuri liko kaip ir buvusi mišra, ir klausi
mas, delei sunkių aplinkybių, ore kabojo. Stojamieji kvotimai 
įvyko į visas tris klesas rugpjūčio 11—14 d. Stojo laikyti į I 
kl.—2; į II—2 ir į III—2. Bet šiais metais gimnazijai ne
lemta ilgai dirbti Seinuose, nes rugpiūčio 25 d. mokykla už
sidaro. Xelemtas lenkų užpuolimas išvaiko gimnaziją 
drauge su kitomis mokslo įstaigomis.

Seinų „Žiburio* Gimnazija Lazdijuose. Išdraskius 
„Z i b u r i o“ gimnazijas mergaičių ir bernaičių Seinuose, da
lis moksleivių buvo persimetę į Kalvarijos ir Alytaus aukštes
nę pradedamąją mokyklą, keli į Mariampolės gimnazijas. Var- 
gingesnieji tėvai nebeišgalėjo toliau leisti, taigi žymi dalis 
pasiliko be mokslo. Todėl dar prieš Kalėdas buvusiųjų „Z i- 
būrio“ gimnazijos mokytojų iniciatyva buvo sudaryti bent 
dviejų klesų kursai tiems, kurie neišgali leist į tolimesnius 
miestus mokytis, ir buvo paskelbti kvotimai. Gryžus beveik 
visiems mokiniams iš kitų mokyklų, pritarus ir pažadėjus 
remti „Z i b u r i o“ Centrui, kursai buvo likviduoti ir atideng
tos abi Seinų Gimnazijos (mergaičių ir bernaičių) vienoje, vi
soms trims buvusioms klesoms. Reikiamas skaičius moksleivių 
tuoj prisirinko, ir nuo sausio 15 d. pradėtas mokslas atgaivin
toje Lazdijuose Seinų Gimnazijoj.

Mokinių I klesoj 24 bernaičiai ir 6 mergaitės, II kl. 
22 bernaič. ir 8 merg., III kl. 21 bėru, ir 2 merg. — viso 
83 mok. J).

Gimnazijos mokytojai šie: M. Gustaitis — direktorius, St. 
Tijūnaitis, A. Karaliūtė, B. Karaliūtė (vok. ir pranc. kalbos, 
dainavimas) A. Kubilius (Lietuvos istorija) S. Vaznelis (geo
grafija).

„Žiburio“ Mergaičių Gimnazija. Vyrų gimnazijos 
klesos buvo kupinos. Tarpe mokytojų buvo nuomonės, kad 
geriau turėjus vienalytė įstaiga. Tad kilo reikalo Seinuose 
kurt antrą gimnaziją—mergaitėms. Kun. kan. J. Laukaičiui 
gerokai pasidarbavus, nuo 1919 m. balandžio m. 28 d. atida
roma pirmoji klesa „Z i b u r i o“ mergaičių gimnazijos. Gim
naziją vedė p-lė Jeržekevičaitė. Mokinių įstoja per 45. Sis 
skaičius dar padidėja, kai kitais mokslo metais mokinės mo-

Kapčiamies.—2; Būdviečio—3; Kučiūnų—11; Krosnos—2; Leipa
lingio 5, Lazdijų 20, Punsko 5, Rudaminos 9, Seinų 6, Šventežerio 13, 
Veisėju 7.
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kiusios vyrų gimnazijoj, persikelia i mergaičių. Tad 1919-tieji— 
2O-ji mokslo metai pradedami dviem klesom, 63 mokinėms 
(I kl.— 34; II—29). Gimnaziją, atsisakius buvusiai vedėjai, 
veda A. Karaliūtė, moko Cepulytė, kun. Ražaitis. Ir šios mo
kyklos laimė tokia, kaip ir kitų ištaigų: lenkai gimnaziją iš
vaiko, turtą išdrasko,—atnaujinti atskirai nebeįstengiama, tai
gi atgaivinama Lazdijuose abi (bernaičių ir merg.) gimnazijos 
vienoje.

„Žiburio“ Parengiamieji Kursai suaugusiems. Juose 
moko A. Kubilius, mok. Čepulis, Tijūnait’s, Jeržekevičaitė, kun. 
kan. Narijauskas (latynų k. ir tikybą). Siu kursų programa-- 
dvi klesos vyrų gimnazijos (buvo dėstoma ir sociologija); 
tikslas—Įgalint eiti mokslus tuos, kurie negalėjo įstot į gim
naziją. Kursus lankė arti 20 klausytojų. Nuo Velykų 1919 m. 
del mokytojų stokos (besikuriant Valstybės aparatui, dalis 
mok. ėmė kitą valstybės darbą), taip pat del lėšų stokos kur
sai laikinai buvo likviduoti ir mokiniai prijungti laisvai
siais klausytojais prie vyrų gimnazijos.

Šių aukščiau aprašytų mokyklų mokiniai bemaž visi gy
veno moksleivių bendrabuty, kurį laikė Komitetas 
pavargėliams globoti (skyrius n. d. karo šelpti). Kalbamasis 
bandrabutis laikė užėmęs dvejus didelius namus, turėjo 
elektros šviesą, gydytoją ir t.t., taigi ir mokiniams ir tėvams 
buvo patogi Įstaiga. Bendrabuty laikas buvo reguliuojamas 
tam tikra dienotvarke J). 1918—19 mokslo metais vyrų ben
drabutį veda A. Kubilius, mergaičių mok. S. Cepulytė; abie
jų ūki—tam tikra Komisija.

Mokykla, kokią mes šiandie turime, suteikia mokiniui 
tik žinias, reikalingas gyvenimui arba tolimesniam mokslui 
eiti, bet jas savarankiškai naudot išmoko savarankiška prak
tika, ko moksleivis gali įgyt, aktingai dalyvaudamas pačių 
moksleivių kuriamosiose ir jų vedamosiose (padedant mokyto
jams) moksleivių organizacijose, šio krašto dauguma mokslei
vių ypatingose sąlygose gyvena: daugeliui jų, kaip tam rusų 
Lomonosovui, reikia dar savo silpnomis jėgomis nugalėti tos

9 Darbo dienoms: keltis—6 vai. 30 min.; nusiprausi, apsi
rengt— 6 v. 30—7; malda 7—7. 10 m.; pusryčiai 7 v 10—7.40; į mokyklą
7. 40; pietūs 1 v. 05 m.; perstogė 2—3 v.; mokymosi 3—5; perstogė 5—6; 
mokymos 6—7; vakarienė 7—7. 30 m ; tarpumokslis 7. 30—8 v.; mokymos 
8—9. 30 ui.; malda 9. 30 — 9. 45 m.; darbas. 9. 45 —10. 30 m. Šventa
dieniais: Keltis apsiregti 7—7 v. 45 m.; malda 7.45—8; pusryčiai 8 v.;
8. 30 m.; Mišios 8 v. 40—9. 30 m; pasimatymui su savaisiais 9. 30 —11.; 
tylos darbas 11 —12; pietūs 12—12. 30; pasimatyt su savaisiais 1—4: mo
kymasis 4—5; tarpumok. 5—6; matymasis 6—7; vakarienė 7—7. 30; 
tarpumok. 7. 30—8.; matym 8—9. 30; malda 9. 30—9. 45; tylus darbas 
9 v. 30; gulti 10 v. (jaunesniems), 10. 30 m. (vyresniems.).



Idiūtys, kurių stato tėvai, šeimyna, d dažniausiai neturtas ir 
nesusipratimas. Toki išsprūdėliai, būdami dažniausiai suaugę, 
daug turi energijos ir gražių norų. Todėl nors čia tebuvo dvi 
klesos, bet mokiniai jau sudarė At-kų organizaciją (organiz. 
pirm. 1918 — 19 m. buvo J. Valukonis) su 66 nariais. Orga
nizacija pasidalinusi keturioms kuopelėms leido rankraštėlius 
— „Miško Sargas* (išėjo 2 num.), „Samtis“ (juoko rankraštis, 
irgi du) ir „Balsas* (1 num.). Bendras visų at-kų organas 
„Nemuno Gelmė* (Redag. komisija iš A. Raulinavičiaus, 
K. Rudzikos, Gražuliavičiaus, Kubiliutės ir Vaikšnoro), kurio 
išėjo trys numeriai. Siame rankraštėly daug vietos buvo ski
riama žmonių kūrybai (burtams, dainoms, pasakoms, dainuš
koms. . .), kurią moksleiviai patys rinkdavo. Buvo dedami iš
tisi straipsniai ir mintys iš skaitytų knygų („Jaunuomenės 
auklėjimas“, „Jaunimas ir idealas“ ir k.). Rankraštėlį net kuo
pelėse skaitydavo.

Jaunuomenės auklėjime ypatingą vietą turi sportas. 
Jis yra tolygus mūsų pasakų „gydomajam ir atgydomajam„ 
vandeniui. Susikūrusios dvi sportininkų kuopelės mažesnie
siems (vedė Jurkūnas) ir didesniešiems (v. Alksninis) iš dalies 
tą dalyką irgi atliko. Atspėjamomis nuo mokslo valandomis 
Seinų miškas (dažnai — ir miestas) skambėdavo sportininku 
dainomis.

Del susidėjusių aplinkybių mokiniai bažnyčioje šventa
dieniais neturėjo pamokslėlių, taigi buvo įvestos sekmadieniais 
paskaitėlės iš religijos, doros, meno ir kitų mokslo dalykų, šioje 
srity daug pasidarbavo Dvasininkų Seminarijos profesorius 
Kun. Naujokas, patiekdamas gražių paskaitėlių apie būdą ir 
jo lavinimą sąryšy su Kristaus mokslu. Laikė paskaitų apie 
rytų tautų papročius ir vokiečių karo kapelionas jez litas, 
ilgus metus gyvenęs (gimnazijoj mokęs) rytuose — Taduose.

1918 -— 19 mokslo metais At-kai surengė du savybės 
vakarėliu, statydami „Iš tamsos į šviesą“ (kai ką pa
taisę ir pritaikinę mokiniams) ir „R y t o j a u s Dien ą“, 
neminint dainų, deklemacijų, paveikslų ir kitko, kurių visu- 
met buvo nemaža, šiemet irgi kelia vakarėlių. Moksleivių, pa
dedant pavasarininkams, iškeltos kelerios gegužinės. Pačioj 
pavasarininkų organizacijoj moksleivių dauguma irgi aktingai 
dalyvavo, padėdami jaunimui šviestis.

šit apžvalga tų švietimo įstaigų ir jų moksleivių, kas 
taip džiugino mūsų žmonės ir visuomenės darbininkus. Šios 
įstaigos kaip tik buvo taikinamos daugiausia šio krašto netur
tingiems žmonėms, ta 1 ir pats mokestis už mokslą buvo ne
didukas—pirmais metais 100 auks. metams, dabar 150.

1920 m. III — 26.
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Kazio JBugo&

KELI MAŽMOŽIAI
del „Ateities Spindulių“ (JViJVl- 1—2, 3—4. 1917/18 m.) 

rašybos ir kalbos.
(Tęsinys. Pradžią žiūr. 2—3 š. m. „Ateities“ sąsiuv.).

