Juozas Š<v aistra.

Mūsų pasaulėžiūros rūmai.
' Mūsų organizacijos uždaviniu yra, kad mes vispusiniai išsi
lavintume, ir išsiauklėtume gerais lietuviais katalikais, kad išėję
į platųjį gyvenimą turėtume aiškų ir tvirtą darbuotei pagrindą.
Tuo tikslu mums reikalinga pirmiausia išsidirbti sau gili pasau
lėžvalga. Be tokios pasaulėžvalgos ateitininką-ę gyvenimas jei ne
šiandien tai ryt vis vien parblokš, ir jis gali pasilikti tuo, kuo
dabar nei nesapnuoja- Kol dar esame gimnazijos suole, kol dar
sukamės savo vienminčių ateitininkų būry dalyvaudami kuope
lėse, tol paprastai dar mes savo idealų laikomės- Bet vos suspėjam iš to ankštaus būrelio pasišalinti, vos įsisukam į pačius
gyvenimo sūkurius, kaip tie gyvenimo sūkuriai nubloškia mus
ten, kur tik jie nori. Ir mes turime jau ne vieną tokį pavyzdį,
ne vieną tokį tragingą likimą. Kiek jau teko matyt jaunų ateitininkų-ių, kurie būdami gimnazijos suole galingai liepsnojo atei
tininkų idealais, o išėję platesniu gyveniman, neilgai laukus, visai
tuos idealus pamiršo ir paskendo vien pilkojo kasdienio gyvenimo
rūpesniuose ir purvuose. O, vienok, galėjo taip ir nebūti. Ga
lėjom iš jų, kaip ir iš daugelio kitų ateitininkų susilaukti uoliausių
mūsų idealų gyvendintojų, kuriais būtų džiaugusi ir mūsų orga
nizacija ir visa Lietuvos katalikiškoji visuomenė.
Taip, tokių
tragingų likimų mums tenka ne kartą susilaukti ir tai įvyksta
tik dėlto, kad pas mus nebuvo giliai išdirbtos pasaulėžiūros,
b°t tiktai laikinas užsidegimas, šiaudų liepsna, kurį gyvenimo
sūkuriai labai lengvai užgesina. Bet to mes galim ir turim iš
vengti. Ir mes tai pasieksime, jei visų ateitininkų, imant kiek
vieną atskirai ir bendrai kuopeles, bus pirmuoju svarbiausiu
tašku — giliai pamatuotos katalikiškos pasaulėžvalgos išsidirbimas. Štai punktas iš kurio plauks mūsų tolimesnis lavinimasis
ir auklėjimasis, štai punktas, kuris reguliuos visą mūsų veikimą
ir nustatys gyvenimo eigą. Turint gilią pasaulėžvalgą, mums
jokios audros nebus baisios. Tuomet ne mus gyvenimo sūku
riai kreips, kur jie tik nori, bet mes juos kreipsim, kur norim —
mūsų ateitis pilnai bus garantuota.
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Dabar kyla klausimas, kuriais keliais ta pasaulėžvalga gi
linti. Šiuo klausimu galima labai ilgai ir labai daug kalbėti.
Bet čia aš patieksiu tik keletą savo minčių. Tikiuosi kitų draugų-ių
jos bus praplėstos, papildytos. Pirmon eilėn, mano manymu,
reikalinga pasirūpinti gerų pasaulėžiūros srities knygų ir jas atydžiai skaityti. Kokių knygų reikia skaityti pasiklausk savo vy
resniųjų draugų-ių ateitininkų, ar šiaip gerų katalikų inteligentų,
o jie tau neatsisakys patarti. Reikale gali kreiptis ir Ateitininkų
Centran — jis be abejonės padarys visa ką tiktai išgali. Geros
pasaulėžiūros srities knygos prablaivins mūsų protą, duos gali
mybės įžvelgti gyveniman ir suvokti jo kelius, kurie veda į ga
lutiną žmonijos gyvenimo tikslą ir nurodys kaip tais keliais rei
kalinga eiti. Čia mes įgausime plytų iš kurių galėsime statyti
savo pasaulėžiūros rūmą. Ir mums tai padarius jau sunku bus
įsivaizduoti, kaip galėjome lig šiam laikui taip užsimerkus,
vien grabailiodami, eiti. Mums bus keista, kaip mes vien pir
mą žingsnį žengę galvatrūkčiais. nenulėkėme nuo savo kelio ir
nesudužome. Pasiklauskime dabar savęs, draugai ir draugės,
ar daug dėjome pastangų, kad išsidirbti sau tokią pasaulėžiūrą,
ar daug skaitėme šios srities knygų—ir dauguma gausime atsa
kymą, kad čia gal mažiausiai padarėm negu kur kitur, nors čia
ir viso mūsų gyvenimo centrinė ašis. O kiek yra tokių, kurie
visai nieko nedarėme ir gyvename vien pripuolamai kur-ne-kur
nugirstomis frazėmis, atskirais pasakymais. Tai yra nedovano
tinas nusižengimas. Ir mums visiškai aišku, kad toki žmonės
gyvenimo purvams neatsispirs ir pirmu su jais susidūrimu kris
ir gal jau nei neatsikels. Taigi kiekviens ateitininkas-ė teskaito
kuo daugiausiai gerų pasaulėžiūros srities knygų. Be to kuopose
pasaulėžiūros srities referatai bei paskaitos turi užimti pir
mąją vietą.
Toliaus tas savo žinias gilinkime ir stiprinkime praktiniais
žingsniais: malda, Eucharistija ir gerais darbais. Malda ir Eucha
ristija kelia mūsų sielos sparnus į aukštybes ir jungia mus su
Aukščiausiuoju. Jie skaidrina mus apvalydami šio gyvenimo
dulkes ir purvus į kuriuos mus gyvenimas įvėlė. Jie duoda
galės suspindėti mūsų sieloje visa tam kas tyra, gražu, kilnu,
amžina. Tik maldos ir Eucharistijos pagalba mes galim sutvyskėti Dieviškąja grože ir meile, kaip rytą tvyska mažutis rasos
lašelis saulės spinduliuose, tik jų pagalba mes pajusime tą dva
sios galybę, kuriai nieko nėra nenugalimo. Dabar vėl norėčiau
paklausti, ar mes nuolat keliam save tyra karšta malda prie
Aukščiausiojo, ar dažnai stiprinam savo sielą Eucharistija? Ir
dauguma turėsim atsakyt, kad čia labai maža daroma. Jeigu
:aip, tai mes, kaip kurmiai rausimės žemės purvuose dejuodami,
nes mes ne šiems purvams gyvenam ir negalėsim pakilt iš jų
ir atgaivint save. Taigi malda ir Eucharistija yra cementas tų
plytų, kurias gausime pasaulėžiūros srities knygose ir kuopelėse
skaitomuose referatuose bei paskaitose. O patys gerai žinome,
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kad plytos be cemento maža ką reiškia — iš jų vienų nega
lima pastatyti pasaulėžiūros rūmo.
Trečias dalykas, tai pasaulėžiūra kartu reikia gilint gerais
darbais. Jau iš gerų pasaulėžiūros srities knygų ir maldos bei
Eucharistijos, mums turi būtinai išplaukti ir geri darbai. Jei
mes gerų darbų nepareikšime, tai žinokime, kad tuo pat su
griauname tai, ką įgavom knygoje, maldoje ir Eucharistijoje.
Jei pasaulėžiūros srities knygų išdavas galima prilyginti plytoms,
jei maldą ir Eucharistiją cementui, tai geras darbas galima pri
lyginti inžinieriui, kuris iš tų plytų ir cemento pastatys visą pa
saulėžiūros rūmą. Tat kokį inžinierių, gerus darbus, turėsime,
tokį ir pasaulėžiūros rūmą pasistatysime. Dabar vėl pažvelgkime į save, į savo darbus ir pažiūrėkime, kokius mes inžinie
rius turime. Gal daugelis rasime, kad visai jokio inžinieriaus
pas mus nėra, o jei ir turim, tai tokį niekam tikusį, kad jis nei
kreivo rūmo negali pastatyti. O jeigu taip, tai mes ir paliksime
it plunksna gyvenimo vėtrų nešiojami. . Kur mus tos vėtros nu
blokš, ten mes ir trypsime. Kam toks žmogus vertas ir kaip jį
reikėtų pavadinti, jau mums nereikia aiškinti.
Taigi turim giliai įsidėti širdin, kad jei norime turėti tvirtą
gražų pasaulėžiūros rūmą, tai privalom skaityt gerų pasaulėžiūros
srities knygų, skaidrint save malda ir Eucharistija ir galop visa
vainikuot gerais darbais- Turėdami tokią pasaulėžiūrą, galėsime
drąsiai pasakyti: „Mes žengiame Visa Atnaujinti Kristuje.“

Suozas Paukštelis.

Jūra.
(Skiriu p-niai D. V-tienei).

Jūra, mūsų motinėlė,
Amžių mylima skaisčioji!
Ar krūtinę tau sugėlę,
Kad blaškydamos vaitoji?
Gal bangas migla užkrito
Kad krantus taip liūdnos plaudžia,
Ir dainas jaunatvės ryto
Ašarėlėms man ataudžia?
Gal tai verkia dukros tavo
Lieja ašarų šaltinius?
Nes audra šiandien užgavo
Jųjų rūmus gintarinius.
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Gal našlaitės jos patapo?
Mylimų liūdnai pravirko?
Ir suėję prie jų kapo
Ašarėlėms sodriai mirko?
Jūra skirk man vieną jųjų !
Daineles aš jai dainuosiu,
Virš bangelių mėlynųjų
Gintarų laive supuosiu...
23.VIII. 4. Palanga.

Juozas Paukštelis.
o jura numylėta
Kodėl aš vėlei nematau?
Ir ilgėsiu dainelę lėtą
Aš liūdnas vėl pinu greičiau? —
O, vėl siūbuojančią krūtinę
Norėčiau spausti prie širdies
Ir paklausyt ką rytmetinės
Bangelės tyliai pašnekės.

Kai žvaigždės nardos vilnyse
Ką bedumoji vienui viena?
Vėlybą maldą kur neši ?
Ką tavo skaisčios dukros daro ,
Sutemus vakaro metu,
Ar žalių rūtų, ar gintarų
Vainikus pina prie kasų?
Nakčia į kopas gal išeina,
Ir liūdnos ieško mylimų?
Neradę jų, gal griaudžią dainą
Liūliuoja virš bailių bangų?
Kokias svajones pasvajoti,
Kokias dainuoti man dainas —
Kad joms daugiau pasidaboti
Ir šilkais pinti jų kasas?
O daug tavęs senutė miela
Tik vienas klausčiau paslapčia.
Ir puoščiau savo jauną sielą
Minčių saulėtąja gija.
Bet tu toli skundų valdovė
Negirdi ilgėsiu raudos
Tik su audromis tęsi kovą
Blaškais ir siauti visados.
23. VIII. 23. Petrelial.

y
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Juozas Paukštelis,

Ko šilas šlama.
Ko šilas šlama, ką jis šneka,
Kokias dainas dainuoja jis?
Ant ilgesiais išgrįsto tako
Kas man sutikęs pasakys?
Kur lopšis jo jautraus ošimo?
Ar ugnys degančios širdies
Kuriose dainos bręsti ima?
Ar saulės mintis, kas išspės?!
Kur jojo ilgėsio tėvynė?
Griaudžius aidus kam jis aukuos?
Keno širdis, keno krūtinė
Jo paslaptis nūn apdainuos?
Paukšteliai tyli, gėlės verkia,
Ir vėjas draskosi baugus.
Žvaigždelės blykšta, užsimerkia.
Nežino, tyli ir dangus.
O siela, tu nors nepaklausta
Man atdusiais tepasakai,—
Kad šilo šnekos saulėms aušta,
Kad ten jos plaukia, jų takai:
Kur Viešpaties dangaus platybė
Užtvinus meilės šaltiniais,
Kur grožio žalias šilas žydi
Nusėtas vien žvaigždžių žiedais...

*

*

Ko raudi giružė,
Ko verki žalioji?
Ko viršūnės ūžia,
Ko šakos vaitoja?
Pasakyk giružė,
Pasakyk žalioji?
Kam krenta miglužė,
Kam raudi—rasoji?
Ar vėjai šaltieji,
Tau laužo šakužes?
Ar žmonės piktieji,
Tau keršij’ įtūžę
Nutilk tu, girelė!
Nutilk tu, tankioji
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Nejauti skausmelio
Kam veltui vaitoji.
Aš vienas dejuosiu,
Aš vienas kentėsiu
Iš skausmo dainuosiu
O gal tu girdėsi...
Mane tu suprasi.
Krūtinėn priglausi,
Kai verkiantį rasi.
Aš verkiu, kad žmonės
Tiesos nepažįsta
Vien skausmai, karionės,—
Kur eina, ten klysta.
Beržas Verkėjas.
I-

- i.

Laimės Krislas.

Gėlės.
Prie langelio,
Mūs namelio,
Pražydėjo,
Sukvepėjo,
Sesės gėlės —
Razetėlės.
Pamėginsiu.
Jos prašysiu,
Kad priskintų,
Kad nupintų,
Razetėlių
Vainikėlį.
Ir priskynė,
Vainikėlį
Žaliukėlį,
Kurs kvepėjo
Ir žydėjo.

Bet suskintos
Ir supintos,
Gėlės vyto,
Žemėn krito,

r

1
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Aš tylėjau
Ir liūdėjau...

Dienužėlės,
Jaunystėlės!
Greit pranyksit,
kaip tos gėlės,
iš darželio
Sesužėlės.

Šv. Jono naktis...
Gražus šv. Jono vakaras. Dar nespėjo visiškai sutemti, o
į dangų jau kyla šv. Jono nakties ugnys. Kaip kokios slaptin
gos dvasios, atsibudusios iš žilos senovės, plieskia nakties ugnių
liepsnos, siekia augštyn į temstantį dangų, tartum nori pabu
čiuoti karštomis savo lūpomis vos vos mirksiančias žvaigždutes
ir, nepasiekę savo tikslo, dar kartą aukštai plykstelia ir gesta,
palikdamos savo tikslui siekti balkšvus dūmelius, kurie, tvirtai,
tingėdami, pakilę dar kiek, leidžiasi iš lengvo žemyn, arba visiš
kai dingsta vėlaus vakaro prieblindoje. Žemai apie ugnis link
smai čeža jaunimas. Susiėmę rankomis gyvai žaisdami rateliais
supa ugnis ir liejasi linksmos dainos iš jaunų krūtinių, liejasi ir
plaukia toli tylų vakarą, kol neatsimuša į miško tankumyną, ir jam
nejaukiai sudejavus, išsigąsta ir nutyla. Senutis Nemunas link
smas kartotų jųjų aidus, jei jo amžinai paniurę vandenys bent
trumpai valandėlei stotų plaukę, kad paklausius besilinksminan
čio ant jojo krantų jaunimo dainų, bet jiems dainos nerūpi: ne
tiek jie tekėdami jau girdėjo, o ir nenori atsilikti nuo savo griežtaus konkurento laiko, kurio taip pat neįstengs sustabdyti nors
ir linksmiausia daina. Bet jaunimas neboja nei skubiai tekančių
Nemuno vandenų, nei lenktyniuojančio su jais laiko: jis šven
čia šiandien šv. Jono naktį, kuria ugnis ir visiškai užmiršęs
dienos vargus jas lydi linksmomis dainomis. Ne viena mergaitė,
plukdydama Nemunu žalią vainikėlį, nedrąsiai mėgina spėti, ar
ves ją šiemet josios meilužis, ar įvyks jos lūkesio svajonės, o gal
apleis ją šelmis bernelis, o gal, dąr blogiau, vers ją godūs tė
vučiai tekėti už nemylimo bernelio, — užsimąsto ir kartoja jau
smingus dainos žodžius: „Už nemylimo bernelio meldžiu ne
išduoti...“ Galop visiškai sutemsta, kiek gali sutemti giedrią

— 328

vasaros naktį, skaitlingiaū ir labiau plieskia ant Nemuno krantų
ugnys, garsiau ir linksmiau liejasi jaunimo dainos, kol už valan
dos nepradės iš naujo blankti rytų dangus, tekėti skaisčioji aušra
ir sveikinti šv. Jono rytas.
Jaunimas dar labiau sukrunta dainomis pasveikinti pirmo
sios vasaros šventės, dar linksmiau kuria paskutines šv. Jono
nakties ugnis ir laukia patekėsiant saulutės, ir sekdami jos pir
mutinių spindulėlių sveikinimąsi su mažutėmis Nemuno Vilnelė
mis, jų blizgėjime mėgina atspėti savo ateitį - likimą ir skirstosi
namon, o saulutė šypsosi veizėdama į blėkstančias ugneles ir
prisimena geroji senutė nevieną praėjusį švento Jono rytą: ne
užmatoma metų ir amžių virtinė tiesiasi per jos atmintį ir tą
virtinę dabina begalė kiekvieno meto šv. Jono nakčių gėlelių.
Ji priprato senutė, kad tik vieną kartą per metus dega švento
Jono ugnys, vieną kartą per metus eina jaunimas ant Nemuno
krantų pasitikti pirmosios vasaros šventės, priminti savo žilos
garbingos senatvės protėvių iškilmingos senovės protėvių iškil
mingos padėkos dievams už gražų pavasarį, ir vieną kartą per
metus, kada jai trumpiausia tenka ilsėtis nakties rūmuose, rytą
ji randa ją sveikinančias, nemiegojusias jaunimo minias ir blėk
stančias gęstančias ugneles . . .
Taip, vieną kartą per metus dega šv. Jono nakties ugnys,
vieną kartą per metus pajunta mūsų jaunimas savo gyslose te
kant kilnų savo garbingų protėvių kraują, kurių jaunimas taip
pat tą naktį švęsdavo dievams, vieną kartą ir mano gyvenime
degė mano krūtinėje nepapiasta, galinga pirmosios nekaltos jau
nystės meilės ugnelė. Ji sužibo mano jaunutėje krūtinėje, kada
aš dar nedrąsiai pradėjau žengti į gyvenimą, kada dar netemdė
mano jaunystės pavasario jokie rūpesčių debesėliai, ir aš, nely^
ginant jaunutė mergaitė šv. Jono nakty plukdydama Nemune
vainikėlį, nedrąsiai mėginau atspėti, ar ilgai žibės mano krūti
nėje skaisti nekaltų jausmų ugnelė, ar išsiplės ji ir sunaikins
visas gyvenimo kliūtis prie mano idealo vedančiame kely, o gal
gyvenimo vargų audros išblaškys, užgesins ją ir nepramatoma
tamsa užklos mano idealą ir aš klaidžiodamas toje tamsoje, ne
tekęs vilties, atšalusiais jausmais nekantriai laukiu savo gyvenimo
galo. Ne, bet aš, nepažindamas gyvenimo, visiškai neabejojau
atsieksiąs savo idealo, ir linksmutis, lyg šv. Jono nakties jauni
mas, kūriau savo jausmų ugnelę, ir pyniau svajonių vainiką, ot
ugnelė plieskė ir kilo, kaip nekaltą auką deginant, į dangų. Bet,
trumpai dega šv. Jono nakties ugnys, nes pati naktis iš visų metų
trumpiausia, ir prašvitęs rytas randa jau jas begęstant, o vėliau
pakilęs vėjelis tik pelenus žarsto, taip ir mano pirmoji meilės
ugnelė, ištikus žiaurioms gyvenimo audroms, nusilpo, užgeso, ir
vėjas jos pelenus išsklaidė, ir dabar jau tik lietus baigia ugnavietę plauti, tuojau gal ir žymės neliks, o naują sukurti, var
gu, bau kas beįstengs, nors šv. Jono nakties ugnys dega kas
metą . . .
A/l-ko S-las.
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J.

;

Padangių brolis.

Mudu suspaudėm rankas...
Aš ir mano draugas ėjome trukšmingomis miesto gatvė
mis. Ėjome tylėdami — nei viens, nei kits kalbėti nenorėjome.
Ėjom ir galvojom kas sau. Pro mus į visas puses skubėjo žmo
nių būriai. Jų veidai buvo išbalę, pageltę, o jie patys it šmėk
los nervingai dairydamiesi, vieni kitus pralenkdami, skubėjo,
lėkė. Staiga mano draugas sustojo. Prieš jį, šalia trotuaro ne
dideliam sodnely, žaidė du maži vaikučiai. Sustojau ir aš.
Jiedu mūs nematė, taip buvo savo žaidimu užsiėmę. Abu buvo
nedaugiau šešerių metų. Gražūs pilni veideliai, garbanuoti, plau
kai, spindančios it žvaigždelės akytės, baltos liesos rankelės, da
rė' juos nepaprastai maloniais ir savęsp viliojančiais. Jiedu turėjo
tarp savęs pasiguldę didelį kudlotą šunį, glostė jam kaklą, galvą,
kojas, ausis ir šonus, glostė ir juokėsi. O šuo nė nekrutėjo.
Matyt jam buvo čia gera tarp nekaltų sielų. Aplinkui juos
gi, visu savo smarkumu, visomis savo niekšybėmis ir apgauliojimu virė sūkuringas miesto gyvenimas. Tik jiedu ramiai žaidė.
Jiems buvo svetimas anas gyvenimas, tolimi jojo purvai. Jie tu
rėjo savo gyvenimą ir juo gyveno.
„Brolau, matai šiuos ramiai žaidžiančius vaikučius?“ pa
klausė atsisukęs į mane draugas.
„Taip, labai gerai matau“, atsakiau aš jam.
„Matai jie šio sūkuringo gyvenimo visiškai neboja, nes jie
turi savo nors ir vaikišką, gyvenimą ir juo visa siela gyvena“, tęsė
mano draugas.
„Taip, jie turi savo gyvenimą ir juo ramiai gyvena“, pri
tariau aš jam.
„O mes taipgi turime savo siekius, savo gražų gyvenimą,
kurio teisingumui tikime, o ar mes juo gyvename taip, kaip šie
kūdikiai savo?“
„Ne, mes gyvenam anuo trukšmingu miesto gyvenimu ir
tik svajone gyvenam savo tikruoju gyvenimu“, atsakiau aš jam.
„Tiesa, brolau. Bet juk mes kartu visa siela trokštame gy
venti savo tikruoju gyvenimu?“ tęsė jis vis toliau.
„Taip, trokštam“.
„Na, tai štai mums gyvas šių vaikų pavyzdys, kaip reikia
juo gyventi“, kalbėjo jau užsidegęs draugas.
„Taip, jei mes šį pavyzdį seksime, tai mums taip pat ne
bus baisūs sūkuringieji gyvenimo verpetai“, kalbėjau aš jam.
„Tai duok ranką ir sekim šį pavyzdį!“
Mudu paspaudėm viens kitam ranką ir nuėjom toliau truk
šmingomis miesto gatvėmis.
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U. SAPNIONAS.

Mano' sapnas.
Skiriu M. K.