12. I? e r n e 1 i g 56. Dusetiškių ir saliečių p ar n e- 
1 i g (su netrumpu, vidutinio ilgumo i, kursai visuomet tekįla 
iš ilgojo 1), saliečių p ar n e 1 i g (i tvirtagalis netrumpas^ 
vidutinio ilgumo) rodo reikiant rašyti pernelyg. Žodžio 
kilmė irgi rodo ilgąjį i: per nelygiai.

13. V i 1 y č i a s laido 112. Reikia rašyti v y 1 y- 
čia, o tarti v y 1 y č i a (1-sis y tvirtagalis. Ylakiai, 
Salantai) — wylyczia „Wurfpfeil“ (pirmasis y tvirtagalis) 
Kurschat Deutsch-lit. Wrb. II 363. Balsio i ilgumą rodo ir 
Daukanto rašyba: w y 1 y c z ė s, kardą, sejdoką ar swilksni 
(Budas 90,24), w y 1 y c z e s, sejdokus, swilksnys, ragotinės 
tijkę 1. c. 169,4. Kad pirmasis skiemuo (v i) buvo tariamas 
su ilguoju i, rodo dar ir Daukšos will cz ios (Post. 356;8)į 
Mylkio (Wrb. II 228, 370) w y 1 i c z i a. Siaurės vakarų 
Kuršo latviai saką v i 1 i č a (abu i ilgu) „ein Pfeil“. Mance- 
liaus 1638 m. žodynas (Lettus) turi žodį v i 1 i c i s (abu 
i ilgu) (Rakštų krajums XIV 99).

Lietuvių ir latvių v y 1 y č i a (1-sis y tvirtagalis), kaip 
rodo patys garsai, yra svetimas žodis, turįs neaiškų ryšį su že
mųjų vokiečių (niederdemsch) žodžiu Flit z, F 1 i t s chfl Pfeil“, 
olandų flits, iš kur pranc. f 1 ė c h e „strėlė“ (2-sis ė tvirtagalis).

Jauniaus vylė, (vylės, vylą) „cTp-fejia“, jei tasai žodis tik
rai yra Kvėdarniškiuose, kuo aš abejoju, batų irgi vokiškosios 
kilmės (Pfeil iš senesnės lyties p f i 1).

Vylyčios ir vylos vietoje aš vartočiau žodį strėlė 
(strėlos, strėlą) arba strėlė (strėlę). Mūsų strėlė yra 
lygiai tas pats žodis, kaip ir senovės vokiečių augštaičių (alt- 
hochdeutsch) s t r a, 1 a „Pfeil, Blitzstrahl“ (vok. a iš ilgojo 
e: S a m e J lie. sėmens, sen. vok. aug. mano || mėnuo), šių 
dienų vokiečių Strahl „spindulys“ ir Slavėnų cTp-feaa. Strėlė- 
paimta iš gudų kalbos būti negali, nes tuomet tartume *s t r i e- 
1 a: iš Slavėnų garso fe mūsų kalboje randasi ie (k. Byra* 
Lituanica 7— 9). Strėlė, taip santykiuoja su s t r i e 1- 
č i ūmi, kaip bedė, su biednū. Vadinasi, strėlė ir bedė 
yra savi žodžiai, o s t r i ė 1 č i u s (s t r i e 1 b ė,) ir b i e d- 
n a s — atajuonys iš gudo kalbos. Bedė giminiuojasi su 
badu ir sanskrito žodžiu b a d h ė s „priespauda, vargas“^

Pavyzdžiui duodu kelias strėlos žodžio vartojimo vie-
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las: 1) s t r 6 1 o s rustibes Diewo (Daukšos Post. 14,25), 2) 
s t r ei a iž kilpinio iszauta 1. c. 580,16, 3) atmusclik iu 
s t r e 1 a s 1547 m. Kataįc. 24,31, 4) strelos žayzdingos 
(Kniga Nobažnistes..; Kiedaynise 1653, p. 79), strelu la- 
kiančiu 1. c. 80, 5) Imismeygie strėlės tawo szirdin mano 
1. c. 42, Kalbos tawo kayp strėlės pilnos nuodą sančios 
1. c. 101, 6) iszgesijt wissas ugningas s t r ė 1 a s piktojo 
(1701 m. Nauj. Testam., Pov. Grom. Bfez. 6,16), 7) strata 
¥atažala“ (Kupiškis) iš s t r ė 1 ė, 8) medžias strains 
(—strėlės) laidžia (Pandėlys), 9) Ne bile pievoj dobilas augo 
penkiom šašom strėlalėm (=:strėlėlėmis), su devyneis žie- 
deleis (Seinų dainos žodžiai).

14. Skraistė 51. Ištarmė skraistė („čigonių 
apsigaubimas“. Naujamiestis, Jušk. žod. I 417 s. v. gaubti;; 
skrayste 1614 m. Punktay sakiniu 163) tegalima tiktai 
tose tarmėse, kuriose kreivas pavirto k r a i v ū (kraywas 
širvido Diet.5 119, Anykščiai). Rašyti reikia skreistė. 
Plg. skreistė „ein weites, taltiges Oberkleid“ Kurschat 
D. lit. Wrb. I 540, Jis apsisiautė savo kunigiškąją skr ei- 
s t ę Schleicher Lit. Lsb. 186, lėpitosse skrėistessia 
waikszczioio Daukšos Post. 5 8 2,43; skrejstis, naro- 
dowy ubior niewiast z plolna bialego, uroczysty; i z plčtna 
zielonego (nie bielonego) žalobny zwany judskrejstis 
(okolo Wiekszri i Worn) Kossarzewski Lituanica . 159b= 
skreistis (Jušk. žod. I 198 s. v. bažnyčiškas) ir jūod- 
s k r e i s t i s.

15. Liudijimas 81, liudininkė 33. Iš šne
kamosios kalbos veiksmažodis liudyti (taip rašo Kur
šaitis) arba liudyti (ką rodo Daukšos rašyba) man nepa
žįstamas. Aš, turėdamas autoritu Kuršaitį, labiau linkstu 
rašyti trumpąjį u Daukantas vartojo lytį liūdėti (balsio u 
ilgumą rodo jo ‘rašyba): 1 u d i e t e neteisingai „dicere falsum 
testimonium“ Zodrodys 13, 1 u d i e j s, swietkas „tęstis“ 1. c- 39, 
1 i u d i e i e m as „liudijimas“ Giwatas Didiujū. Karwaidu. 53.

L i fi d y t i (Daukšos 1 i ū d y t i) taja pat svetimas žodis 
kaip ir s v i ė t k a s (iš, gudų žodžio šv’etok, atsiradusio per 
kilmininko cB^Tsa kaičią iš cbIaokb) ir s v i ė č y t i (iš gud. šv’et- 
čič iš senovės lyties ciBteHTH). Liudyti yra viduramžio 
gūdų žodžio vaikas; plg. juoah „cBHA'feTeJiH“ CpesneBCKifi: Ma-
TepiauiH ma cjroBapa Apesnepyccitaro s3HKa II 93.

Senieji lietuvių „liudijimo“ terminai mums nežinomi. 
Latviai liudijimui turi net du žodžiu: llecinat lleciniėks „liudi
ninkas, t. y. liek&sis (juininifi) žmogus“ ir (Kuršo šiaurės vaka
ruose) taprinat tapriniėks (iš ko Dūndangos tarmėje atsirado 
t a r p i n i ė k s). Pastarasis latvių žodis be ne bus tik suga-
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dintas starpiniėks „tarpininkas“? pig. ė d r i s „erdvas“ iš 
e r d s, s k a d r i s „skardas (jsecTb)“ iš skards.

Jauniaus liudijimu Kvėdarniškiuose rusų žodįj^n „cbujv!,- 
Tean“ atstoją vyrai. Pasakymas „vyrus kelti“, „vyrus vesti“ 
reiškiąs šaukti liudytojus, kad jie išvystų daromą žmogui pra
gaištį (blėdį).

16. Biaurus 5, 51, plauti 9, ši e n p i ū v i a i 
30, s p 1 o v ę s 15, biuro 91. Del tokios rašybos nebus 
pro šalį atminti skaitytojui mano žodžiai, pasakytieji dar 
1913 metais „Rašybos mažmožiuose“ (p. 14). štai jie: «Visi 
be išimties lietuviai žodžius spjauti, pjauti, bjaurus 
ištaria su j. Girdimojo j vietoje rašyti i neturime nė mažiausio 
pamato. Kiekvienos kalbos rašyba turi su paktais taip elgtis, 
kaip patys jie reikalauja (sc. pasielgiami). Rašyti s p i au t i, 
plauti, biaurus, tai yra taip, kaip niekur niekas Lie
tuvoje netaria, yra ne mokslo, bet vadinamosios „Schulfuch- 
serei’os“ darbas. Biaurus, plauti pirmasis pradėjo ra
šyti Kuršaitis, žodžių biaurus ir piauti negalime statyti 
vienon draugėn su kiaule. Kadangi visi lietu
viai žodžio pradžioje po b i r p ištaria j, 
tai ir reikia rašyti j. Rašydami žodžiuose b j a u r us 
b j u r t i, p j a u t i, p j ū t i s, p j a u 1 a i, s p j a u t i po b 
ir p minkštinamąjį ženklą i vietoje girdimojo priebalsio j, 
mes tiesiai spjauname akys na liaudies kalbai. 
Nėra kam mums kraipyti ir tampyti, kaip tam Macikui plau
čiai, kalbos paktai! Imkime juos tokiuos, kokie jie ištikrųjų 
yra! Kalboje visa kas daryti vienu šablėnu nepriderėtų».

Kuo remdamos Rygiškių Jonas nori mums prispirtinai 
įterpti supelijusį Kuršaičio „tavorą“, aš nežinau, dėlto 
kad iki šiolei dar neesmi gavęs jo „Mūsų rašybos“, apie 
kurios pasirodvmą pranešė „Ateities Spinduliai“ (1917/18 m, 
Jfc 3—4, p. 121).

Kitą kartą net ir patsai šablonista Kuršaitis po b ir 
p rašė j: pjaustau Beitrage zur Kunde der littauischen 
Sprache. KOnigsberg 1849, II 171 pjauti p j & u j u II- 
148 Peiliu dūnos p j ė u t i I (Konigsberg 1843) 30 n u- 
p j & u k I 20, s p j ė. u t i II 149. Tokią pat rašybą, tai. 
yra bjaurus, pjauti..., randame Ruigio (1747), Mylkio^ 
(1800) ir Neselmono (1850) žodynuose. Šita rašyba nėra 
buvusi svetima ir Didžiosios Lietuvos raštams. Suprasliaus 
1787 m. „Ztwatas Poną yr Diewa musu Jezusa Christusa... 
(Suprasląvv... Metusy Poną 1787)“ rašo: bjawres 173, pjawn 
78 pjawna 77, 78 pjawty 78 pjawstity 331 apsypjawslity 308, 
ik pjūties ant pjūties 77, spjawdaloms suspjawde 332 spjawde 
183 spjawdidamy 173, 181 spjawditas 183 suspjawditas 188,

t
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197 suspjawdita 211 spjawdanciu 175 spjowe 80. Giedraičio 
„Naujame įstatyme (Wilniuje 1816)“ irgi po b ir p randame j: 
bjaurus 319a, 242a, pjaujų 42 b pjauja 111, 143b pjautuwą 
57 a, 380a pjūtis 14a, 21b, 57a, 105b, 143b, 380a, spjaudė 
46b, 80a spjauditi 79a ir k.