Už plačių, žalių girių, už aukštų sniego viršūnėmis kalnų,
už sriaunių upių upelių, prie senų apirusios pilies sienų gyvenai
tu viena, lyg paukštelis, nors savam lizdely, bet svetimoj tėviš
kėlėj, svečioj šalelėj.
Nors nebuvau tavęs matęs, tavo vardo aš nežinojau, vienok
mano minčių godelių akys senai tave matė, tavo vaizdu senai
gėrėjos.
Senai su tavimi drauge svajonėmis sapnais gyvenau ir daug
tų svajonėlių nupynęs esu, kurių, pažinęs tave, tau nors vieną
skiriu.
Jau senai, senai, dar tavęs man nemačius, minčių godelių,
sapnų svajonėlių lūpos tau šiuos žodžius kalbėjo:
— Negaliu aš šiandien žinot — myli mane ar gal ir ne, bet
aš tave karščiausiąja meile myliu ir amžinai dorai mylėti noriu.
Man tavo meilė brangi ir aš jos laukte laukiu, bet ar supranti
tu mane — žinot negaliu.
Dažnai miego, o dar dažniau svajonių sapnuose matau aš
tave. Tave kartais nekaltojo angelo vaizde aš sapnuoju, kartais,
lyg plaštakėlė sparneliais plasnodama, pro mane praleki tu, o
kartais matau visai tokią, kokia iš tikrųjų esi.
Šį rytą nubudęs džiaugiausi, kad sapnuoti man teko tave
ir juo dažniau tave sapnuoti norėjau.
Mes ėjom, ėjom, rodos, kaž kur toli, toli, neapsakomai toli,
bet mudviem lengva smagu buvo eiti. Buvo šilta vasaros dienelė.
Saulytė taip gražiai švietė, vėjelis taip švelniai tyliai pūtė judin
damas, purtindamas tavo gražiąsias kaseles, o kaselės draikėsi ant
įstabaus liemenėlio. Tu buvai graži, nematytai graži, gal gražesnė
negu tu iš tikrųjų esi... bet ne, gražesnė būti negalėjai, nes tu
esi pilna puikiausios grožybės.
Mudu ėjova takeliu. Tas takelis buvo toks siauras siauru
tėlis, kad mudu greta kits kito vos eiti galėjova, todėl tu suėmei
mane savo švelnutėm, lyg pūkas, rankelėm už rankos ir greta
prisiglaudus lengvai šypsodamos ėjai.
Abipus takelio siūbavo rugelių jūra. Stebuklingo gražumo
rugeliai tie buvo ir mudu į juos žiūrėdami linksminom savo jau
nutes sielas.
x
— Nors siauras takelis, mielasis bernelis, — tu man taip
kalbėjai — bet tiesus ir patogus. Keliausiva mudu tolyn ir tolyn
teikdamu viens antram džiaugsmo be galo, gamindamu laimės
be krašto.
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— Ir neieškosiva mudu plačiųjų kelių, — į tuos žodžius aš
prabilau — kur eina ir šėlsta gaujos linksmųjų; kur viens kitam
teikia vylingosios laimės; kur nėra tikros, atviros, širdingos mei
lės, bet—mylima žodžiais, gražiomis kalbomis, puikiais pažadais;
kur mylima tol, kol matoma nauda iš to sau; kur glostoma kas ■
švelnu, o geliama skaudžiausion vieton.
Nebeatmenu kaip ilgai mes ėjom, bet tur būt toli nuėję
buvom, nes tu pratarei:
— Vincuti, aš jau pavargau. Nebegaliu toliau eiti.
Kaip tik priešais mus tarp rugelių žalia veja apaugus lygu
mėlė žaliavo. Ant gležnos švelnutės žolelės savo sermėgėlę pa
tiesęs tave pasodinau.
Tu sėdėjai. Tavo širdis lengvai plakė, veidas buvo truputį
užkaitęs, nuo šilumos raudonas. Aš greta tavęs sėdėjau ir žiūrė
damas į tavo nuostabią išvaizdą nepaprastų tavo kalbos žodžių
klausiausi. Tu žiūrėdama į baltus rugelius taip kalbėjai:
— Ar matai, mylimasis, -kaip rugeliai gražiai vienon pusėn
linksta, tai vėl į kitą šalį nusvyra? Matai, kaip juos valdo švel
nutis vėjelis: į kurią pusę dvelkia vėjelis, jie ten linksta ir malo
niai jo klauso.
Ar girdi, kaip jie šlama judinami vėjelio: jie šnabždasi,
kalba, bet mes jų suprasti negalim — jie perdaug paslaptingi. O
aš žinai, kodėl jie taip paslaptingi? — Už tatai, kad juos vargas
mokino, kančios auklėjo. Rugeliai dabar gražūs ir mums malonu
į jų gražumą žiūrėti, bet iš kur tas gražumas, jei ne iš jų kan
čios ir skausmo?—Rugeliai per žiemą šaltį kentėjo, lietutis juos
lijo, audros virš jų šėlo, saulytė negailestingai juos kepino. Taip.
Jie gražūs, bet ateis žmogus ir panaikins tą rugelių gražumą,
nukapos juos negailestingai ir paims savo naudai...
Kas žino, mielas broleli, gal dabar rugeliai su dirvele kankinkinėle atsisveikinimo himną šlama, gal liūdnas jų paskutinis
himnas, graudi jų paskutinė giesmelė, o mes grožėjamės jąja,
mums linksma, malonu jų šlamėjimo klausytis, o jis gal iš skau
smo ir kančios gimsta... kas gal žinoti?.. Bet visados gyvenime
vienų kančios kitiems džiaugsmu esti...
Tu nutilai. Aš norėjau kilti nuo žolelės ir eiti toliau, kad
nematyčiau tų rugelių, negirdėčiau to skausmingo šlamėjimo, bet
tu sulaikiusi mane toliau kalbėjai:
— Nieko bloga rugelių kentėjimu gėrėtis, tik reik ir mums
patiems prie kančių ruoštis; reikia kentėti, dirbti, kitiems gerą
daryti; reikia mudviem kančių, kad kiti jomis gėrėtis galėtų. Kad
kitiems grožiu buvus reikia daug triūso, vargo, kančios ir darbo
pašvęsti.
Žiūrėk, štai, aname žiedely bitutė taip uoliai medutį renka.
Sakyk, kam ji taip triūsia nuo aušros lig tamsai, zirzia nuo žie
delio prie žiedelio ir kam ji taip save kankina, kuriam tikslui
taip daro — o gi tik tam, kad kiti jos darbu ir triūsu gėrėtis
galėtų, kad kitiems nauda iš to būtų. Bitutė laksto, krapštinėja
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žiedų vainikėlius, neša medutį, krauna ir pildo korius, bet, žiūrėk,,
žmogus atėjo su rūkstančia ugnimi ir paėmė visą bitutės triūsą
savo naudai. Ir ką daro tuomet vargšė darbininkė? Nusimena?*
Meta darbą? Ne. — Bitutė griebiasi dar uolesnio darbo, taiso
naujus korius ir vėl pildo juos skaniu medučiu. O žinai tų ką
jos daro su tinginiukščiais tranais, kur darbo dirbti nenori?..
Aš nulenkiau galvą, o tu tęsei toliau:
— Taigi, žinai. Taip ir su žmonėmis padaro likimas. Jei
žmogus dirba, kenčia, tai ir kitiems naudos suteikia ir pats sau
gyvybę palaiko, o priešingai — pats krinta bedugnėn ir kitus
paskui save traukia...
Tu vėl nutilai, o aš, lyg mažytis vaikelis, tavo kalbos iš
klausęs tylėdams žiūrėjau tau į akis bei veidą. Tu buvai rimta
ir graži ir kaž kaip stebėtinai, nesuprantamai išrodei. Manyj
atsirado kaž kokios naujos jėgos, nauji troškimai bei norai. Buvau
pasiryžęs kuo daugiausiai vargti, kentėti, darbuotis, nes tu man
taip daryti patarei. Norėjau tau kuo didžiausios laimės suteikti,
del tavęs, kol gyvas, buvau kentėti pasiryžęs. Džiaugiaus tave
matydams. Buvau sklidinas meilės, mylėjau tave ir visa aplink.
Aš mylėjau tą dangų, kurs virš mūsų galvų balzganavo; tą žiban
čią saulę, kur iš aukštybių taip švietė ir šildė pasaulį; mylėjau
vėjelį, kurs švelniai pūsdams judino tau kaseles; mylėjau tą pas
laptingą kalbą: rugelių šlamėjimą; mylėjau tą gražų šilelį, kur
ten toliau už rugelių tamsiai žaliavo; mylėjau paukštelių balselius,
kur taip puikiai šilely čiulbėjo; mylėjau tą gražią vejele apau
gusią aikštelę, kur mudu sėdėjova. Bet už visa labiau, ypatin
gesne meile, tave mylėjau. Aš tave mylėjau tuomet gal labiau,
negu iš tikrųjų myliu... bet ne... labiau mylėti negalėjau, nes
aš tave visados pilnąja meile myliu ir tu visados tokia pat buvai,
visados tokios pat meilės verta esi, tai aš labiau mylėti negalėjau,
nes ir aukštesnės, kilnesnės meilės, kuria aš tave myliu, būti jau
negali...
Aplink gamta vis tokia pat buvo. Saulelė vis taip pat švietė,
vėjelis su rugeliais vis taip pat paslaptingai kalbėjos, aplink ru
geliai taip pat šlamėjo, siūbavo, žiedų vainikėliuos bitutės vis
taip pat triūsė.
Tu žiūrėjai į puikiąsias gėleles ir tylėjai. Tavo akys, lyg
jūros bedugnė, mėlynavo, raudonos lūpytės švelniai šypsojos. Aš
pakilau. Nuėjau prie gėlelės, į kurią tavo akių žvilgsnys įbestas
buvo ir ją nuskynęs įdaviau į tavo baltą rankelę. Tu ją paėmei.
Pasakei švelniu balseliu ačiū ir savo maloniu žvilgsniu į mane
pažiūrėjusi tarei:
— Vincuti, jog tu padarei skausmą tai gėlelei, jog ji kenčia,
kam tu ją nuskynei?..
Valandėlę nežinojau ką tau atsakyti. Maniau labai blogai
pasielgęs, bet tavo užganėdintos akys ir veidas man sakė, kad
tu tik tyčia mane bari. Ir prisiminęs nesenai tavo kalbėtus žo
džius, kad vienų kančios kitiems džiaugsmu esti aš prabilau:
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— Aniolėli, pasaulis taip yra sutvarkytas, kad vienų kentė
jimais kiti džiaugias. Gal būt gėlelė kenčia, bet tavo veidas
džiaugsmu šypsos. Juk ir mes turim kentėti, kad kitiems džiaug
smo suteiktum ir savo gyvybę palaikytum — jog nesenai pati
taip kalbėjai.
Tu dar ypatingiau pažvelgei į mane ir dar prakilniau, iškil
mingesniais žodžiais, kalbėjai:
— Taip, mano mielasis, tu mane jau supratai, pažinai mano
sielą ir man to užtenka. Imk štai mano rankas ir mano širdį bei
sielą- Supinkime mudviejų sielas tampriomis meilės gijomis ir
nebūkime du, bet vienas lig karsto...
Aš suėmiau tavo švelniuosius pirštelius; iš dėkingumo no
rėjau pult tau po kojų, bučiuot tau rankas ir kojas, bet tu paki
lai nuo žaliosios vejelės ir mane sulaikei sakydama:
— Jog tu ne vergas, jaunuoli, — kalbėjai — kad pultum
man po kojų ir rankas man bučiuotum. Tu man, o aš tau esu
lygi- Tu mano amžinas draugas, aš tavo draugė. Tad draugiškai
viens antram ranką padavę mes ženkim pasaulin, kad vargus,
kentėjus tą gyvenimą, kad darbu, vargais, kančiomis kitiems ir
sau laimės suteikus- Eikim gyveniman, drauguži, kad vargti, ken
tėti, Dievui garbę suteikti, tautai, tėvynei, visuomenei, žmonijai
naudą atnešti- Dar mudu esava jaunu, vos tik pražydusiu pava
sario žiedu, tad galime dirbti visą gyvenimą — trumpą vasarėlę,
kol rudenėlio sulaukę pavysim, pagelsim ir gyvybės nustoję am
žinybėn nueisim...
Vėl nutilai. Mudu stovėjova toje aikštėje. Tu parėmei savo
nuvargusią galvą į mano petį, o aš tave priglaudęs kalbėjau:
-— Taip. Su mudviejų dvasios jėgų stiprybe, su mudviejų
meile, vienodai prakilniais idealais, žengsim pasaulin vargti, ken
tėti, kol pagelsim, nuvysim, lyg tas rudens žolynėlis...
Sukibome rankomis ir ėjom toliau siauruoju takeliu kraš
tais siūbuojančių rugelių. Ėjom lengvai, lengvai, lyg dvi plaštakėli sparneliais plasnodamos skridom- Mudviejų širdys ramiai vie
nodai plakė, kojos žingsnius vienodus žengė, alsavimas taip pat
vienodas buvo.
Išėjome takeliu iš tarprugio sienų ir atsidūrėme puikiam
slėnely. Anapus slėnio upelio krantu slinko žmogaus šešėlis. Jo
akys šnairiai ir pavydžiai į mudu žiūrėjo. Tai buvo mano perse
kiotoja, kurią žmonės mano meiluže praminė ir manė, jog aš ją
myliu- Tu pažvelgusi į mane ir į ją tarei:
— Žiūrėk, kaip ji mudu seka, ką tai reikšti galėtų? Gal tu
jai kuom nors kaltas, gal jai širdį buvai paaukojęs, tai eik prie
jos kol laikas, kol nepradėjome savo darbo visuomenės labui,
eik dabar, nes nenoriu kad tau reikėtų iš pusiaukelės grįžti ir
savo kilnių idealų atsižadėti. Jei esi kuom nors tai mergelei kal
tas, tai eik pas ją ir savo kaltę atitaisyk!
Tavo žodžiai buvo taip stebėtinai galingi, kad mane šiur
pas pakratė ir jei aš būčiau bent kiek jai kaltas buvęs, nieks būt
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manęs prie tavęs neužlaikę: nė tavo veido skaistumas, nė mei
lioji šypsena. Aš tau nieko neatsakiau, tik ramiai blaiviai į tave
pažiūrėjau- Tu vėl kalbėti pradėjai:
— Taip. Suprantu tave. Tu esi mano ir tik mano vienintėlis draugas, su kuriuo be baimės laimingai plauksiu gyvenimo
jūron. Nebaisios bus mudviem gyvenimo audros, nes mudviejų
meilės laivelis plauks drąsiai skirdamas bangas audringojo pasau
lio. Mudviejų vienoda meilė ir atatinkamas būdas nugalės vargus,
nelaimes ir bus kitiems grožiu bei laime. Laimingi suradusieji
tikros meilės veidrodį viens antrame; laimingi, kur žengia vie
nodu keliu pirmyn, gyveniman!
Aš užsimąsčiau. Pradėjau planuoti busimąjį mudviejų gyve
nimą ir pats nejutau kaip viskas prapuolė man iš akių ir pama
čiau pro langą meiliai besišypsančią saulytę į mano kambarėlį.
Aš jau buvau nubudęs

.J. Grinius.

Jūra.
(Iš vasaros užrašų).

1. Susitikimas su jūra.

O, jūra!.. Jūra! Ar atsiras žmogus, kuris nenudžiugtų
tavo veidą išvydęs? Ar atsiras keno krūtinėje širdis, kuri nesu
virpėtų pajutusi galingą bangų plakimą? Ar atsiras taip paniu
rusios akys, kurių tu, jūra, nepaviliotumei, ir kurios neskęstų
tavo žydriame gilume?.. Tu pavilioji ir sužavi kiekvieną, o iš
nudžiugusios krūtinės skambiai išsiveržia:
— Sveika, mėlynoji, galingoji, berybė jūra! Sveika, mo
tinėle jūruže, niekada nenuilstanti, amžinai banguojanti, tu budi
ir seki banguojančios žmonijos norus ir troškimus! Kas supras
visus žmonių troškimus, širdžių virpėjimus, kas įspės tavo bangų
šlamėjimus? Tavo veidas kartais ramus, tik mažutės bangelės
pasivydamos vienos kitas gražiai šlama, bučiuoja saulėtus smėlio
krantus, ir vėl, slinkdamos atgal, šlama, — šneka, lyg kūdikis
prieš saulužę vogroja... O "kartais baisu!.. Tavo bangos kriokdamos ir putodamos metasi į krantus, putoja, ir vėl, kriokdamos,
kerštaudamos, drumsdamos tyrų vandenį, grįžta atgal. Tada
baugus tavo veidas, lyg tamsi purvina naktis...
Aš myliu jūrą, bet ar aš galiu taip aprašyti, kad kiekvienas
mane suprastų ir pasigėrėtų? Tur būt, nebuvo ir nebus tapytojo,
Kuris nutapytų tokią jūrą su ties ja kabančiu dangumi, koki ji
tikrai yra; vargiai atsiras poetą, kuris surastų tiek ryškių žodžių,

— 335

kad nors dalinai galėtų aprašyti stebuklingąją jūrą su jos ban
gomis, kad galėtų išreikšti tą įstabią energiją, kurią suteikia jūra
žmogui, išvydusiam ją?.. Bet viena aš galiu: aš galiu susitikti
su jūra, galiu ją lankyti kas rytą ir .kas vakarėlį, galiu sėdėti ant
jos krantų ir saulėtą dieną žaisti jos aukso smiltelėmis, galiu pa
sigėrėti, ant Birutės kalno pasvajoti...
O kas nesigėri, kas nesvajoja jūrą išvydęs, o ypač Palan
gos jūrą.
Jaunam berneliui jura motinėlė seka pasaką iš senų laikų
apie mūsų narsiuosius karžygius Gedimino ir Keistučio laikų.
Jūros šlamėjime tarsi girdi bernelis vaidilučių giesmę, tai vėl
rodosi, kad tai jauna darbo mergelė liūdnai dainuoja tyrų vandelį semdama iš jūrų - marelių, tai rodos skaisti karalaitė, sėdė
dama prie langelio arba darželį laistydama vilioja bernelį už jū
rų-marelių į aukštą dvarelį, vyšnių sodelio apsuptą.
Ir jauna mergelė svajoja, kai jūružė gražiai šlama... Ji
mena skaisčias vaidilutės ir kunigaikštį Keistutį, karštai mylėjusį
Birutę. Rodos, kad jūružė kužda mergelei, kad atjos pas ją
narsus kunigaikštis ir padarys ją kunigaikštiene; vai kaip būtų
gera tada, tik ką senoji motutė be jos darytų?...
Ir žilas senelis svajoja jūrą išvydęs. Jis, pamatęs putojan
čias gyvas bangas, prisimena jaunas dieneles, kada jis buvo gyvas
ir nerimstąs, kaip jūra, kada jo krūtinė drąsiai alsavo, kaip al
suoja galinga jūra, kada širdis buvo kupina ugningų norų, troš
kimų, idealų, kurių ir šaltos audringos bangos nepajėgtų užge
sinti. Bet gyvenimas galingesnis už jūros bangas. Gyvenimas
pamažu žaidė, paskui blaškė, šaldė, gesino karštą širdies ugnį;
gyvenimo bangos pradėjo kirsti idealų sparnus, pradėjo rauti iš
širdies ir juos slopinti. Širdis troško ugnies troško galingų žaibų,
o gyvenimo bangos tik teikė drumzles. Jis norėjo kaip žuvėdra,
virš bangų skrajoti ir džiaugtis saule, o gyvenimas, vertė būti
niekinga žuvele, kuri turi saugotis grobuonių, o pasitaikius saulę
išvysti, tuoj vėl turi slėptis drumzlėse. Siela troško vieno, o gy
venimas teikė kitą; siela troško kilnaus aukšto, galingo nemate
rialaus amžino, o gyvenimas teikė visa žema, niekinga, purvina
praeinantį. Ir taip, bekovojant dviem galybėm, plaukai jau pra
žilo, jau juodas karstas netoli, vien gražiais atsiminimais senelis
beramina širdį. Štai žiūri senelis į vaikus bežaidžiančius jūros
smiltimis, linguoja galvą ir tyliai kartoja: „Žaiskite, džiaugkitės,
maži vaikeliai, auginkite ir stiprinkite savo širdyje idealus! Juo
jų daugiau savo širdy turėsite, juo gyvenimas bus lengvesnis,
saldesnis, kova laimingesnė. Žiūrėkite, jaunuoliai, į jūrų bangas,
— kaip amžiais jos siūbuoja ir meta gintarus, taip jūsų širdis
iebanguoja Idealo meile, ir tegu toji meilė meta savo gintarus.
Jūs įžiebkite galingą ugnį, kad gyvenimo bangos nepajėgtų užgesyti, nereikėtų senatvėje, kaip man, sėdėti ant jaunystės kapo.
Jūs būkite jauni — jūs laidokite senatvę, o ne senatvė jus! Žais
kite, džiaugkitės, maži vaikeliai!..........
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2. Jura ir žmogus.

Einu palengva jūros pakrantėmis... Jūra tyli, jos veidas be
veik ramus, ir tęsiasi toli toli, kol nesusilieja su žydriu dangum.
Tame veide, tarsi stebuklingame pasakų veidrodyje, atsimuša vi
sas dangus ir nudažo jūrą savo įstabaus giedrumo žydria spalva.
Į tą vėsų krištolinį jūros veidrodį iš begalinių aukštybių žiūri ir
skaisti saulelė, tarsi jauna mergelė, ir gėrisi savo skaistumu, nar
dydama savo įkaitusius aukso spindulius jūros gelmėse, tai pati
susigėdusi paslėpdama savo veidelį už pilkų debesėlių. Ir tie de
besėliai, bėgdami iš tolimų kraštų negali nurimti nepažiūrėję į tą
jūros veidrodį, ir baltasparnės žuvėdros, nors nuolat, diena iš die
nos, su jūra susitikdamos, neatsilieka nuo kitų—ir jos lėtai skris
damos, ką nors sumaniusios kartais užsimano net visai arti nu
sileisdamos žvilgterėti į tą veidrodį. Nors jūra rami tačiau jos
bangos nenori visai nurimti — jos nežymiai, tarsi rugiai mažučio
vėjelio glostomi, supasi, linguoja, tartum vilioja kaitrius spindu
lius su jomis pažaisti; tos bangelės nežymiai, lyg bijodamos iš
gąsdinti mažutėles žuvytes, slenka arčiau kranto, o prislinkusios
prie jo sujunda, pasišiaušia ir besigarbenuodamos paglosto kranto
smėlį, susidrumsčia, vėl slenka atgal ir pranyksta. Į vienos garbenės bangelės vietą virpėdama atbėga kita, po tos vėl kita, vėl
kita, ir taip be galo žaisdamos saulės spinduliais bučiuoja ir glosto
lėkštų krantą, plauna smilteles.
Matant tą begalinę ramią jūrą ir sieloje darosi ramu ir
džiaugsminga, ir širdis plaka ramiai... Taip, žmogaus širdis ir
mėlynoji jūra yra dvi seserys — jiedvi visada plasta nenuilsdamos.
Nerimstanti širdis, pilna norų ir troškimų daro patį žmogų pa
našų jūrai. Ramus kūdikio veidas, kaip jūra giedroje, kol jis
nėra pažinęs pasaulio purvų nei skausmų, kada išskėtęs ranke
les puola saulėtas į motutės glėbį ir pasislepia prisispausdamas
prie jos krūtinės; skaistus, kaip jūros paviršius, žmogaus — kū
dikio veidas, kada jis žaidžia pajūry baltomis smiltelėmis arba
kada gėlėtomis pievomis jis gena margasparnę peteliškę — tada
jo žydriose akyse žaidžia džiaugsmas ir ramumas, kaip žaidžia
saulės jūros veidrodyje. Ramus žmogus, ištraukęs kūdikį iš liūto
nasrų ir grąžinęs jį motinai; nušvitęs tėvas, pamatęs palaidūną
sūnų sugrįžtantį; džiaugsmingas ir giedras žmogus, kada jis per
gali save, kada nurimsta aitrių troškimų audra ir nuslenka kažin
kur toli toli, kada širdy sušvinta saulė, kada suliepsnoja meilė
skaisti, — tada laimingas žmogus džiaugiasi visais žmonėmis,
džiaugiasi saule, mėlynu dangumi, visa didinga Viešpaties gamta,
tada jis džiaugiasi mažu vabalyčiu^ bučiuoja lauko žiedelius, o iš
krūtinės veržiasi saldi malda Viešpačiui.
Bet ne visada toksai žmogus, kaip ne visada yra rami jūra.
Kai kyla šiaurės ar vakarų vėjas, kai dangų pridengia juodai
mėlyni ir pilki debesys, paslėpdami už savo nuskurusių rūbų skai
stų karalaitės saulutės veidą, tada sukrunta miegojusi jūra — ji
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nevilioja tada žiūrovų akių — ji pajuosta, apsiniaukia, jos ramus
veidas tarsi purvais apsidrabsto, pirmiau lygus paviršius dabar
virsta.,kalnais. Jūra pasišiaušia, bangos jau neslenka slapstyda
mos prie kranto, bet visu smarkumu, visu galingumu gena viena
kitą, ir taip įsibėgėjusios, įsismaginusios, kriokdamos, putodamos
ir virdamos puola į lėkštą krantą, ir, tarsi liūtas nutvėręs savo
auką, griebia draskyti jį dantimis, bet gerai nesugriebusios susi
drumsčia ir, pykdamos ir burnodamos, grįžta atgal, kol kitai ban
gai nepatenka į nasrus, o ši pastaroji anos pėdomis eina ir daro
jos pradėtąjį darbą... Ir taip kriokia, blaškosi ir pyksta galinga
jūra, tartum viską norėdama sugriauti, sunaikinti- Ir drąsus žve
jys skuba prie kranto pasislėpti nuo bangų, nes nedrįsta stoti į
nelygias imtynes su įnirtusią jūra. O jei kuris žvejys nespėja iš
trūkti, tas vargiai begrįš namo — įšėlęs vėjas bežiūrint sulaužo
stiebus, sudrasko būręs, o bangos tik žaidžia tik mėto mažą lai
velį- Veltui žvejys įriasi, visas suplukęs kovoja su bangomis, vel
tui semia įliejamą į laivelį vandenį — dar keletas galingesnių
b ngos mostelėjimų, dar keletas galingesnių jūros alsavimų, ir...
pagrobia jūra savo nasruosna neatsargią auką- Tą prarijusi ji
dar su didesniu įnirtimu ar išalkimu puolasi ieškoti kitų, ir vėl
toliau kriokia, šlama, purtosi ir pyksta.-•
Ir žmogus panašus į tą audringą jūrą- Kada jis įniršta,
kada krūtinėje užverda geidulių nuodai, kada jie įsisiūbuoja, tada
žmogus, lyg tamsi juoda naktis, pasirengęs visa apglobti ir visa
paskandinti savo aistrų bangose, tada jo akyse žybčioja mirties
šmėkla, jis kvėpuoja mirtimi, tada jis šoka pragarinį mirties šokį,
blaškosi, kaip įsiutusi jūra, visa griauna ir naikina; kultūringas
mūsų laikų žmogus, geidulių užpultas, panašus, tam pasakų
žmogėdrai, kuris pasigardėdamas triuškina kūdikio kaulelius kul
tūringas žmogus kūdikį ant šuns maino, arba nusikaltusį vaiką
šunimis užpiudo, kad jį suplėšytų prie motinos akių, kultūringas
įsiutęs žmogus tūkstančius- savo ranka iš brauningo nužudo ne
kaltų moterų, motinų, mergelių ir vyrų, ir... gėrisi, skonėjasi
„apvalęs žemę“ — tai žmogus!..-O, baisesnis žmogus už visus
sutvėrimus!.. O ar toks turi būti žmogus?..
O gal ir ilgai bus toksai žmogus, kol nepažins savo suge
dusios širdies, kol neišmoks jos valdyti. Žmogaus širdis yra jūra
troškimų, norų, geismų, vilčių, lūkesčių. Kas išplaukia į tą ga
lingą begalinę jūrą be vairo, tas paskęs jos bangose neatminęs
gyvenimo paslapties.