Kitą kartą ir „Varpui“ po b ir p rašybos su j būta 
nesvetimos; plg. bjaurus VII 3, 11, 12, 29, 30, 35, 65, 66, 
VIII 174, IX 8, 83, X 37, XI 42, XII 5, 102, XIV 101, 
XV 31, 235, pjauti pjautuvu VII 17 pjauja VII 29, nusi
spjaudavo X 54 nusispjovė 37 ir tt.

Daugiau pavyzdžių neduodu, nes gaila laikraščio vietos. 
Užsispyrėliui net ir šimtai pavyzdžių nebus pėrkalbingi.

III. Garsai nebuvėliai.
Lietuvių kalbai daug yra svetimų garsų, kurie kitoms 

kalboms paprasčiausi. Pavyzdžiui, lietuviai neturi savo žodžių, 
kur būtų garsai x (rusų xhtphh, lenkų cliytry, vok. ach, ich), 
h (rusų r žodžiuose rocno^t, Bora, Bory, doraTun, ukrainiečių horod 
„miestas“, gudų hid „gyvis, vabalai“, vok. llieb), f, tli (anglų 
kalbos garsas, vadinamasis t ir d „interdentalis“) irk. Garsus 
x ir f lietuvis visuomet pakeičia jų giminaičiais k ir p, o h 
nieku nepakeisdamas visai išmeta. Slavėnų žodžius c h o w a č 
(lenk.), xnTpuu (gud.), vokiečių Fehl, Fuhrmann, Slavėnų h o- 
d i n a (gud. h a d ž i n a), horilka, pohibel, h ū d i t i 
(gudų hūdžič „peikti“), vokiečių H i e b, H a 1 s c h e n lietuvis 
persidirbo į kavčti, kytras, pelė „trūkumas, yda“, pūrmonas 
(rytiečių kūrmonas, kuntas „svaras“ iš gudiškų lyčių xūr- 
m a n, x u n t „Pfund“), adyn&, arielka (žem. orielka), paibelis 
(plg. dar žem. ndiką, kilusią iš gud. n a h a j k a), ūdyti (išu- 
dijo mane, kaip paršelį), ypas, ėlckis „krūtinė (MaanniKa) su • 
apykakle“.

Slavėnų garsas x yra naujas garsas, kilęs iš senesnio s 
arba ks. Pavyzdžiui tesie slav. y x o į ausis, cyxt ' sausas, 
6jn>xa II blusa, Bnxipi, II viesulas, || bbpxt»'|| viršus (rš lietuvių 
kalboje randasi iš senesnio rs OHjsejiMHt CxaBHHo-dajiTiHCKie oteoah. 
XapBKOB’B 1911, p. 29—33, Byra Daltica. BapinaBa 1911, p. 7), 

, xyS1) (iš čia liet, kūdas) j| Sanskrit, kšudrds „menkas“ 
(sanskrito kš kilęs iš ks), crpixa „stogas“ iš *stroiksa || strie- 
giu striegti ^stiegti, dengti stogą“. Slavėnų garsas f dar 

- jaunesnis nekaip x. Savuosiuose žodžiuose f paprastai kįla 
iš senesniojo v žodžio gale arba skiemens pradžioje prieš kimų 
priebalsį (1 o f „jobb“, f t a r 6 j „btopoh“, lafka „<aBKa“), o sve
timuosiuose atstoja kitų kalbų garsą f (4>a6pnKa, lenk, fana- 
berya). Tuo metu, kai* rusai dar tebetarė 1 o v, v t o r o
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. 1 a v k a, svetimųjų žodžių garsas f virsdavo p. Iš tos gady
nės eina rusų liaudies vardai: Panom, || nauja-gr. Agathon 
(tli taria f), Fanta | Ag&thi, o c t a m» |( Eustathios, n p o c t k a|| 
Euphrosini, Ocnnt Josiphos, n n a n n T> || Philippos (<1> a c m e p « 
FpeKo-cjraBjiHCKie 3tk>am III 13).

Lietuvių kalbon svetimų garsų vesti nereiktų. Mums 
gana savųjų!* Ne tiek kalbą darko sulietuvėję svetimi žodžiai 
(kriėnas |[ xpint, aršiau || gud. horše, vytis „bhtjisi,“ Dauk. || 
žem. vokiečių V it „Bruder Veit, Landsknecht*, krūza s|Įvok. 
Krus „upyjKKa“), kiek naujčvininkų peršamosios svetimybės ne
lietuviškos našystos drabužiais (Lourdes’o stebuklai, filosofija, 
historija, Henriettas, charakteris, šachas). Geriausia būtų sve
timųjų žodžių vėngti, bet kur jie neišvengiami reiktų 1 i e- 
t u v i n t i.

„Ateities Spinduliai“ pagirtini už rašymą k a r a k t e- 
ringas (84) su k svetimojo X (ch) vietoje, bet už ge- 
gje m o n i j ą (64) bartini. Iš graikų žodžio h ė ge m o- 
n i a (-^ep-ovia) pritilpti prie *gegemonijos kitaip nega
lima, kaip tiktai per rusų ręreMonia. Skolindamies žodį iš 
pirmutinio šaltinio, be tarpininkų, gautume ėgemonlją 
(vard. ėgemonija, kilm. — nljos) su tokiuo pat kirčiu, kaip 
originale ir kaip mūsų žodžiuose (brolija, —Įjos, Ąžuolijh—vietos 
vardas Dusetiškiuose, žarija, kalavijo,—įjos „ajerų rūšis“, 
molijši ir k.).

Svetimųjų kalbų ilgųjų balsių neturime trumpinti, nusi
žiūrėję į lenkus ir rusus, kurie šitos rūšies balsių neturi. 
Savo gimnazijose mes turėsime vaikus mčkyti lotynų ir graikų 
kalbos žodžiuose griežtai skirti trumpuosius balsius nuo ilgųjų, 
kaip kad juos skiria vokiečių mčkytojai. Graikų s i s t ė m a turės 
likti neperdirbta į *s i s t e m ą. Lotynų ūnivėrsitas 
įėjęs mūsų kalbon turi ir palikti ū n i v 6 r s i t u.

Prie žodžių kamantai (iš lenk, chomąt) ir pūkas 
(žem. p u 6 k a s iš nyxi>) priderėtų mums tarti ir k a r ak
te r i s, k ė m i j h „x n m i a“. Fabrikas, Pranciškus 
(P rana s, P r a n y s), Peliksas, parapija, poskū „faska“, 
p i e 1 h „Feile“ reikalauja rašyti ir taryti pilosopij & 
(kilm.—pljos), paktas, prapesorius. Greta su o s- 
t i j a „hostia“, a d y n a „hodina“, p a i b e 1 i s „pohibel“ ir 
n h i k a „nahaika“ turėtų būti sakoma ir ė g e m o n i j ė, 
įminąs „hymnos“ (m n lietuviai verčia į m i i: m i n y k as 
..„mnich“, giminazija) arba imnas, Olandai.

(Dar ne galas).
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Vaisgenio

Musu žemė— senovės liekanų lopšys.
Kiek senovinių įvairių amžių ir erų daiktų atsitinka 

rasti Lietuvos žemėje! O kas dar joje paslėpta, žmogui neži
noma. Archeolagai, remdamiesi mokslu ir jo daviniais, žemės 
sudėtimi — sprendžia. Tačiau stigdami atsidėjusių tam dar
bui žmonių, nesurankiojame jų, tų mokovų išspręstųjų ir įver
tintųjų žemėj išlikusiųjų senovės liekanų. Nebent* netyčiomis 
valstiečiui iš kalvos smėlį keliui taisyti beimant ar savo lau
kus beariant, šulnį bėkasant tenka ko ne ko nuostabesnio 
rasti. Randami pinigai, žmogaus rankikauliai su užnarintomis 
žalvario apyrankėmis, akmeniniai plaktukai, ramsčiai, kaklų 
papuošalai, durtuvėliai. Kaimietis žmogus ne labai nudžiugs 
radęs tokių daiktų, ir gal ilgai niekam apie savo radimą ne
pasakos, kaip kad dar per šį karą vienas žmogus, rsdęs lau
ke jam dar nematytą vokiečių kareivio revolverį, bijojo imt 
ir ilgai apie savo radinį niekam nepranešė. Tokia jau žmo
nių psichika. Tačiau jį ištobulinti galima, tiktai reikia pa
milt archeologijos sritis ir atsidėti tam darbui. Painformuosi 
kaimietį, suteiksi jam peikiamų žinių, atidengsi jo protui se
novės liekmeuų taupymo reikšmę,—žmogus rastą „liekanėlį“ 
taip sunaudos, kaip prieš tai jis buvo mokytas. Jei nežino
jimas, tai rastieji kur giliai žemėse pinigai žmogui turi svar
bos tik tam kartui. Žiūrėk, atsiranda kokis dvarininkas, pa
moka radėjui brangiau einamaisiais pinigais, ir žmogelis, leng
vai įgijęs dar lengviau kur prie butelio atsisėdęs juos pra
leidžia. Visokį kiti rasti „niekučiai“ vaikams žaisti pavedami; 
akmeninis plaktas moliui pliekti naudojamas; durtuvas—kiau
lėms durti. Zvilgterėkim kur, kas, kaip, keno buvo rasta, kas
dienį žemininkui savo darbą bedirbant.