3.

Mirtis ir amžinybė.

Senokai pasislėpė skaisti saulužė, nurimo dienos trukšmas.
Aš sėdžiu nekrutėdamas... Ten iš vakarų, daugiau šiaurės
pusės negali užgesti skaistaus Helio užkurtos liepsnos, o iš
pietų aukštoje padangėje vaikštinėja skaistus mėnulis, žvalgyda
mos į nurimusią gamtą; ten aukštai dar žvaigždelės sumirksi,
2
i
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dar meteoras sužibėjęs nuskrenda berybėn. Visur tylu ir ramu,
tik jūros bangelės, mėnulio spindulių bučiuojamos ir sidabruoja
mos pamažu šlama, plasta - Jaučiu, ir mano širdis plasta. .
Bet ateis laikas, kada nustos ir mano širdis plastėti, kaip
nustojo visų pirm manęs gyvenusių... Šiandien dar širdis
plasta, šiandien aš džiaugiaus, aš gyvenau, o ryt, o gal ir tuojau,
nelauktas vagis gali savo žiauria ranka pagrobti gyvybės žiburėlį
— ir nepaliks ženklo, kad gyvenau, kaip nepaliko ženklo ir to
vyro, kurį užvakar užliūliavo jūros bangos... Gesta žmogus, kaip
gesta sužibęs meteoras berybėj erdvėj... Bet ateis laikas, kada
ne tik visos žmonių širdys, bet ir galinga jūra, kuri taip didingai
alsuoja, nustos plakti, kada viskas užmigs amžinu miegu, nes
užges saulė skaisčioji, nors žemė ir kažin kaip jos maldautų.
Tada užšals ir jūra, kuri tiek daug aukų prarijo, kuri savo ban
gomis užliejo, ir smiltimis užnešė galingą, neapžvelgiamą, milži
nišką girią, ir dabar gintarėlius teišmeta — sustings tada jūra,
nutils tada trukšmingi miestai, liūdnai žvalgysis aukšti rūmai ir
nykiai tylės, kol ilgainiui nesubyrės į pelenus, į dulkes; nieko
neliks iš mūsų kultūros, ir... žemėje įsiviešpataus visuotina mirtis.
Ir visur mirtis... mirtis...
Gėlelė išdygo, auga, žydi ir šypsosi gerdama saulės spin
dulius, bet šit papūtė rudens vėjas pranašaudamas netolimą šalną
ir— girdėti mirtis.
Šit raiba peteliškė skraido, o poryt jos laukia mirtis... Štai
kūdikis žaidžia ant uolėto jūros kranto — kojutė paslido ir jis
klykdamas krinta į jūros bangas, kriokiančias tarp akmenų, ir
vaiko klyksme... girdėti mirtis.
Šit varguolė moteriškė prakaituoja, dirba savo vaikams tikė
damasi kad senatvėje pasidžiaugs savo gyvenimo saule... bet
rytoj mirtis ir, šalin džiaugsmas!
Rimtas mokslininkas jau pražilo bedirbdamas mokslo darbą.
Bet ir dabar rankų nenuleidžia: braižo planus dideliam fabrikui,
o ten toliau planas jau pastatytų meno rūmų, o ten dar kiek
tokių. Tik ranka dreba jau seneliui—ji sako, kad netoli... mirtis.
Bet ir visiems dideliems, garsiems kūriniams, kuriuos žmonės
vadina nemirtingais, vis tik ateis... mirtis. Ar vertas kam visas
gyvenimas, jei viso užbaiga — mirtis. Kam tas kultūros darbas?
Geriau jau visai nežybtelėtų gyvybės liepsnelė, negu žybtelėjusi
pasinertų nirvanpn, nebūtybėje. Ne jau pasaulis vien kančios ir
beprotystė?.. Žmogus trokšta laimės, džiaugsmo, o mato vien
skausmus ir nuliūdimą; pasaulis trokšta gyventi, o mato vien
mirties šmėklą. Ne! pasaulis negali būti beprotyste! Žmogus
aplinkui vien mirtį matydamas nuolat šaukia: trokštu gyvybės,
aš gyvensiu; nors mirsiu, bet po mirties vėl gyvensiu; aš negaliu
tikėti, kad mano Kūrėjas būtų be tikslo sukūręs širdyje amžino
gyvenimo troškimą — jei jo nebūtų, Kūrėjas ir to troškimo ne
būtų suteikęs, nes visame matyti tikslas... Vaikas žaislų darosi
žaidimui; žmogus daro arklą arimui; architektoris stato rūmus
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gyvenimui, tad ir Amžinasis Kūrėjas, sukūręs tikslingą pasaulį,
turėjo žmogui sukurti galutinį tikslą — amžiną gyvenimą.
Jei -nėra žmogui amžinojo tikslo, tad kam kalbėti apie tei
singumą: sukruvintas žmogžudys ir ramus nusižeminęs žmogus
— abu lygiai teisingu. Jei nėra amžinybės, tad nekalbėk nei
apie dorą: tada nekaltas kūdikis ar skaisti mergelė lygi gašliai
paleistuvei. Ši pastaroji net aukščiau stovi, nes suranda tikslą
geiduliuose, o anoji tampa beprote saugodama dorybę be tikslo;
jei nėra amžinybės, tada kuo šlykščiausiai paleistuvystei pinkime
laurų vainikus, o į saulėtą skaistybę - meskime prakeikimo akme
nis! Tada šalin rankas! — broli, kalendamas dantimis draskyk
savo brolį, nes tada gal rasi tikslo įsiutime, nes mat, mūsų kul
tūringoji išmintis sako nesant tikslo!.. Pasauli, jei nebūtų Amži
nojo Kūrėjo, jei nebūtų siekingumo, jei nebūtų amžinybės, kaip
tu sakai, tai tada tavo gyvenimas būtų tik apsvaigusių girtuoklių
puota tamsioj gedulingoj laidotuvių iškilmėj!
Žmogus, kai viena pamato, tai į kitą ir domės nekreipia—
jis pamatęs mirtį užmiršta, kad mirtis labiau gyvenimą pabrėžia.
Tik reik pažiūrėti ir kitur tą patį išvysi- Štai nekaltas kūdikis, o
ten kraugeringas žmogžudis; štai lelija, o ten piktoji dilgelė; čia
gražus džiaugsmas, o ten klaikus nuliūdimas; štai saulėta giedri
diena, — ten klaiki audringa tamsi naktis; štai dangus — ir štai
pragaras; štai būtis — ir štai nebūtis; čia gyvybė — ten mirtis;
čia laikinumas — ten amžinybė- Ir taip pasauly du priešingumai
matyti. Tad jei amžiais trunkanti mirtis paliečia kiekvieną žmogų,
taip amžiais trunkąs gyvenimas apgobs savo sparnais kiekvieną
žmogų.
Jei vaiko veikimas yra netobulas, tai tėvo veikimas tobu
lesnis, nors dalinas, o jei yra netobulas, dalinas veikimas, tai yra
ir vienas pilnas tobulas veikimas, kuris yra pasaulio Viešpatyje.
Jei yra apitamsė balanos šviesa, tai taip pat yra ir šviesesnė
lempos šviesa, o už ją dar šviesesnė saulės šviesa, nors ir da
lina, bet užtat yra viena tobūliausioji šviesa, Viešpaties šviesa,
kurioje viskas yra matoma. Jei yra žolės gyvenimas, tai taip yra
gyvulio gyvenimas, o už jo gyvenimą tobulesnis yra žmogaus
gyvenimas, nors dalinas ir laikinas, o visų tobuliausias yra
pilnas amžinas gyvenimas Dievuje, Amžinoje Išmintyje. Tik nu
šviesk, žmogau, savo esmę Viešpaties šviesa, praverk sielos akis
ir išvysi amžinybę, saulėtą, skaisčią, džiuginančią! Tik nutilk,
žmogau, ir įsiklausyk, kaip tavy plasta Dievo įdiegtoji liepsnelė,
siela, kaip ji plasta sutartinai su visos žmonijos sielų plastėjimu
ilgėdamos Amžinosios Šviesos.
Galingai alsuoja jūra, gražiai plaka jos bangelės!.. Ir mano
širdis džiaugsmingai plasta pajutusi Amžinąją Gyvybę ir Išmintį...
Aš, rodos, girdžiu iš jūros gelmių, jose paskendusių žmonių har
moningus balsus, tariančius: „Ilgėjomės Saulės, troškom Gyvy
bės!;. Mes mirėm, ir Saulę išvydom__ Gyvename amžius, gy
vensime amžiais!“....
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„Quikkborn“ — Vokietijos katalikiškosios jaunuo
menės judėjimas, jo vystymasis bei pagrindai.
Kaip upės vandens suteka iš daugelio tipelių bei upeliukų
ir pagaliau nuo vieno jųjų gauna pavadinimą, taip tvėrėsi ir
augo „Quikkborn’as“. 1909 metais, įvairiuose Pietinės Vokietijos
miestuose (Neiss, Wertheim, Frankfurt a. M. ir Paderborn) įsi
kūrė vyresniųjų moksleivių abstinentų kuopelės. Neiss’o kuopelė
pirmoji pasivadino „Quikkborn’u“.*) 1913 m. mieste Breslau
sutelkta jaunuoliai ekskursininkai — „Wandervogel“ daiktan. Pa
starųjų tarpe pradėjo vis labiau reikštis katalikiškumo sąmonė.
Galop, miesto Mainc’o jaunuomenė susibūrė į organizaciją „Ju
ventus“. Patsai „Quikkborn’as“ plėtėsi labai pamažu. 1913 m.
pasirodė pirmas jo organo sąsiuvinys tuo pat vardu. Tenai ypa
tingai buvo pabrėžiama reikalingumas susilaikyti nuo svaigalų ir
noras naujai geriau sutvarkyti gyvenimas. 1914 m. turėjo įvykti
pirmasai susivažiavimas Baden’e, bet pasaulinis karas paskuti
niame momente suardė šį planą. Tik 1915 m. susitvarkė pirmo
sios apygardos ir 1919 m. išsirinkta visai V-jos valstybei centras
bei įsigyta tenai pilis Rothenfels prie Main’o upės. Tais pačiais
metais rugp. mėn. įvyksta pirmasai Vokietijos Quikkborn’o susi
važiavimas, kuriame pareikšta noro nepasitenkinti vien abstinen
cija, praplėsti savo programa. Greitu laiku prisideda prie Quikk
born’o tie Breslau’o ekskursininkai ir visi kiti veikusieji atskirose
grupėse. Q. sparčiai augdamas tampa katalikiškosios jaunuome
nės judėjimu. 1921 m. rudenį priklausė prie Quikkbon’o 527 kuo
pos su 21 apygarda.
Quikkborno vienetą yra vietos kuopa, kuri turi nedaugiau
15 narių. Esant daugiau tveriama kita kuopa. Vadovauja kuo
pai pačių rinktas pirmininkas, jei tik galima pasikviečiamas pa
tarėju dvasiškis. Jaunuolių bei mergaičių kuopos dirba ir daro
ekskursijas atskirai, išimant ypatingus atsitikimus, kaip pav. tėvų
vakarai, tuomet renkasi visi bendrai. Tam tikras vietos kuopų
skaičius sudaro, kaip jaunuolių taip ir mergaičių apygardų kuo
pas. Kasmetinė apygardos konferencija išsirenka savo apygardos
vadą (vedėją). Pastarieji podraug su vyriausiuoju visos organi
zacijos vadu sudaro visą sąjungos valdybą. Vyriausias vedėjas
su raštine nuolatai būna Rothenfels’o pilyje. Quikkborn’as siau
resnėj prasmėj apima jaunuomenę aukštesniųjų mokyklų amžiaus.
Baigusieji aukštesniąją mokyklą sudaro „Sąjungą Vyresniųjų
Quikkborne“, kurios tarpe yra studentų koperacija „Hochland“.
Kaip gyvena Quikkborn’as? Bent koks miesto bokštas ar
kambariukas namo aukšte yra Q. būstu. Jis paprasčiausia įtai*) „Quikkborn“
šaltinis“.