Pasvalio apskritį imu tuo tarpu. Šio apskrities viduri
niame rėžy yra žymus kalvų skaičius. Kiekvienas toks kal
nelis turi savo vardą — Koplyčkalnis, Pašilio kalnas, Pilia
kalnis, Vaisgenis, Katmilžiai, Maščionkalnis, Bulbekalnis, 
Raudonkaklis, Jonkalnis ir k. Atskirai kiekvienas jie turi sa
vosios praeities padavimų. Vienas jų įžymus, kitas dar įžy
mesnis. Vienoj kalvoj verdenė ir žiemą neužšąla, kitoj — nu
mirėlių kaulų krūvos, kitoj — perkunspenių vieta. Iš vienų 
kalnelių mūsų laikais buvo leista vieškeliams žvirgždus imti, 
kiti visai uždrausta kasinėti. Kartais ir visai lygios vietos 
pasižymi archeologinių palaikų koncentruote. __ _ _ _

Iš rytų pusės pro šią apylinkę eina gipso plotai: Pum
pėnai, Pasvalys, Vabalininko valščiaus kraštu, Krinčinas, Pa-
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biržė, Brunavos vakariniu pakraščiu (prie Nemunėlio upės> 
taip ir toliau į Kuršą Saločių, Vaškų, Žeimelio, Lauksodžio, 
Joniškėlio, Gružių, Linkuvos, Pakruojaus, Klovainių, ^Pušaloto 
apylinkės sudaro tą sritį, apie kurią čia kalbama, v Žemė ko
ne visur čionai vienoda: tas vienodumas siekia Panevėžį ir 
Šiaulius. Naujausis šios srities podirvio sluoksnis j u o d ž e- 
m ė vietomis su riebiu moliu ar melsva šlyną maišyta. Yra 
durpiniuotų pelkių. Bet jų maža. Upių ir upelių vagų ruo
žuose neplačiai yra smiltiniuotų žemių. Tačiau k i 1 n o j amų- 
j u smėlių neatsitinka. Ežeru ežerėlių berods nė vieno 
nėra. Kalvų čiabuvių vadinamų „kalneliais,“ kaip jau esu 
sakęs, kone kiekviename žingsny rasi. Nors žemė visai kitokia 
— moliu ar šlynu maišyta juodžemė, bet kalvos dažniausia 
smėlyniuotos sudėties pobūdžio. Yra požeminių ir išorinių (pa
viršinių) šaltinių, žmonėse vadinamų „verdenėmis.“ Jų 
yra ne tik slėniuose, lomose, bet taip pat kalvose. Požemių 
vanduo irgi vienur kitur pastebiamas, surandamas (N e b u- 
vėlių kapai Joniškėlio vaJšč., kur 1912-13 metais buvo 
rusų žinovų tyrinėta ir spręsta, jog iš po žemių prasiversiąs 
vanduo į viršumą, į paviršį. Dabar svarbu suvokti, kas iš 
archeologinių palaikų slepiasi tokios sudėties žemėje. Imu at
skirus laiko įvykius.

Prieš 30 metų Ponkrelių kaimo lauke (Joniškėlio valse.) 
pusvarsty nuo Mūšos upės vienas ūkininkas x) plėšė pavasa
rį dirvoną, čia šlyninėj žemėj senėliau žaliavo eglynas. Jam 
beariant, žagrė išvertė iš žemės apie 100 vienodų sidabro 
pinigų, didesnių už rusų rublį skersmeny per visą spausdina
mosios raidės ilgį. Rastųjų pinigų kraštai nevienodi, netaisy
klingi. Vienoj pinigų pusėj aplink monetos pakraščiais at
mušti šie žodžiai ir skaitmenys:

1650X PACUM: D: IN: DIEBVS: NOST:
^Tos pačios pusės vidury, tarp raidžių, rusų rublio didu

mo ratas; tame rate į Senovinį Asirijos liūtą panašus atmuš
tas žvėris gyvulys su užriesta ties gal va klaustuko lyties uodega* 

Antroj monetos pusėj rašyta:
CVVOL: A: L: IMP-MO: ARC: CIVIT

Pinigų vidury neaiškus žmogus geležinėse karo drapa
nose; jo kojų nėra. Apačioj Lietuvos valstybės ženklo (vy
ties) panašumo kažin ką bemušąs (? mano) į sirežęs karžygys.

Tų pinigų žmonėse dar yra išlikę, bet jau žymi jų dalis 
pranykusi.

1) Pakalnis.
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' Ne taip dar senai dvaro kumetis buvo išaręs ties „Ne
buvėliu Kapais ’)“ senesnių metų ir laikų pinigų, bet iš jo 
atėmė juos dvaro prievaizdas 2); Toj radimo vietoj ir šiandie 
šis tas galima užeiti. Man piemenaujant^prieš 8 9 metus netoliese 
Vaisgenio kalnely piemenys buvo radę 9 skatiko didumo ar 
ne sidabro pinigėlius. Viename jų šit kas, kiek galima iškai
tyti, rašoma:

Vienoj pusėj —
1756 (metai); žemėliau I. O.; dar žemiau
A. M. ir tarpe raidžių trys vienodos karūnos.

Antrojoj pinigo pusėj stovi ženklas JF; viršum ženklo 
karūna, o apačioj sukryžiuotos dvi šakelės. Pinigas vokiško 
pfenigo didumo, tik dviem kartais plonesnis.

Tame kalnely buvo ir žalvario (bronzos) kaklo papuo
šalas rastas. Pažymėtina, kad kalvoj esama daugybės žmogaus 
kaukuoliu ir įvairiu kitu kaulu; smėlis kalnely smulkiausias.

Apie Saločius, netoli vietos, vadinamos Skaradžius (Ska- 
radis), prieš 1905 metus buvo, beimdami iš Mūšos krantų 
žvirgždus, atradę aplūžusią Napoleono laikų armotą. Tuo tarpu 
kaip tik mes žinome, kad Napoleonas Bonapartas, lankyda
mas Rusus savo ekspedicija keliavo Saločių miestelio apylin
kėmis Biržų link. Atsiminkime šiuos rastuosius pinigus ir 
žmonių pasakojimus. Tiesa daug kas dar mini Napoleono ke
lionę, jo veikmę. Ar tie rastieji pinigai būtų irgi Napoleono 
laikų? Ką tos monetos sako, keno jos būtų buvę, nežinau. 
Tik vienas dalykas aišku, kad Napoleonas I Bonapartas gi
mė 1769 metais, mirė 1821 m. Tuo tarpu rastieji pinigai 
senesni: vieni 1650 metų, kitas 1756 metų.

1650 metų pinigu atsiradimu Rusuose viešpatavo ku
nigaikštis Aleksejus Michailovičas (1629—1676 m.). Iš istori
jos davinių žinome, kad prie jo pirmieji buvo išleisti Rusų 
vario pinigai. Tuo tarpu rastieji pinigai visi sidabro. Čia pi
nigų kokybė nesutinka, vieni vario, kiti sidabro. Toliau. Tuo 
metu Lietuvoje kunigaikščiu buvo Jonas Kazimieras (1648— 
1668), prie kurio viešuose valstybės tvarkymo reikaluose (dip
lomatiniuose su kitomis valstybėmis raštuose) buvo lotynų 
kalba vartojama. Rastasis pinigas irgi lotynų kalbos žodžiais 
aiškintas. Jis turi 270 metų.

Antrasis iškastasis pinigas 1756 metų. Maždaug tais

') Kur dabar Gružių bažnytinėmis stovi, buvo gr. Tiškevičiaus 
dvaras. Dar prieš baudžiavos laikus to dvaro vietoj stovėjo Nebuvė
lių sodžius, o netoliese ir Nebuvėliu Kapai, apie kuriuos šiandie 
daug pasakojimų ir padavimų žmonėse yra pasilikę.

s) Bugaila (sulenkėjęs).
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metais Rusuose buvo kunigaikščiais Povilas I (1754-1801) ir 
ankstėliau Petras III (1728-1762). Ar jie turėjo savo pinigus 
išleidę, ar ne — nežinome. Lietuvoj tuo laiko tarpu valdė 
kunigaikštis Fridrikas III Augustas (1733-1763 m.),, kurio 
veikiausiai tie pinigai kaip tik bus buvę (JF). Rastasis pini
gas turi 164 metus.

Kur, kada ir kaip tie pinigai rasti, žinome, bet keno jie 
būtų, kas juos būtų vartojęs, prie kurių, ar Rusų, ar Lietu
vos, ar Lenkų kunigaikščių, aiškiai bent tuo tarpu pasakyti 
sunku ir negalima. Tikrų žinių surinkus, jei būtų patikrintų 
istorinių šaltinių, daug kas naujo atsidengtų mūsų akims ir 
Lietuvos irtorijai. Daug kas paaiškėtų atskirai apie kiekvieną 
Lietuvos žemės apylinkę tautos istorijos ir geologijos 
mokslui šviesti, suradus tai, kas mokslininkų priskaitoma 
archeologijos sričiai—tam senovės praeities tyrimo mokslui.

yl. Juškos

ei gtrt. laksto „Pasaulio pabslgos“1).
Nors Redakcija ir deda šį straipsnį, bet 

tai dar ne reiškia, kad su visomis jame išdėtomis min
timis sutiktų. Ji tik nori skaitytojus kalbamuoju klau
simu sudominti. Red.

Nors autorius savo rašinio gale įspėja jaunuosius 
optimistus, kad nemėgintų laikyti galima natūralinę pasau
lio pabaigą vėliau kaip 2944 metus, tačiau neiškenčiu 
nepabrėžęs keletą voptimistinių* žodžių. Juk optimizmas 
visai neblogas gyvenimo reiškinys ir visumet geresnis, 
negu pesimizmas. Taigi aš ir norėčiau pastebėti, kad 
žmonija, natūraliu keliu eidama prie galo, gali jo per 
1000 metų ir nepasiekti, kaip gerb. Jakštas tvirtina.

Pirmiausia eisime prie matematikos lygčių a(l-|-p)u = b, 
kur a reiškia žmonijos skaičių tamtikru laiku, b reiškia 
žmonių skaičių ir metų praslinkus ir p metinį žmonių 
priaugimo nuošimtį. Šios lygtys gaunamos iš sudėtinių 
procentų teorijos. Autorius pateikia, kad kun. Moigno 
imdamas metinį žmonijos priaugimo nuošimtį lygų 0,00347, 
rodo žmoniją esant nepilnų 6000 metų senumo. JKiek že
miau autorius pastebi, kad praeito šimtmečio antrosios 
Susės žmonijos priaugimo nuošimtis buvęs daug didesnis, 

š viso to tenka manyti, kad norint, kad žmonija būtų

x) Zūrėk šių metų „Draugijos“ 1 ir 2



jau 6000 metu išgyvenus, reikia, kad metinis prieauglis 
seniau būtu buvęs gerokai mažesnis, negu kad. praeitame 
•Šimtmety yra buvęs. Tačiau su tuo sunku sutikti. 1) Se
niau žmonės buvo daug tvirtesni, negu dabar. Dar 
mūsų atminimu būdavo seneliu, išgyvenusiu daugiau, kaip 
šimtą metu. Šventasis Raštas mini, kad pirmieji tėvai ir 
daug kitu patriarku gyvendavę net po kelius šimtus me
tu. Tad tas faktorius lygčių „pa turi irgi žymiai didinti. 
2) Zilesnės senovės žmonės ilgiau gyvendami ir būdami 
daug stipresni, buvo kartu ir daug vislesni. Sv. Raštas 
tap pat mini, kad patriarkai turėdavę daugybę vaiku. Taigi 
nuo to „p“ irgi turi didėti. 3) Remdamiesi tam tikrais 
tyrinėjimais, galime tvirtinti, kad seniau žmonių papročiai 
buvę tyresni, negu dabar, kad veik visus netyrumus į 
laukiniu tautu papročius įnešė eiropieČiai. Tokiose sąly
gose priaugimo nuošimtis „p“ gali būti žymiai didesnis, 
negu paimtasis kunigo Moigno. Ir vis dėlto, norėdami 
žmonijai duoti 6000 metu amžiaus, turime sutikti, kad 
buvo faktorių, kurie galėjo net dvigubai procentą „p“ 
sumažinti. Tais faktoriais galėjo būti karai, lig’os, sumi
šimai, o gal ir dar kas, ko šiandieną nė nežinome. Atsimin
kim tik Amerikos indėnu išnaikinimą ir išnykimą.