yra vakarinės

Vokietijos žodis

ir reiškia:

„Tryškantis

sytas pačių „Quikkborniečių“: paprastas stalas, pora suolų ir
gerai, jei yra spinta — tai visi baldai. Bet ant stalo stovi gėlių
bukietas, kerčioje kybo kryžius, ant sienų pora gražių paveikslų.
Paskirtą savaitės dieną renkasi tenai kuopa. Kanklės, smuikas,
fleita ten turi būti. Rimtos ir linksmos liaudies dainos suskamba
čionai. Vienas papasakoja arba paskaito iš geros knygos. Kitą
kartą daromas rimtesnis susirinkimas (Thing). Tuomet skaitomi
ir aptariami apygardos bei sąjungos (iš pilies) laiškai, daromi
savi planai, svarstomi organizacijos klausimai. Vasaros metu
mokiniai dažniausia susirenka po plynu dangumi, kame žaidžia
įvairius žaislus. Nekartą iškertama karšta kova. Žiemą užsii
mama visokiais dailės bei rankų darbais: išpiaustinėjimais, knygų
siuvimu ir tt. Atostogų metu ir kaip kada šventadieniais—tik,
žinoma, neapleidžiant pamaldų — daroma ekskursija. Keliau
jama net kelias dienas, bet neilgiau 4—6 dienų. Visa ko reikia
turi kiekvienas savo ryšulyj: drabužius, baltinius, užkandžius ir
puodą virimui.
Skraistė atstoja pastogę bei paltą. Nakvoja
dažniausia pas ūkininkus šiene, jaunimo prieglaudose, kurių yra
įtaisyta visoj Vokietijoj ir Austrijoj, arba naudojasi svetingumu
draugų ąuikkborniečių, vienuolynų bei klebonijų. Tokios eks
kursijos pirmas uždavinys pažinti savo artimiausią gimtinės apy
linkę, paskui visą tėvynę, nuo Alpių ligi jūrų; kai kurie drąsuoliai
pradeda net peržengti ribas, ypatingai juos vilioja Italija.
Du ar tris kartus į metus daromos Quikkborno šventės,
dažniausia, jei vasara, miške, tarp medžių. Tėvai ir draugai at
silanko šventėsna. Tenais dainuojama, grojama, šokami tam
tikri šokiai, žaislai ir tt. Vakarop padainuojamos kelios gražios
dainos ir baigiama malda į Dangaus Karalienę. Ypatingai gra- žiai švenčiamos Kalėdos. Per šventes yra bendros pamaldos.
Per pamaldas meldžiasi visi kartu su kunigu ir priima Komuniją.
Apygardos susirinkimai, kaip aukščiau minėta, daromi kartą
į metus. Susirikimas pradedamas irgi pamaldomis ir bendra
Komunija. Paskui eina pasitarimai apie organizacinius bei pa
grindinius ir šiaip praktiškus klausimus iš kuopų gyvenimo. Pa
baiga daroma kaip galint linksma: žaislai, vaidinimai, rateliai ir tt.
Jei tikras Quikkborno gyvenimas glūdi mažose grupėse,
tai ypatingos svarbos įgyja didelės sąjungos konferencijos pilyje.
Šeštadienio vakare, dažnai po ilgos ekskursijos, atvyksta įvairios
grupės pilin. Pilies gyventojai pasitinka ir sveikina svečius tam
tikroj vietoj, po „Thingo“ liepa. Rytą nuo 1/25’ vai. prasideda
Mišios ir tęsiasi ligi 8 vai. Pilies koplytėlė būna visą laiką pilna
meldžiančiusiųjų. Visi dalyvauja aukoje, ką paprastai atlieka
tarnas ir liturginis choras, kalbama bendrai lotyniškai ir visi
bendrai eina prie Viešpaties stalo. Taip visas dienas. Paskui
linksmai dainuodami traukia per miestą. Sveikinimas pilies dvare.
Po pietų linksmi rateliai ant lauko, vakare vaidinimas salėje.
Užbaigoj bendra vakarienė, malda. Į šią šventę kas kartas kvie-
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*
čiami Rothenfelso apylinkės gyventojai. Pirmadienį, po requiemo sąjungos įnirusiems nariams, prasideda pasitarimai. Opiausi
klausimai pranešami vieno jaunuolio ir vienos mergaitės kaip
galint trumpai. Paskui aptariami pakelti klausimai. Galutini
nusprendimai retai tedaromi. Tarpais uždainuojama, kad patai
syti įtemptą ūpą ar užpildyti ilgesnę pauzą. Pietų laikas palie
kamas mažesniems pasitarimams arba linksmam žaislui, pav.
vieni jaunuolių puola pilį, kiti ją gina. Vakaras praleidžiamas
prie ugnies pilies dvare. Antradienio rytą tęsiami pasitarimai.
Bet po pietų traukia visi tvarkingai miškan, kame linksmai dai
nuojama bei žaidžiama. Trečiadienio rytą vėl eina pasitarimai
ir apie pietus daroma pabaiga. Prieš ir po konferencijos daro
mos jaunuoliams ir mergaitėms rekolekcijos. Vyresnieji su drau
gais prijaučiančiais Quikkbornui mažuose rateliuose svarsto reli
ginius, socialius ir šiaip opius gyvenimo klausimus. Neapseinarna be nuomonių skirtumų*). Įvairiuose pilies kampuose apy
gardų vadai surenka savuosius, kad drauge aptarti abejotinus
punktus. Kiekviena tokia konferencija turi ypatingos žymės, ji
yra kaip ir vystymosi veidrodis.
Kokia gi yra Quikkborno esmė, pagrindai? Visųpirma
būti jaunu. Q. nori tikro jaunimo džiaugsmo, paeinančio iš
pačios jaunystės esmės, jai atatinkančio bendravimo bei veikimo
būdo. Gyvenimo jausmas, jėga, stiprus instinktas viso to, kas yra
natūralu ir sveika. Quikkborno idealas: Naujas žmogus atgaivintas
Kristaus mokslu! „Gėda tokiam jaunimui, kuris nesiekia prie
žvaigždžių“ išsireiškė vienas Q. vadų apibūdindamas Q. judėjimą.
Štai kaip suprantamos ypatybės to naujo žmogaus, ypaty
bės paeinančios iš nesugadintos prigimties, pilnos noro veikti ir
pilnai suprastos katalikiškos krikščionybėsPirmoj vietoj stovi susilaikymas. Jis reiškė iš karto išsiža
dėjimą svaiginančių gėrimų, paskui nusistatyta nerūkyti; nuosek
liai einant ši mintis praplečiama ir prieš smaguriavimą, nesaiką,
prieš ištaigumą visuose atvėjuose; panašiai ir dvasios srityje, at
sižadama menkos vertės kinematografo, tolygių knygų skaitymo
ir t. t.
Bažnyčia turi vieną svarbią idėją: „skaistaus kūno“■ Tai
yra ne tik paviršutinis švarumas ir ne tiktai lytinis susivaldymas,
bet vidujinis liuosumas nuo visų tų daiktų bei įtekmių, kurie jį
suerzina, pažemina, atbukina protą, griauja jo vidujinę lygsvarą.
„Skaistus“ yra kūnas, kuris yra sveikas, stiprus ir harmoningas.
Šių dienų ypatingai miesto gyvenimas su savo blogais įspūdžiais,
svavalnumu (Zuchtlosigkeit) ir protiniu persidirbimu visiškai neat
sako tai idėjai. Be to kūnui reikia daugiau dvasios, kurios jam
dabar trūksta. Jis yra arba sielos viešpačiu ir įsako jai savo už
gaidas; arba jis yra tik darbo vergas, bet užtat atkeršija juo di*) Nuo 1921 susitvėrė Vyresniųjų Sąjunga,
Studentai savo reikalus aptaria taipgi atskirai.