Dabar žiūrėkim į dabartį. Žmonės silpni, dauguma 
iki 50 metu pasensta. Papročiai žymiai subjaurėję. Jie yra 
pagedę ne tik miestuose, bet ir sodžiuose. Galime kalbėti 
ne tik apie „Zweikindersystem“, bet ir apie „Keinkin- 
dersystem“. Imkim pavyzdžiu Prancūzus. „Zweikindersys- 
tem**’os ir šio pasaulinio karo dėka ten bebus likę 37—38 
milionai gyventoju iš 40 milionu. Ar Čia ne gražus v— ptt 
pavyzdis? Jau prieš karą prancūzai rimtai buvo susirūpinę 
savo tautos nykimu. Gal visai netoli tas laikas, kada 
tuo turės susirūpinti visa Eiropa. Eiropoje, pridėjus visus 
tuos faktorius, kurie senesnio žmonių priaugimo procentą 
labai mažino, man matos, žmonių prisipildymo pavojaus 
visiškai nėra. Amerika pirmoji Eiropa paseks. Sunkiau į 
tą kategoriją įkergti Azija, bet ir ji vargu viso to išvengs.

Toliau autorius išvedžioja, kad žmonija ilgai nega
lėsianti gyvuoti, nes pasaulis pristigsiąs ekonominiam 
savo gyvenimui reikalingos medžiagos, pavyzdžiui kuro, 
nes esą po keliu šimtu metu nebeliksią nei mišku, nei 
anglių. Ta nuomonė man atrodo perdaug pesimistinga. 
Paskutiniu keliu dešimčių metu fizikos išradimai verčia 
turėti daugiau optimizmo. Argi vienos malkos ir anglys 
tėra šilimos šaltiniai. Į tą darbą jau kinkoma elektra. IJž
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dešimties, kitos metu į tą darbą bus įtraukta gal naujus 
jėgų, naujos energijos.

A. Jakštas spėja, kad jau prisiartinęs šv. Rašto pra
našaujamas prieš pasaulio galą žmonių ir tautu prispaudi
mas. Pavyzdžiui nurodomas dabarties karas. Taip, šiandieną 
prispaudimo yra. Kenčia vienas luomas nuo kito, viena 
tauta nuo kitos. Bet argi seniau to nebuvo?! Atsiminkim 
senujq amžių verguvę! Milionai žmonių gal šimtą sykiu 
daugiau vargo, negu labiausiai suvargę luomai musu lai
kais. Atminkim tuos laikus, kada amerikiečiai ir eiropiečiai 
prekiavo juodaisiais! Pagaliau atsiminkim, kad ir mūsų 
baudžiavos laikus, Rusu laikus. Ar bereikėjo didesnės 
žmonių priespaudos?! Man rodos, kad dabar ji arba visai 
nedidesnė arba labai labai mažu procentu tedidesnė.

Ar žmonijos mintys yra išsisėmusios, irgi labai abe
joju, bet šiuo klausimu šiuo tarpu nekalbėsiu. Jis labai 
platus ir reikalautu ypatingo prisirengimo.

Žmonių papročiai įra. Autoriaus nuomone, būtinai 
reikalinga esanti tauta — mesianizmui atlikti. Jakštas tokios 
tautos neranda; neieškosiu ir aš, nes mesianizmu iš šalies 
ne per daug tikiu. Bet mesianizmui viduje prasmės duodu. 
Istorija yra parodžiusi, kad tautai labai ėmus kristi,, arba 
ji žūvai arba vėl staiga keliasi. Eiropos tautos dabar bene 
krinta. Taigi jos laimė — arba pagaminti tokiu žmonių, 
kurie ją prikeltu, arba žūti. Ir vieną ir kitą laikau 
galimu daiktu. Pirmą darbą gali atlikti kad ir ko- 
lektinga (susitelkusi) idealinga jaunuomenė. Kad vienas 
koks asmuo tat atliktu, ne labai tikiu. O kolektingu 
asmeniu (pav. jaunuomene) norėČiai tikėti. Paskutiniaisiais 
laikais jau buvo pasidaręs žymus idealingosios jaunuome
nės judėjimas. Tokioj net sugedusioj Prancūzu žemėj jis 
jau reiškė nemenkos galybės. Anglu „skautai“ irgi ne be 
prasmės. Pagaliau galima paminėti ir Lietuvos „ateitininkai“, 
kurie 10 metu laiku irgi užtenkamai ištarpo. Taigi tas 
idealingasis jaunimas kaip tik gali atlikti savo tautoje 
mesianizmą. Jeigu žmonijos mintys ir būtu išsemtos, 
tad atsiminkime kad Kristaus mintys neišse- 
m i a m o s.

Pagaliau, jeigu nebebūtu kam atgaivinti ypatingai 
Eiropos, tad jos tautos turėtu žūti. Ju pražūtį galėti! 
pagreitinti sveikesniu papročiu tautos. Azijoj gyvena dau
gybė tautu. Į jas pažvelgęs, aš pesimistingai akis nuleidžiu 
ir šnibždu Suites žodžius: „Azijoj rpūsu lopšys, bet ten 
ir giltinė“ (žiūrėk jo: „Gamta ir žmogus“).
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Visos čia išdėtos mintys leidžia man nukelti natū
rali pasaulio galą toliau, negu 2944 metai. Tačiau savo 
„optimizmo“ per daug nedidinsiu. Nors tikiu nuolatiniu 
žmonijos tamtikrose srityse progresu, bet tikiu ir regresu, 
kuriu dvieju suma gali būti lygi neigiamam dydžiui. Jei 
jo absoliutinė vertybė maža, tai gali reikėti daug laiko, 
kol pavirs „ašarų pakalnė“ „pragaru“.

Ramygala III — 11 — 1920 m.

Raštai.
Šviesos Keliai. E. Bougaud. Sulietuvino Juoz. Jani- 

lionis. Biržiai. 1918 m. 32 pusi, in 8°.
Vos po trijų metų kelionės iš Biržų knygelės pasiekė 

Kauną. Raštelis vertėjo skiriamas „išsiilgusiai šviesos moks
leivijai“. Žody i jauną moksleiviją autorius gailestaudamas 
sako: „mūsų moksleivijos dalis svajoja beprasmę laisvę gir« 
dama, kita — kilnių norų kupina, naujų kelių’ jieškodama 
griauna visa, ką pakely sutinka ir, neradus tvirtos atsparos, 
pati blaškosi, sielvartauja“. Neaišku, ką vertėjas norėjo tuo 
mūsų moksleivijai pasakyti. \

Knygelės savo turiniu—pamokymas paraginimas sunkią 
metikėj info valandą pasikalbėjimu mokytojo su mokiniu. 
Tarpais pasitaiko gana savotiškų minčių. Taip pav., 6 pusi., 
kame kalbama apie tikybos suprantamybę pasakyta:

. . . „Taipgi su begaline moterų daugybe (?), kurioms 
Dievas suteikė lygų protą (su kuo? V. Dis.j, o kartais ir ge
nijų, tačiaus, šalę to, dar augštesniais privalumais apdovanojo: 
širdies kilnumu, motinystės didenybe, angeliška mergystės 
skaistybe (?), nejaugi ir jos metę savo aukšto pašaukimo 
darbus turėtų pasišvęsti sunkiam tiesos j ieškojimui“.

Ten pat pasakyta:
„Tikyba yra susitikimas Dievo ir žmogaus, susitikimas 

jų širdimi“. Gal geriaus tiktų pasakyti: „Tikyba yra ryšys 
tarp Dievo ir žmonių“.

Puslapy 14 del Dievo radimo pasakyta:
„. . . O dar geriau atmeskim visus tuos prasimanytuo

sius prileįdimus. Pasakykim tiesiok: Dievas yra, jis gyvena 
mumyse, taigi tarkime jam paprasčiausiai: „Mūsų Tėve, ir t. t.“ 
'Tik kažin, ar taip paremtas tikėjimas, galės būti pastovus 
jaunuoliuose, kurių nuomonės veik visumet yra nepastovios. 
Tas pat ir 16 pusi. „Juk atmetei visas religijines idėjas dėlei 
Jų neužiektino (gal neužtektino? Dis.) aiškumo, atmesk
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taipgi visus prieštikybinius priekaištus^ 
(autoriaus pabr.), niekingus šešėlius ir kankinančias tave šmėk
las. Nutrink viską. Jei be užtektino išrodymo nieko nenori pripa
žinti apie Dievą, tatai, buk nuoseklus, nepriimk lygiai ir nieko 
tam priešinga, be griežto išrodymo“.

Ištikrųjų šiandien daugumos mūsų moksleivijos taip ir 
praktikuojama. Jie lygiai netiki ir į Dievą ir į savo netikėjimą, 
besiinteresuodami nei vienu nei kitu, gyvena jie, taip sakant, 
„dienos momentu. Bet ar tai gera?

Vertimo kalba nekokia ir todėl raštelis sunku skaitytu- 
rašyboj, galūnėse ir terminuose žymu „vainos čėsai“, nors 
tai, žinoma, nėr didelė blogybė (? Red.). Bet gi knygelės vertėtų 
perskaityti, kiekvienam besimokinančiam jaunuoliui.

V. Uis, •
Amerikos Lietuva. Tomas Žilinskas. Kaunas

1919 m. 3 — 40 psl.
Labai gerai „Laisvė“ daro, išleisdama ilgesnius straips

nius atskiromis knygutėmis. Prie tokių ilgesnių straipsnių 
reikia priskaityt ir kun. T. Žilinsko „Amerikos Lietuva“. 
Straipsnis rašytas žmonių skaitomam laikraščiui, del to viskas 
jame trumpa, gyva ir aišku. Nerasite čia sausų statistikos 
davinių, taip pat nerasite ir gilių protavimų. O tas kaip tik 
daro knygutes malonias ir verčia jas skaityti antru kartu. 
Kitas knygelių pliusas yra tas, kad jos yra rašytos, stovint, 
anot vieno išsftarimo, „nuošaliai nuo srovių prietarų ir par
tijų reikalų“. Mūsų idealas yra viena, nedalinamoji ir nep
riklausomoji Lietuva (40 pusi.) — šitai pagrindas, ant kurio 
Altoriaus stovėta, jos rašant. Nežiūrint į knygučių trumpumą, 
vis dėlto autoriui pasisekė duoti bendras Amerikos Lietuvos 
vaizdas. Jame galima pamatyti, kas Amerikos Lietuvoj yra 
juoda, kas balta, kas tamsu, kas šviesu. Del tų priežasčių 
niekas nesigailės jas perskaitęs. J. Žg.

Deutscli-Iitauisclier Wortscliatz (Vokietiū-Lietuvivi 
žodiu rinkinis) B e a r b e i t e t v o n W. St. V i du n a s. 
179. pus. Tilsit 1916. Druck und Verlag von Otto von 
Mauderode.