kuri

ir posėdžiavo atskirai.
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dėsniais geiduliais. O turi būti jisai sielos įrankiu, kuriuomi ji
šį tą galėtų pradėti, bet visiškai jos valdžioj. Kūnas turi būti sie
los atspindžiu ir todėl visiškai josios formuojamu. Kūno kultūra
šioj prasmėj yra senas iš krikščionybės paveldėtas labas ir nieku
būdu nesutaikomas su šių dienų „kūno kultūra“. Materializmas
tikrąją kūno kultūrą sugriovė įnešdamas jos vieton plikus geidu
lius, kurie žmogų valdo.
Šita prasme reikia įvertinti Quikkborno mėgiamus ratelius
ir šiaip žaislus. Jie nieko bendro neturi su moderniniais šokiais,
kuriuose viešpatauja geismai; tai yra menas judėjimais išreikšti
džiaugsmą bei sielos turtingumą, kame pilnai palieka sielos val
džia, prakilnumas, grožis. Podraug yra tai mokykla prakilniausių
vertybių: tobuliausio ritserjškumo vyrui bei tyriausio „grožio bei
savęs gerbimo“ moterei. Čia turi kaip vienas taip ir kitas moky
tis būti atsakomingu už kiekvieną savo gestą, turi mokytis, kaip
privalo vienas kitu rūpintis, jam vadovauti miklinti sielos jautrumą.
Panašiai yra su sportu. Žaislai, lenktynės, futbolo lošimai,
grumtynės ir tt. labai mėgiami Quikkborno. Tik šis sportas irgi
neturi nieko bendro su šių dienų sportu, kuriame išmintis, są
žinė ir jautrumas maža teturi vietos. Čia neturi būti jėgos, prisiveikimo, pagyro bei azarto. Tikras žaislas yra ritieriškumo mo
kykla, kova be išminties valdoma; visiškas pasitikėjimas priešu
bei prakilni nuomonė apie jį; jėga, bet sulaikoma saikumu bei
susivaldymu.
Rūbai sulig Quikkbornu turi būti paprasti, sveiki, praktiški,
bet kartu gražūs ir ypatingi. Ir apsivilkimas turi savo prasmės,
kaip ir užsilaikymas, sveikinimo būdas ir p. Kas giliau žvelgia,
tas matys, kad tai nėra mažmožiai, bet vid*us, pačios esmės,
išraiška.
Quikkbornas myli daryti ekskursijas „Wandernu. Tai yra
kas kita negu patogus pasivėžinimas ar šiaip pasivaikščiojimas.
Tai yra pasišalinamas iš nenatūralaus miesto gyvenimo į gryną
gamtą, iš miesto atgyvenusios minios į liaudį. Tai yra tam tikras
būdas gyventi. Čia kiekvienas turi tik savimi pasitikėti, visa kas
reikia pačiam pasidaryti, nes nieko nėra priruošta. Tokiose sąly
gose atbunda savistovumas, bet podraug ir bendravimo sąmonė,
atsakomingumas už kitą draugą. Naujų minčių kyla apie grožį;
tenka susidurti su tikrenybe, būva progos geriau pažinti save,
žmones, gyvenimą, tėvynę. Taip keliaujant atsigauna kūnas ir
siela, užsigrūdina būdas!
Del santikių su šių dienų kultūra, Q. turi ypatingą nusi
statymą. Q. aukštai stato mokslą bei meną ir stengiasi prisidėti
prie jų kėlimo. Ypatingai muzikai bei poezijai jau ne vieną gerą
dalyką yra davęs Q. Bet nesutaikoma su Q. pažiūromis šitpdienų
kultūros susiskaldymas, kame kiekviena sritis visiškai užsidaro
savyje ir kitų nepaiso. Q. vėl ieško vienumos, o vienumos nebus
tol, kol mokslas, menas, teisė ir kiekvieną profesija atskirai
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bus užsidarę savyje. Jie turi įgyti gyvų santykių su tauta, visuo
mene, liaudimi. Todėl Q. stengiasi per savo ekskursijas pažinti
savo kraštą bei žmones ir gyventi tarp jų. Bet Quikkbornas „ne
nusileidžia lig liaudies“ tik myli ją, nes jaučiasi esąs dalimi vi
sos tautos. Jis myli liaudies dainas, kaipo išraišką tikro, viduji
nio tautos gyvenimo.
Quikkbornas turi ypatingą būdą, kurio pagrindu yra teisin
gumo dvasia mąstyme, jutime, kalboj, pasielgime. Toji dvasia su
žadina jauname žmoguje tam tikrą pasiryžimą. Toks jaunuolis
stato sau sunkesnius uždavinius, negu tas, kuris greitai prisitaiko,
nors jo vidujiniam nujautimui prieštarauja. Jisai mato daugiau
kliūčių, kurias jam tenka pergalėti. Pažiūros į autoritetą, į kitą
lytį, į religijos tiesas, į artimą, į darbą bei profesiją darosi daug
gilesnės, nes tas viskas pergyvenama su tam tikru atsidėjimu,
galvojama nuosekliai ligi galo. Tokiu būdu išauklėjama asme
nybė, ko beabejo tikras auklėtojas trokšta. Šv. Pranciškus iš Sa
les sako apie panašius: „Aš myliu stiprias ir neprigulmingas sie
las“. Griežtumą tiesos pamylėjime suminkština meilė. „Tiesa ir
meilė“ kartojami dažnai per Quikkborno konferencijas. Trys da
lykai ypatingai pabrėžiami: tikras sąryšis su Dievu; užsistojimas
už artimą bei visumą; gerbimas svetimo būdo bei įsitikinimų.
Kad tikras Quikkbornietis sugeba savęs išsižadėti, glūdi
susilaikyme. Pergalėjimas paties savęs dera jam priemone vidaus
skaidrinimui bei valios grūdinimui. Todėl yra jam prieinama
mintis apie paslaptingą aukos (mišių) galę.
Ypatingo pobūdžio suteikia Quikkbornui natūralumas, prie
šingas ne viršprigimčiai, bet visam tam, kas dirbtina, nenatūralu.
Natūralumas drauge su širdies grynumo idėja daro Quikkbornietį
taip atviru, galingu ir linksmu. Jis pasireiškia pasitenkinimu as
mens reikaluose — kaip spartaniškai kaip kada tenka būti pilyje
ar ekskursijoj 1 džiaugsmą pagražina, auką daro miela, o artimui
meilės parodymą savaimi suprantamu. Natūralumas aukščiausio
laipsnio pasiekia nore būti prakilniu. Čia yra pagrindas naujai
prakilnumo sąmonei. Tikras prakilnumas (Adel, noblesse) paeina
ne iš tam tikro luomo ar pripuolamos giminystės, bet iš prakil
naus supratimo žmogaus vertės, žmogaus pareigų, jo uždavinių
bei sąmonės, kad esi Dievo kūdikiu.
Dar pora žodžių tenka pasakyti del Quikkborno pažiūrų į
religiją. Tos pažiūros aiškėja jau iš konferencijos Rothenfelso pi
lyje aprašymo, kame sveika, pilna jėgos bei protinio įsitempimo
jaunuomenė pasinėrė grynam pamaldume. Bet Q- nepasitenkina
vien religiniu jausmu, jis stengiasi visomis jėgomis įsigilinti į
Kristų ir Bažnyčią, suprasti katalikybę visoj jos gilumoj, pilnume
ir tyrume- Didžiausiu rimtumu žiūrima į religijos tiesas, į Bažny
čios tikrenybę bei Kristaus dvasią. Pav-, per konferenciją pilyje
buvo nuodugniai svarstoma šv. Trejybės paslaptis ir stengtasi rasti
išeitis į tikrenybę, daromos išvados praktikos gyvenimui- Arba
vėl per visus tris konferencijos vakarus svarstyta apie reikalin-
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gumą taip vadinamų Evangelijos patarėjų, jų esmę bei reikšmę
visuomenei — ir prieita prie to, kad teologija neturinti būti vien
nedaugelio specialistų dalyku, bet kiekvienas tikras inteligentas
privaląs mokėti teologiniai protauti; Quikkborno gi dvasia esanti
religinė dvasia bei noras išrišti visus gyvenimo uždavinius sulig
krikščionybės pažiūromis — teologui bei dvasininkui nepaprastas
džiaugsmas!
Autoritetą Quikkbornas pripažįsta be jokių apribavimų šei“
mynoj, bažnyčioj ir mokykloj. Pačioj jaunimo organizacijoj turįs
pasireikšti jaunuolio savistovumas, kas nesipriešina katalikybės
idėjai. Šalia autorireto pripažinimo yra gerai suprastas savistovu
mas sprendime, kūryboje bei atsakomingumas elgimesi be galo
svarbūs. Juk vėliau tenka jaunam žmogui įvairiose apystovose
pačiam be jokios globos ir pagalbos išsaugoti širdies skaistumą,
būdo grynumą bei savo pažiūrų tvirtumą. Be Dievo malonės čia
jam gali padėti tik savistovumas bei valios tvirtumas.
Santykius su kita lytimi Quikkbornas stengiasi pastatyti
tikroj šviesoj. Pirmiausia sutveriama ramus, natūralus sielos sto
vis, kurio jau vieno užtenka, kad paliuosuoti nuo įtempimų, ga
linčių kilti vienam užsidariusiam besant. Q. mėgiamas atvirumas
išblaško visa, kas pusiau tamsu, paslaptinga, kurie šiuose daly
kuose tiesiog nuodijančiai veikia. Kad užlaikyti pilnai širdies
skaistumą neužtenka negatyvių metodų; atsiskyrimo bei griežto
užsidarimo savyje; čia reikalinga pozityvios idėjos bei pozityvūs
metodai. Atsakomingumas (netik už save, bet ir už kitą) tarpusaviuos
santykiuos: jaunas žmogus turi jaustis atsakomingu už savo ir
svetimos sielos skaistumą. Kiekvienoj progoj, kur tik tenka susi
tikti, laikyti savo pareiga parodyti rūpestingumą, pagarbą bei pra
matyti galimybes. Tokio sąmonė gali atbusti tik prakilniuose su
siėjimuos, kame jaučiama esant vienos šeimynos. Quikkbornas
turįs būti šeimyna šioj prasmėj. Lytiniai santykiai įgyja pozity
vaus pobūdžio, darosi tiesiog uždaviniu: dorinio susivaldymo,
sielos švelnumo ir būdo tvirtumo. Kad toki santykiai įgytų pa
stovumo, reikia pagaminti vidujiniam nusistatymui atatinkamas
formas. Visa eilė pažiūrų, minčių, apsiėjimo būdų, išsireiškimų
turėtų pakeisti šių dienų nekultūringas lytinių santykių formas.
Šitam darbui atlikti esanti atatinkanti proga Quikkborno konfe
rencijos.
Su Quikkborno vadu R. Gardini galima jau dabar pasakyti:
„jei pavyks Quikkbornui sutaikyti jaunuolio savistovumą su pa
klusnumo dvasia, laisvumą santykiuose su kita lytimi su širdies
skaistumu ir gamtos pamylėjimą su Kristaus neturto dvasia, tai
bus išrišti painiausi klausimai, kuriuos pažangioji jaunuomenė
veltui sau stato“.
Tiesa, Quikkbornas turi visą eilę gyvenimo formų, papročių
bei idėjų bendrų ir kitiems Vokietijos jaunuomenės judėjimams.
Tokiu judėjimu pirmiausia yra „Wandervogel“, kuris pirmas įver-
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tino ekskursijų svarbumą, paskui „Pfadfinderis“, kuris atsako an
glų „skautui“ ir „Freideutsche“. Bet arčiau prisižiūrėjus į Quikkborno gyvenimą, tuoj randi didelį skirtumą: katalikiškumo dva
sią visame gyvenime.
Šalia Quikkborno yra ir kita katalikų jaunuomenės organi
zacija, būtent „Naujoji Vokietija“. Ši yra labiau „racionalaus“
tipo, laikosi labiau disciplina, tuom tarpu kaip Q. bendru su
gyvenimu. „N. V.“ ir Quikkbornas atsako dviem žmonių tipam
ir todėl abi organizaciji reikalingi, nes jei vienos jų nebūtų, tai
daugelis jaunų žmonių nerastų, kas pilnai atsako jų sielai, ieškotų
vingiuotai kitų kelių. Tad abi organizaciji turi gyvuoti, nustaty
damos tarp savęs draugiškus santykius, palaikydamos viena kitos
garbę ir tt.
„Quikkborno“ vyresnių organizacija ir jos tarpe ypatingai
Studentų organizacija „Hochland“ turi agresyvesnio pobūdžio. Ji
kritiškai seka visus gyvenimo nuotykius, gvildena etinius, religi
nius bei socialius reformos klausimus ir stengiasi tas reformas
pravesti gyveniman. Pačiam „Quikkbornui“ pirmoj eilėj svarbu
išauklėti naujas žmogus, kuris savo laiku įgytą nusistatymą jau
vykdins gyveniman.
Baigiant „Quikkborno“ judėjimo aprašymą dar. minėtini šie
svarbūs kardinolo Dr. M. v. Faulhaberio žodžiai: „Quikkbornas
ir „Hochland“ deda savo pamatus aukštuose kalnuose. Mes lau
kiame daug nuo šio jaunuomenės judėjimo, nes tikimės, kad
nuo šių aukštumų nužengs subrendę žmonės, pilni krikščionys,
tikri apaštalai“.
Pr. Užupis.
Mūnchen’as, 2.VII.23.

Psichinė ir auklėjamoji darbo reikšmė.
Naudotasi atskiromis Rusų ped. Ušinskio mintitnis
jo veikale „HejioBeK KaK npejiMeT BoenuTauia“.