Tai rodos naujausias Vidūno veikalas išleistas karo me
tu. Jis, kaip autorius prakalboje sakosi, skiriamas vokiečiams. 
Bet paskui pažymi, kad „rinkinis“ bus naudingas ir lietu
viams, ypač rašytojams. Autoriaus atsiekta tikslas. Veikalas 
apdirbtas knopuikiausiai: spauda graži, aiški—tiesiog gėrėtis 
reikia. Dabar prisižiūrėkime turiniui. Visas jis paskirstytas i 
VII didelius skyrius, kurie savo ruoštu skirstomi mažesniais 
„skyriukais.” Veikale talpinami žodžiai ir . sakiniai, liečią.
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kasdieninį žmonių gyvenimą. Jame randame žodžių, kurių 
kaipo didelės retenybės reikia ieškoti mūsų raštuose. Žinoma9 
daugumos jų rasime Kuršaičio ir Sirvydo žodynuose,. bet tie 
veikalai juk ne „populerūs.“ Daug žodžių ir pasakymų auto
rius sakosi nugirdęs Prūsų Lietuvoje. Pagirtinas dalykas. Įsi
klausykime ir mes, kaip liaudis kalba, nes joje kalbos šalti
nis. Geistina ir daugiau veikalų panašaus turinio sulaukti. 
Yra veikale ir trūkumų. Kaip va kirčiai pasitaiko neteisingi. 
Taipgi perdaug išeina aikštėn Prūsų lietuvių tarmė. Rašyba 
savotiška. Bet vis tai palyginamai ne taip svarbūs dalykai. 
Patartina draugams-ėms arčiau su šituo veikalu susipažinti.

Papąrtuolis

Ateitininkų gyvenimo kronika.
—Rugpjūčio 1 — 8 d. d. šiemet Įvyko leis Ateitininkų Kon

gresas. Dalyvavo per 300 asmenų. Buvo daug paskaitų iš 
mūsų pasaulėžiūros srities. Padaryta daug svarbių nutarimų. 
Palikta tos pačios Centrinės Valdybos ir Redakcija, būtent: 
Ateitininkų Centro Taryboj: Pirmininkas Domas Mi- 
cuta, Vice-pirmininkas Viktoras Jasaitis, sekretoris Juozas 
Deimonas, iždininkas Petras Spetyla, knvgininkss Vladas Ka
tei va ir nariai Julius Aperavičius ir Jadvyga Česaitytė; Fon
do Komitete: Pirmininkas kum prof. Morkelis, iždinin
kas Krakauskas ir sekret. Spetyla; „A te i t i e s“ Re d a k- 
c i j o j: Dabosiu Stasys, kun. prof. Morkelis, Vincas Dovy
daitis, kum Žitkus (Stonis) ir Juozas Leimonas. Kituose „Atei
ties“ sąsiuviniuose kongresas bus plačiai aprašytas.

— Ateitininku Centro Taryba užmezgė aukštus ryšius su 
Č e k ų Slovakų Katalikiškąja moksleivija.

— Ateitininkų Centro Taryba pasiuntė į Beatenbergo (Švei
caruose) Krikščionių studentų suvažiavimą 
atstovauti. Ateitininkų Organizacijai studentą Pakštą.

— Šiuo pastaruoju metu žiaurios mirties tapo pakirsti šie 
draugai-ės ateitininkai: karin. Rauba Vytautas, Jasiūnas, Po
vilas Januševičius, karin. Kasperavičius, Juozas šapalas, Bro- 
nis Morkevičius, Bronis Misevičius ir Malvina Gudelytė.

—Praeitais mokslo metais baigė gimnaziją šie draugai-ės 
ateitininkaf:

Mariampoleje: dr. Elžbieta Lopataitė, Aldona Kolesins- 
kaitė, Jadvyga česaitytė, Zosė Endziulaitytė. Marė Gineitytė, 
Leontina Strempickaitė, Akvilina Klebonaitė, Matilda Zilin-
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skaitė, Jurgis Steponaitis, Jurgis Šmulkštys, Geležiūnas, Sta
sys Sasnauskas, Bernardas Žukauskas, Daugirda ir Andriušis* 

Šiauliuose: Kazys Kumpis, Pranas Gelažis, Povilas Ja
nušonis, Smilgevičius ir Jonas Smilingis.

Panevėžy: Julius Aperavičius, Kazys Augis, Jonas Štat- 
kevičius, Kazys Venckūnas, Kazys Zagrakalys ir Povilas Žilys.

— Liepos 14 d. š. m. gryžo iš Kaukazo baigęs realinę mo
kyklą ateitininkas Domas Kurtinaitis ir pradėjo uoliai dirbti 
organizacinį visuomenės darbą ir kiek vėliau gryžo iš tos pat 
vietos ateitininkas Stasys Milkevičius, kuris tą pat dieną įsto
jo į Lietuvos kariuomenės eiles. Vėliau dar gryžo studentai: 
Čėpla, Jsiukaitis ir Domas Jasaitis.

— Rugpiūčio 5 d. š.m. susikūrė Ateitininkųsen- 
draugių susivienijimas, į kurio valdybą išrinkti: 
Pranas Dovydaitis, dr. K. Draugelis ir kun. prof. Morkelis.

Iš Moksleivių gyvenimo.
Kaunas. Kauno ateitininkų darbas juo tolyn, juo sėk

mingiau eina. Iš karto, tik prasidėjus 1919-20 mokslo metams, 
jis ėjo kažikaip nedrąsiai, tartum ko bijodamas, bet dabar 
jau kas kita. Svarbiausia, kas yra padaryta ir daroma, tai 
savęs lavinimosi darbas. Veik nėra tos savaitės, kurią nebū
tų viešos paskaitos, o retkarčiais net dviejų. Jas skaito kun. 
Andriuška ir Petras Karvelis, už ką, žinoma, Kauniečiai jiems 
labai dėkingi. Tai daroma, be kuopelių susirinkimų, kuriuose 
taip pat skaitomi įvairaus turinio referatai. Toliau, buvo 
surengtas vakaras, kurs pavyko neprasčiausiai ir davė gryno 
pelno apie 1000 auksinų. Iš karto Kaune nebuvo suorgani
zuoti jaunesnieji. Dabar jau ta spraga irgi užkišta. Jau suor
ganizuota gan gausinga jaunesniųjų draugų-ių kuopelė, kuri 
save pasivadino „Jaunesniaisiais Ateitininkais.“ Jos tarpe yra 
gan energingų ir sumanių narių, iš kurių tikimasi, ilgainiui 
sulauksiant gerų darbininkų. Iš karto Kauniečių taip pat bu
vo pamirštas visuomeninis darbas. Jie, be savo organizacijos, 
maža kur kitur težengdavo. Dabar jau ir tai atitaisoma. Jau 
pradedama uoliai darbuotis mūsų žmonėse, ypač jaunimo tar
pe. Žodžiu sakant, Kauno ateitininkai savo darbuotę kas die
na plečia. Jei galima bent ką nors Kauno ateitininkams pas
tebėti, tai būtent, kad jų tarpe jokiu būdu negalima įkurti 
sekcijų. Jie turi kažkokį savotišką nusistatymą ir griežtai jo 
laikosi*. * Sermėgis.
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Kaunas. Rugsėjo 11 d. š. m. 4 vai. p. p. įvyko pirma
sis visuotinis 1920—21 mokslo metais ateitininkų susirinki
mas. Drg. L. Bistras kalbėjo tema „Naujus mokslo metus prade
dant.“ Kalboj, pabrėždamas proto išlavinimo reikšmę ir rei
kalą, taip pat pažymėjo, nemažesnės, net didesnės reikšmės 
žmogui turint jo širdies tobulybę. Nurodė priemones ir reikalą 
ka;p ir del ko turime siekti kilnesnio gyvenimo- Baigus pas
kaitą, kuri visiems labai patiko, iš eilės ėjo visų metų dar
buotės nustatymas. Veik vienu balsu liko nuspręsta, jog visi 
Kauno vidurinių mokyklų moksleiviai, lankantieji ar nelan
kantieji mokyklos, sudaro vieną bendrą kuopą. Kuopa, vietoj 
pernai buvusių kuopelių, skirstosi sekcijomis. Pasiūlyta ir pla
čiau kalbėta buvo tik del visuomeninkų ir Evangelijos tyrinė
tojų sekcijos.

Išrinkus Centrinę Valdybą ir Revizijos komisiją, susi
rinkimas buvo baigtas. Likusių sekcijų, kaip antai literatinin- 
kų, sportininkų ir savęs auklėjimo reikalingumas tdel laiko 
stokos nebuvo kalbamas. Buvo pranešta asmens, pas kuriuos 
reikalinga norintiems Įsiregistruot ir jie patys apsvarsto ben
drą darbuotę.

Susirinkimas pradžioj gausingas ir rimtas, paskaitai pra
migus (kuone dvi va!.), ėmus svarstyt teknikinius kuopos 
reikalus, ėmė nerimaut.

Kiek pavyks ir kaip seksis Kauniečiams draugams įvy
kinti jų sumanymai ir pasiryžimai, parodys ateitis. Jėgų ir 
noro jiems netrūksta, reikalinga tik atsidėti darbui ir vienų 
kitiems pritarimo bendram (įjirbui. Vis.

Kaunas. Iš skautų darbuotės, šiemet Kauno 
skautai veikia daug gyviau kaip kiią kartą. Po Kalėdų šven- 

^čių, ėmus tiksliau tvarkyti skautų darbuotę, narių skaičius 
žymiai padidėjo. Dabar jau Kauno Skautai yra pasidalinę į 
penkias skiltis bernaičių ir dvi mergaičių; pastarosios neatsi
lieka nuo bernaičių: atlieka reikiamą rikiuotę ir gimnastiką.

Vasario 1-mą dieną Kauno skautų Draugovė kėlė šei
mynišką vakarėlį. Šio vakarėlio programa savo turiniu visai 
nepanaši į kitų organizacijų vakarėlių turinį, kaip ir skautų 
Draugovė savo organizacija maža panaši į kitas moksleivių 
lavinimosi kuopeles. Vyriausiąją vakarėlio programos dalį už
ėmė keli skautų gimnastikos numeriai, puikiai skautų atlikti, 
po to sekė baletas, pačių skautų sumanyti ir atlikti įvairūs 
juokai ir 1.1. Vakarėlio programa baigėsi atvaizdinimu skautų 
himno, kuriame atsispindėjo skauto—tėvynės mylėtojo dvasia.

Vakarėlis darė malonų ir jaukų įspūdį.
Kauno skautų gyvavimas parodo, jog ir jaunesnieji
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draugai be lavinimosi kuopelių neapsieina. Niekam nepadedant 
jiems sukurti kokias nors kuopeles, jie jas kuria savo 
nuožiūra.

Skautų Draugovė turi ypatingai gražius siekius. Ji la
vina visas jaunuolių kūno pajėgas, mokina pilietinės drąsos 
ir pratina sąžiningai atlikti savo pareigas.

Kauno skautams patartina išplėsti savo darbuotę po vi
są Lietuvą—visuose miestuose sukurti skautų Draugoves. Tat 
valio Kauno skautai! V.

Mariampolė. Lietuvių Jaunesniųjų Moks
leivių „K an k liečiu“ Organizacija.

Pereitais metais „Ateity“ buvo trumpai paminėta Ma- 
riampolėje gyvuojanti Lietuvių Jaunesniųjų Moksleivių „Kank- 
liečių“ Organizacija. Dabar aš noriu truputį plačiau paminėti 
jos įsikūrimą, darbuotę ir tikslą.

įsteigus Mariampolėje „Ateitininkų“ kuopą,’ jaunesnieji 
draugai liko be organizacijos, neturėjo progos lavintis, nes 
prie „Ateitininkų“ galėjo prigulėti tiktai vyresnieji draugai- 
Keletas draugų matydami organizacijos reikalą jaunesniems 
draugams, vyresniųjų draugų padedami sumanė įkurti Ma
riampolėje, jau gyvavusią Voroneže, Lietuvių Jaunesniųjų Moks
leivių „Kankliečių“ Organizaciją.

Steigiamasis susirinkimas buvo šauktas lapkričio 24 d.. 
1918 metų, bet del ilgai užsitęsusių ginčių tapo atidėtas to
limesniam laikui. Pagaliaus gruodžio 8 d. 1918 metų įvyko 
vėla susirinkimas, nuo kurio jau nradėjo rodytis dar tuo tarpu 
neaiški organizacijos darbuotė. įkurta 3 kuopelės ir Dramos 
sekcija. Sunkus iš pradžių tai buvo darbas. Nariai buvo ne
įpratę organizacijoj darbuotis. Bet pradžia visumet sunki, ir 
darbuotė slinko pamaži jai paskirta vaga. 1919 metais ši Or-, 
ganizacija surengė kelias paskaitas, leido laikraštėlį: „Jau
nuolių Kankles“ (jisai leidžiamas ir dabar), surengė vakarą, 
pasilinksminimų ir t. t. Ji varė, nors lėtą, bet naudingą darbą.

Pagaliaus matome šią organizaciją gruodžio 8 d* 1919 
metų keliant savo įsikūrimo metines sukaktuves. Tą dieną 
„Kankliečių“ Organizacijos nariai susirinko visi bažnyčion, 
priėjo išpažinties, pasistiprico Dangiškąja Duona, o po pietų 
visi susirinko V. Gimnazijos salėje. Kaip buvo malonu regėti 
taip pasišventusias ir pilnas pasiryžimo tolimesniam darbui 
sielas! Visur buvo galima pastebėti didelė darbuotės pažanga. 
Nartai laikėsi kuodidžiausioj tvarkoj. Salė buvo išpuošia eglių 
šakutėmis, o sienoje buvo pakabintas didelis Vyčio paveikslas^ 
o aukščiaus spindįs Kryžius.

Tikrai malonus reginys!
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šiais mokslo metais „Kankliečių“ Organizacijoj yra & 
kuopelės (apie 150 narių), taip pat Dram-s sekcija su žaidi
mų skyriumi. Suruošta viešas vakaras, kuriame vaidino tryjų 
veiksmų dramą: „Katriutę“. Šioji drama, prašant vasario 16 d. 
iškilmių komisijai, buvo pakartota kareiviams.

Sausio mėn. 1920 m. liko pataisyti Organizacijos įstatai. 
Pamatinis Organizacijos tikslas naujuose įstatuose šiaip skam
ba: „Auklėti ir lavinti besimokančią jaunuomenę Krikščiony
bės ir Tautybės dvasioje“.

Tikrai malonu matyti, kaip šios jaunutės sielos pasiau
kavusios darbuojasi Kristaus ir Tėvynės naudai.

Labai butų geistina, kad ir kitose vietose įsikurtų pa
našios Organizacijos, o vyresnieji draugai privalo šio dalyko 
nepamiršti ir padėti jiems.

ši organizacija einanti Kristaus ir Tėvynės keliais, pri- 
ruoš daug, daug Kristui ir Tėvynei darbininku.

Beržynu Juozas.
Šiauliai. Ateitininku kultūros reikalai. 

Žinių iš vietinio organizacijos gyvenimo ir darbuotės, kaip 
kuopa tvarkosi, kas girdėti, kaip lavinamasi, kas nuveikta ir 
t. t., visumet „Ateity“ patinkame. Tačiau nepaduodama visuo
menei žinių, kokiais šaltiniais kuopų naudojamasi siekiant 
į aukštesnio išsilavinimo, išsitobūlinimo, platesnio mokslo sup
ratimo laipsnį. Ar tai atliekama mokovų paskaitomis, ar spe
cialistų referatais, ar tiesiog turiningų ir dar ne bet kokio tu
rinio knygų skaitymu, t. y. kuopos ar apskritai miesto ar 
įvairių organizacijų knygynus tam reikalui naudojant. Imdami 
pirmąjį kelią — paskaitas, gauname pasakyti, kad gyvenimo, 
tikybos" ar mokslo klausimu susidomėjusio žmogaus referatais 
mes šiandie dar negalime džiaugtis ir girtis. Stinga tai lavi
nimosi ir švietimosi pakraipai arba būdui žmonių; jų jei ir 
būtų, tai grynai gyvenimo politikos kasdieniniais valstybės 
gūžėjimo darbais susisieloję, juose skęsta. Taip pat ne kiek
viename mieste galima tinkamai ir prieinamai naudotis visų 
mokslo ir tikėjimo šakų tiriamomis knygomis ir knygynais. 
Šiek tiek, tai taip. Tačiau ne išimtinai. Jau ne nuo dabar, bet 
anksti, dar prieš karą, kur tik kūrėsi at-kų org. kuopa rūpi
nosi ir savo kuopos nariams knygynėlio įtaisymu. Rodosi, jau 
buvo bepradedą sklist ir didėt mūsų knygynai. Štai karas 
daugely vietų vėl juos sunaikino: tik jų likučiais gal vietomis 
at-kai tesitenkina. Tai nenormalu. Knygos, kurios kartais ga
lėtų duoti ir duoda jaunam moksleivio protui b angiausių žinių, 
žuvusios. Naujų kur gauti kartais nėra nei kaip, nei lėšų. 
Išeitis reikalinga. Ir ją moksleiviai suranda, palankiajai švie-x 
suomenei padedant.



156

Šiaulių moksleiviai ateitininkai dar 1918 m., atnaujinę 
kuopą, surankiojo senojo savo pirmatakų kuopos knygyno 
liekmenis ir padidino naujais dalykais. "V ėl, matome, susidarė 
šioks toks knygynėlis. Kad neskaidyti kultūrinių pajėgų, 
at-kai savo knygynėlį autonominiais pagrindais sujungė su 
Pavasarininkų org. Šiaulių „Vyties“ skyriaus knygynu. Taip 
susitaisė žymus knygynas, kuriuo gali naudotis platesni jau
nuomenės būriai. Šiauliečiai at-kai tuo dar nepasitenkino. Jų 
tarpo darbuotojai galvojo surasti daugiau gilesnio mokslo 
knygų. Ir pavyko. Šiandie girdime, kad Kuršėnų dekanas 
atidavė Šiaulių at-kų kuopos nuosavybei savo gausingą seno
vės ir naujųjų raštų knygyną. Pasirodo, reikia tik atsidėjimo 
ir dvasios patrankos, o pasauly esama gerų norų žmonių, tei
kiančių jaunuomenei kultūrinės paspirties. Sis pavyzdys sekti
nas visiems mūsų šviesuoliams ir at-kų org. kuopoms.

Gavęs progos, miniu dar vieną Šiaulių at-kų kultūrinės 
darbuotės reiškinį, — iau pasirodė trečiasis „Ateities Žiedo“ 
numeris. Tai yra kuopinis šapirografuotas kultūros ir jaunos 
poezijos ir prozos laikraštėlis. Žymiu, kad šiauliečiai draugai 
perkeistų šiek tiek jo turinį, t. y. kad „juokų skyriaus“ vietoj 
įvestų Lietuvos pažinimo, savo gimtosios apylinkės tyrimo ir 
jos aprašymo skyrių. Vaisgenis.

- I

Kražiai. Raseinių apskr. Progimnazija.
Kražių „at-kai“ kruta, darbuojasi, kiek galėdami, o kad 

negali prilygti kai kurių kitų „at-kų“ kuopoms, nėra nuosta
bu, nes juk tik pirmieji metai, o pradžia visad sunki.

Visas kuopos darbas yra pakrypęs į lavinimosi pusę. 
Kiekviena šių trijų sekcijų: 1) visuomenės, 2) moterų ir 3) 
dailininkų turi ypatingą savo darbuotę. Visuomenės sekcijos 
susirinkimuose mokomasi laikyti žmonėms prakalbų, pav., 
aiškinti jai apie įvairias partijas, revoliuciją, evoliuciją ir p. d.

Dailininkai vėl atsineša į susirinkimus savo piešinių, 
deklamuoja jų pačių sustatytų eilių ir visa tai sykiu kame 
reikiant kritikuoja. Pagaliau moterų sekcija mokosi apginti 
savo teises, įprasti kalbėti per susirinkimus, apipasakojant 
kokį nors dalyką, deklamuojant ir t. 4. Visų trijų sekcijų su
sirinkimuose skaitomi pačių narių parašyti referatai. Tik per 
visuot. susirinkimus, kurie esti kas antras mėnuo, yra kviečiami 
su paskaitomis ir vyresnieji. Visuomenės sekcija dar nutarė 
įsteigti mažesniųjų moksleivių kuopelę, kad išmoktų organizuot 
ir vest draugijas. Prieš pat Užgavėnes vasario 15 d. at-kų 
kuopa surengė vakarą. Vaidino „Dėdė atvažiavo“ ir „Nesiprie
šink“. Vaidinimas pasisekė gerokai, ypač kai kurie vaidintojai 
gerai atliko savo roles. Po vaidinimo dar mokytojas Talmon-
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tas puikiai pasakė Draskiaus monologą „Nepabaigtas pamoks
las14. Per vakarą buvo ir bufetas. Vienas Kražių miestelėnų 
norėjo turėti savo bufetą. Tur būt manė pasipelnysiąs parduo
damas svaiginamų gėralų, nes kražiečiai yra į juos gerokai 
įpratę. Bet mūsų kuopa neįsileido jo ir patys pagal savo išga
les surengė bufetėlį be svaiginamųjų gėralų. Kražių Vėpla.

Biržai. Ateitininkai. Dar prieš karą, rusų lai
kais, susikūrusi Biržų At-kų kuopa, nežiūrint ir į tas sun
kias gyvenimo apystovas, kurias, bolševizmo audrai užėjus^ 
teko jai išgyventi, gyvuoja ir eina kas kart platyn, įtraukda
ma vis daugiau ir daugiau vienminčių į savo eiles. Sunki bu
vo josios gyvenimo pradžia, nes kasgi" neatmena anųjų pris
paudimo laikų, sunkus ir tolimesnis vystymasis, tačiau neleng- 
vesnė ir dabartinė jos padėtis. Galima sakyti, iš visų pusių 
apsupta priešų, trukdančių kiekvieną gerą pastangą bei suma
nymą, sunkiai skina sau kelią į šviesesnę ateitį. Daug šmeižtų, 
pajuokimų bei pasityčiojimų tenka nukentėti jai nuo savųjų 
priešų. Bet jos nariai, pilni energijos, pasiaukavimo ir vilties,, 
drąsiai nenuilsdami žengia prie kilnaus idea'o ir jųjų skaičius 
ne tik nemažėja, bet vis dar didėja. Prasilavinimo delei kuopa 
pasidalino į kelias sekcijas, kurios pasitarimus daro atskirai 
bet visuotinuose kuopos susirinkimuose, kurie daromi kas mė
nuo, dalyvauja išvien. Sudaryta ir jaunesniųjų At-kų kuopelė, 
kurios narių skaičius siekia 40. Leidžiamas bendras periodinis 
laikraštis „Inkarėlis“. Prieš užgavėnes buvo surengtas savy
bės vakarėlis. Vaidinta „Nepasisekė Marytei“, sakyta monolo
gas „Ponas Tabakas“, deklamuota ir* dainuota himnas ir 
keletą dainelių. Pavyko neblogai. Tai, rodos, bene bus pirmas 
Biržų moksleivių vakarėlis, bet reikia tikėtis, kad ir ne pas
kutinis. Tik pageidaujama, kad ateity (kas ir visiems Lietu
vos Atei-kams reikia pastebėti) būtų pasirenkama geresni bei 
rimtesni vaidinimui veikalėliai, nes musų publikai, ypač dabar,, 
reiktų duoti ką nors geresnio, kas žadintų prakilnesnius jaus
mus, o ne jos tuštiems norams pataikauti. Bet tokioms sun
kioms sąlygoms esant nėra ko daug iš Biržiečių At-kų reika
lauti, o tik reikia pagirti, kad jie netik atsilaiko priešų gau
joms, kurie juos vien tik paglemžti tyko, bet daug ką ir po
zityviai nuveikia bei žada nuveikti. Ramunėlis.

Šakiai. Pas mus nuo pernai gyvuoja „Kankliečių44 kuo
pa. Susirinkimai daromi kas dvi savaiti, reikalui ištikus ir 
dažniau. Per susirinkimus deklamuojamos eilės, sekamos pasa
kos, rašomi referatai ir apsakymėliai. Nenorėčiau šakiečių 
peikti, ebet turiu pasakyti, kad mes perdaug esame pamilų 
barbarizmus ir eiles.

k

■įįfb*- įjį -į.
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Atskirų sekcijų dar jokių neturime, keletas draugų 
jau mano kurti vieną kitą sekciją. Labiausiai pageidaujamos 
dailininkų ir muzikų sekcijos, bet nėra kam vesti. Todėl ir jos 
neatsiranda.

Moksleiviai nors ir save vadina bešaliais, bet iš tikrųjų 
skiriasi pažiūromis.

Nors yra tik viena organizacija, bet laikraštėlių daugiau, 
kaip Kaune. Vieni literatūros, kiti priešingi tiems, treti ple
palų ir kiekvienas vis save gina.

Išskyrus keletą nariu, kiti kuopoje yra tik del vardo. 
Apskritai tariant kuopa didesnio gyvumo neparodo.

Su kitomis kuopomis visai nesusižinome. Bet visi tiki
mės, jog kuopos nariai susipras ir dirbs organizacijos naudai.

£>. L—vis.

Prienai. Mariam p. apskr. Nors „Žiburio“, pro
gimnazija Prienuose jau antri metai gyvuoja, bet ligi šiol 
apie ją „Ateity“, rodos, nebuvo jokios žinios. Tiesa, įsikūrus 

■pereitaisiais metais atidarė tik dvi klesi, tad ir jos gyvavime 
nieko ypatinga nebuvo. Iš pradžios įstojo į progimnaziją apie 
devynios dešimtys mokinių. Šiais jnokslo metais jau atsidarė 
trys klesos ir mokinių skaičius žymiai padidėjo — siekia arti 
pusantro šimto.

Kaip ir visose gimnazijose ir progimnazijose, kuriasi 
įvairios organizacijos kuopelės, taip ir Prienų progimnazijoj 
susidarė „Kankliečių“ kuopelė. Ypač įdomi jos pradžia; Atsi
radus keliems draugams, kurie panorėjo sukurti tą kuopelę, 
tuojau kiti draugai pradėjo juoktis ir norėjo sukurt „Ateiti
ninkų“ kuopelę. Bet paskui vyresnieji paaiškino, kad ateitinin
kai gali būt tik auštesniųjų klesių moksleiviai. Tuomet mūsų 
draugai susitaikė ir pagimdė „Kankliečių“ kuopelę.

Apskritai imant, Prienų progimnazijos moksleivių gyve
nime veik nėra gyvumo. Juk per ištisus metus nesurengta nė 
vieno rimtesnio moksleivių vakarėlio. Tiesa, slaptų robaksų 
padaroma gana dažnai. Kokia tat priežastis, sunku Įspėti. 
Bet man rodos kaikurių „unaras“ daug kenkia. Tuo tarpu 
kiti elgiasi rimtai. Dauguma nerūko ir negeria.

Progimnazijos vėpla.

Skuodas. Lietuvos ateitininkai, rodos, kaip ir nežino 
apie mus skuodiečius. Tiesa, „Ateities“ 1 sąs. 1920 m. buvo 
žinutė iš Skuodo, bet gana sena—pernykščių metų. Todėl, ma
nau, bus neprošalį daugiau apie tai pakalbėjus. Spalio 30 d. 
1918 m. pas mus atidaryta gimnazija, kuri iš pradžios veikė 
tik pirmomis III kl. Po Kalėdų prisidėjo ir IV kl. Suplau-
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kusi iš apylinkės jaunuomenė pradėjo burtis į kuopas. Susi
kūrė ir at-kų kuopelė. Pirmas susirinkimas padaryta 27 vas. 
1919 m. Iš pradžios kuopa, žinoma, buvo silpna, bet paskui, 
Dievui padedant, sustiprėjo, narių skaičius padidėjo. Prieš 
atostogas 1919 m. narių būta 35. Po vasaros tarpumokslio 
stojome į pradėtąjį darbą ir tęsėme toliau. Darbas eina pa
sekmingai, lavinamės kiek galėdami. Prieš Kalėdas 1919 m. 
pradėjome leisti laikraštėlį vardu „Sielos žiedai.“ Draugai-ės, 
nors ir ne perdaug, visgi suteikia medžiagos. Po Kalėdų mus 
ištiko skaudus smūgis iš 53 draugų-ių besugrįžo tik 41. Jie . 
visi išvažinėjo į kitas gimnazijas. Bet tikimės, kad danginsi- 
mės. Susirinkimuose skaitome referatų, rišame klausi
mus, pasidaliname mintimis. Nenuobodu, linksma draugų-ių 
tarpe. Apskritai susirinkimai daro malonų įspūdį. Gaila tik, 
kad ateitininkai skaitymu mažai domisi. „Ateities”, nors ir 
pareina 15 ekz., bet perka draugai-ės ne labai noriai. Aušri
ninkų pas mus galima sakyti, nėra. Be at-kų kuopos dar gy
vuoja „laisvininkų“ kuopelė, bet, regis, labai silpnutė.

Dabar pažiūrėsime į mūsų gimnaziją. Pernai ji buvo dar 
privatinė, bet šiemet virto valdiška progimnazija. Del šitos at
mainos, o jgal ir iš kitos priežasties mokiniai pradėta taip 
„pedagogiškai“ auklėti ir įvesta toki „disciplina,“ jog 16 
saus, šių metų lyg gaisras uždegė mūsų gimnaziją „streikas“ 
prieš „tėvelius, motinėles ir pedagogus.” Lankė mokyklą vyriau
sias Lietuvos mokyklų vizatorius p. B. K. Mokiniai kiek ap
rimę, laukė „iš Kauno” atsakymo. Po Užgavėnių gauta iš 
Sv. Ministerijos laiškas. Tikimės, kad jau nebereikes mokėti 
6 rub. „raštinės reikalams”. Dar turime pridurti, kad ir pie
tiniams „tiligentams“ labai saldžios buvo mokinių skaus
mo ištrėkštos ašaros. Daugiau kitą sykį. Papartuolis.

Kadangi I-jame Ateitininką Kongrese nepa
vyko nutraukti visu Kongreso dalyviu atvaizdai 
(fotografijos) ir kadangi I-s Kongresas yra labai 
svarbus įvykis ir sulošė mūsų organizacijos bėgy 
svarbią rolę. Ateitininku Centro Taryba nutarė 
kreiptis į visus Kongrese dalyvavusius ateitininkus 
prašydama kiekvieną būtinai prisiųsti Ateitininku
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Ceritran (Ožeškienės g-vė Xs 12) savo atvaizdą 
(geistina taip vadinamasis vizitinis atvaizdas), kad 
iš tų atvaizdų būtų galima sudaryti vienas gražus 
Kongreso atvaizdas, kurį kiekvienas norįs galėtų 
gauti.

ATEITININKU CENTRO TARYBA.u

' Ateitininku susiŠelpimo Fondui 
paaukavo.

Kun. V. BoriseviČius 100 anks. Kun. Švilpa 100 a. 
Kun. P. Karalius 50 auks. K. Daniliauskas 50 auks. V. 
Gerulis 50 auks. Kun. Krištolaitis 50 auks. Kun. B. Če
pulis 50 auks. Kun. V Šeškevičius 50 auk. Kun. Augus- 
taitis 40 auks. Kun. Krakaitis 40 auks. Kun. A. Ku
dirka 40 auks. Kun. Baltrušaitis 30 auks. Kun. Prapuo
lenis 30 auks. Kun. J. Zdaučius 30 auks. Kūjį. Pr. Ra
džiūnas 25 auks. Jonas Vosylius 25 auks. Kun. J. Danie
lius 25 auk. Kun. St. Cėsna 20 a. Kun. Kudlius 20 a. 
Prob. K. <5. 20 auks. Kun. S. Maslauskas 12 auks. Kun. 
Vebeliūnas 10 auks. J. Radzevičius 10 auks. M. Radzevi- 
čaitė 10 auks. J. Šmulkštys 10 auks. J. Akelis 10 auks. 
A. Gavėnas 8 auks. O. Zaganavičaitė 7 auks. Bika 6 auks. 
K. Gudėnas 6 auks. X 6 auks. J. Mičiulis 6 auks. A. Vo
sylius 6 auks. J. Cesnienė 6 auks. Zmuidina 6 auks. B. 
MatulieviČienė 6 auks. V. Radušytė iš Rūdos 5 auks. 
X 5 auks. Skiragis 3 rub. (rusišk.). Pral. S. O. 4 auks. 
X 4 auks. Matulaitis 4 auks. A. Čėpla 4 auks. V. Biskis 
J. Uogintas 4 auks. P. Melnykas 4 auks. J. Rakutis 3 a. 
SkiragĘįenė 2 auks. 40 sk. Sinkevičius 2 auks. Kmieliaus
kas 2 auks. V. Petruš 2 auks. Matiejauskas 2 auks. A. 
Sakalauskaitė 2 auk. Sidabrą 2 auksJ M. Brokytė 2 auks. 
Kap. Vladas Butvilas 27 auks. Kleb. Petras Marge vi- 
čius 11 auks.

Priėmė Ateitinku Susis. Rondo
Mariampolės Komitetas.
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