Mokslas jau pakankamai išaiškino politinę ekonominę darbo
reikšmę, ir darbas rado jau senai savo garbingą vietą gamtos ir
kapitalo tarpe. Bet darbas privalo būti statomas aukščiau gamtos
ir kapitalo, ne greta jų, nes be darbo ir gamtos turtai ir kapita
las veikia neigiamai ne tiktai žmonių dorovės ir proto augimą,
bet ir materialį jų gerbūvį.
Indijos salyno gamtos turtai žmogų apnuogino, sužvėrino
ir atėmė jo jėgas; abiejų Indijų brangumynai, neatsižvelgiant į
ispanų gamtinių ypatybių turtingumą, sunaikino galingus ispanų
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civilizacijos gemalus. Olandų gi žvejai apsigyvenę beveik seklu
mose, kovodami su jūrų bangomis, įsigjjo žemės ir davė pradžią
Europos kapitalams. Galima sulyginti Šiaurės ir Pietų Amerikos
valstijų gyventojus Šiaurės Amerikoj. Pietų valstijos (štatai) buvo
turtingesnės už šiaurės, gyventojai ten buvo pasiekę aukštesnio
išsilavinimo laipsnio, bet plantatoriams parsikvietus ten nelaisvius
negrus, patys Pietų Amerikos valstijų (štatų) gyventojai pasiliuosavo nuo darbo — -ir kokia įvyko permaina! Jų išsilavinimo
laipsnis pasidarė dvigubai mažesnis, nekaip Šiaurės valstijose.
Pietų plantatorius pasidarė nekrikščionišku, laukiniu, sužvė
rėjusių žmonių pardavinėjimo apgynėju ir šalininku. Bet yra dar
gražesnių pavyzdžių, kurie rodo, kad laisvas darbas žmogui sa
vaime reikalingas tobulinti ir palaikyti jo žmogiškos vertės jaus
mui. Tuo pavyzdžiu yra Romos istorija.
Prisiminkime Romos piliečio būdą (karakterį) tame periode,
kada jis nuo arklo darbų pereidavo prie konsulio darbų ir suly
ginkime jį su Romos ėdiko būdu Domicijano laikuos, kada toli
miausios žinomo tuomet pasaulio šalys prisiųsdavo geriausius
savo išdirbinius ir vaisius į amžiną miestą, kada bet koks darbas
Romos valstybėj buvo laikomas žeminančiu ne tik didžiūną, bet
ir driskių; kada tūkstančiai vergų paliuosuodavo romėnus ne tik
nuo darbo reikalingumo, bet ir nuo mąstymo reikalingumo; ger
manų samdinių būriai apgindavo jo, romiečio, tėvynę nuo priešų.
Vergai, paliuosavę romietį nuo darbo, padarė jį tokiu vergu, ko
kio istorijoj nebuvo matyti nei anksčiau, nei vėliau. Bet to maža:
kokiame-periode romietis laikė save laimingesnių? Ar tada, kai
jis pats arė žemę, jo pati audė jam drabužį, ar tada, kai jis per
vienus pietus suėsdavo visas Azijos valstybių įeigas, kada jie be
kitų pagalbos nė nevalgė, negėrė, nevaikščiojo ir nemąstė? Kiek
tada būdavo žudymosi ir kitų žudymo, kaip rašo Tacitus. Anų
laikų Romos gyvenimas tai tamsioji orgija, kurioje tiek nelai
mingų nepagydomų dvasios skausmų, kiek paleistuvystės, va
gystės, savu darbu neįgyto turto ir įstaigų, kas neatneša laimės.
Galima tiesiog pasakyti: juo Roma . buvo turtingesnė, j_uo joje
buvo daugiau paleistuvystės ir nelaimių. Paskui turtų didėjimo
masę neseka laimės didėjimo masė. Turtų įtekmė veikia neigia
mai ne tik visuomenės dorovę, bet ir laimę, jeigu visuomenė
nėra dorovės ir proto atžvilgiu prisirengusi atsispirti turto smū
giui. Jeigu žmonijoj būtų išrastas filosofinis akmuo, vargo būtų
dar ne daug: auksas nebebūtų pinigas; bet jeigu būtų išrastas
pasakos maišelis, kurį pakračius, iškrinta viskas, ko žmogaus
siela pageidauja, arba, jeigu išrastų mašiną* kuri galėtų pakeisti
žmogaus darbą, tada žmonijos pažanga sustotų, paleistuvystė ir
žvėriškumas užvaldytų visuomenę. Jeigu tik darbo reikalingumas
— ar tai bus mokslas, prekyba, valstybės tarnyba ir tt. — pra
nyksta kokiame nors luome, jame pranyksta jėga, dorovė ir pati
įtekmė; toks luomas greit išsigema, užleidžia savo vietą kitiems,
kuriems kartu su tuo pereina ir energija, ir dorovė ir laimė.
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Tą pat galime pastebėti ir privačiame gyvenime. Tėvas,
pats sau praskynęs gyvenimo kelią darbuojasi, pašvęsdamas vi
sas savo jėgas, kad tik savo vaikus išgelbėtų nuo darbo reika
lingumo ir galų gale palieka jiems nemažą turtą, visiškai juos
gyvenime aprūpina. Ką gi duoda tas aprūpinimas vaikams? Jis
dažnai būna visiška dorovės praradimo priežastimi vaikuose, žu
do ne tik jų proto gabumus, bet ir fizines jėgas, daro juos vi
siškai nelaimingais; jeigu sulyginsime tėvo, visą amžių dirbusio,
gyvenimą su vaikų, kurie nieko neveikia, gyvenimu, pasakysime,
kad tėvas buvo daug laimingesnis už vaikus. O jis, vargšas,
visą amžių trūsė, kad vaikams nereikėtų trūsti — trūsė vargšas,
kad jų dorovę sunaikintų, jų gyvenimą sutrumpintų ir laimę pa
darytų jiems nepasiekiamą. Apie tinkamą jų išauklėjimą jis ne
sirūpino, kam tas reikalinga? manė jis — „kad tik pinigų būtų!
Tegu būna mokomas ir auklėjamas tas, kas jų neturi“. Ir nepa
manė jisa’, kad darbas ir laimė patys vargšą suras, turtingas gi
pats privalo mokytis juos surasti.
Materialiai darbo vaisiai sudaro žmonijos turtą, bet tiktai iš
vidinė, dvasinė, gaivinanti darbo jėga yra žmonių vertės šaltinis,
ne tik vertės, bet dorovės ir laimės. Tą gaivinančią įtaką darbas
daro tik tam, kuris pats dirba.
Materialius darbo vaisius galime atimti, perduoti savo įpė
diniams, pirkti, bet išvidinės, dvasinės, gaivinamos darbo jėgos
negalima nei pavogti, nei perduoti savo įpėdiniams, nei pirkti
už visą Kalifornijos auksą, ji randasi tame, kas dirba. Stoka tos
nematomos vidujinės darbo vertybės, ne stoka muslinų, šilkų,
duonos, mašinų, vyno pražudė Romą, Ispaniją, del tos sto
kos išsigema luomai, netenka dorovės ir laimės tūkstančiai
žmonių.
Darbas, mūsų nuomone, yra laisvas ir sutinkąs su krikščio
nių dorove žmogaus veikimas, - išplaukiąs iš būtino reikalo, tin
kąs siekimui vieno ar kito tikrai žmogiško gyvenimo tikslo.
Laisvas darbas reikia skirti nuo gyvulių ir negrų darbo,
kuris vyksta ačiū botagui, iš kitos pusės reikia skirti jį ir nuo
suaugusiųjų ir vaikų žaidimų. Nelaisvas darbas ne tik nepakelia
žmogaus dorovės, bet daro vis labiau žmogų panašiu gyvuliui.
Įsakomasis darbas sugriauna to žmogaus asmenį, kuris dirba.
Nedirba ir kapitalistas, manąs, kaip iš kapitalo pragyventi, ir
pirklys, apgaudinėjąs žmones, ir valdininkas, svetimais pinigais
prikemšąs savo kišenius, ir apgavikas (šuller) kaktos prakaite
vartydamas kortas — Mvisi jie nedirba. Šykštuolis, dirbąs iš visų
jėgU, kad prikimštų maišą pinigų, eina iš proto, bet nedirba. Yra
ir tokių žmonių, kurie neturėdami jokio darbo gyvenime lošią
biliardą, arba bėgioja gatvėmis, kad nurytų skanius pusryčius ar
pietus. Bet tai ne darbas. Darbas nėra žaislas, jis visuomet
rimtas ir sunkus.
Teisingas ir laisvas darbas gyvenime turi tokią didelę reik
šmę, kad be jo gyvenimas praranda savo vertę. Jis yra būtinu
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sąlyga ne tik žmogaus išsilavinimui, bet ir palaikymui žmogaus
tame laipsnyje, kurio jis jau pasiekė.
Be savo paties darbo žmogus negalj žengti pirmyn, negali
pasilikti vietoje, bet privalo eiti atgal. Žmogaus kūnas, širdis ir
protas reikalauja darbo, tas reikalavimas yra nuolatus ir jeigu,
dėliai kokios nors priežasties, žmogus gyvenime pats nedirbs, jis
pames tada tikrąjį kelią ir priešais jį rasis du kitu keliu, vieno
dai jam nelaimingu: kelias nepasitenkinimo gyvenimu, tamsios
apatijos ir begalinio liūdnumo ir nuobodavimo, arba kelias savanorios nepastebimos saužudystės. Tuo antru keliu eidamas žmo
gus pamažėl nusileidžia arba iki gyvuliškų prasismaginimų, arba
iki vaikiškumo. Ant to ir kito kelio mirtis užstoja dar žmogui
esant gyvam, del to kad savo paties laisvas darbas ir yra gy
venimas.
Kad fizinis darbas reikalingas žmogaus vystymuisi, palai
kymui žmogaus kūne fizinių jėgų, sveikatos ir fizinių gabumų
— tai savaime aišku. Bet protinio darbo reikalingumas, sveiko,
normalaus žmogaus kūno stovio išsivystymui nėra visų aiškiai
suprantamas.
Kai kurie mano, kad proto darbas žalingai veikia žmogaus
organizmą, kas žinoma neteisinga. Aišku, persunkus proto dar
bas yra organizmui kenksmingas, kaip kenksmingas ir persunkus
fizinis darbas.
Vienok galima daugeliu pavyzdžių išrodyti, kad dvasinių
gabumų neveiklumas net fiziniai darbuojantis kenksmingai žmo
gaus kūną veikia. Tas ne kartą pastebėta dirbtuvėse, tose dirb
tuvėse, kuriose darbininkai yra tik mašinų priedai, jų darbas
vyksta beveik be jokio minties įtempimo. Kitaip ir negali būti,
nes žmogaus organizmas pritaikintas ne tiktai fiziniam darbui,
bet ir dvasios gyvenimui.
Kiekvienas proto darbas įjaudinąs djrksnių sistemą, veikia
teigiamai kraujo tekėjimą ir virškinimą. Žmonės įpratę kabine
tuose į proto darbą, pajunta apetitą, ne daug protu pasidarbavę,
greičiau nekaip po gero pasivaikščiojimo
Aišku, proto darbu
negalima raumenų išauginti, bet tą trukumą pakeičia ityn gyvas
dirksnių sistemos veikimas. Nors proto darbas ir nepaliuosuoja
visiškai žmogaus nuo judėjimų reikalingumo, tai visgi žymiai tą
reikalingumą sumažina: žmogus, neužsiimąs proto darbu daug
stipriau jaučia sėdėjimo kenksmingumą už užsiimantį proto dar
bu. Ypač tą galima pastebėti daugely amatninkų, kurių darbas
vyksta be didelio fizinių jėgų įtempimo, reikalingas ilgo sėdėji
mo ir visai menko mąstymo, pavyzdžiu gali būti siuvėjai.
Nuo stipraus išsivystymo dirksnių sistemos proto darbu
pareiną nepaprastas žmogaus kūno smagumas, tvirtumas.
Mokslininkų tarpe sutiksime daug žmonių, sulaukiančių
žilos senatvės.
Žmonės, įpratę į proto darbus lengvai perneša įvairius kli
mato stovius, blogą orą, maisto stoką ir gali apsieti be judėjimų
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geriau už žmones su stipriais muskulais, bet su silpnai ir sugle
busiai veikiančiais dirksniais. Priežastis to visko glūdi dirksnių
sistemoje ir jos veikime kitų organizmo dalių. Aišku, būtų gera,
kad fizinis ir protinis darbas vyktų pakaitomis, bet pilnoji tų
dviejų darbo rūšių lygsvara vargu bau reikalinga. Žmogaus or
ganizmas taip lankstus ir taip pritaikintas įvairioms gyvenimo
pakaitoms, kad prie visko gali priprasti. Bet jeigu žmogaus kū
nui reikalingas savo paties darbas, tai jis nemažiau reikalingas
ir žmogaus dvasiai. Kas neištyrė gaivinančios, panaujinančios
darbo įtekmės žmogaus jausmams! Kas neištyrė, kad po sunkaus
darbo, ilgai varginusio žmogų, ir dangus atrodo aiškesnis, ir
žvaigždės šviesesnės, ir žmonės geresni? Kaip nakties šmėklos
nuo ryto šviesaus saulės spindulio, bėga nuo šviesaus ir ramaus
darbo veido — nuobodumas, nusiminimas, įvairūs kaprizai ir
blogi pageidavimai — visi tie žmonių, nieko neveikiančių, ir ro
manų didvyrių botagai, tų žmonių, kurie įsivaizdina, kad jie ken
čia prakilniai, bet kurie, iš tikrųjų del to tik kenčia, kad nieko
neveikia. Skaitant kokį nors romaną, kur nelaimingoji efirinė ir
nieko neveikianti didvyrė kenčia baisiai nuobodaudama, mums
kiekvieną kartą rodosi, kad tas nuobodavimas savaime pranyksta,
jeigu tik ta* didvyrei reikėtų padirbėti.
Linksmybės, kurios įgijamos ne darbo keliu, ne tiktai grei
tai praranda savo vertę, bet labai greitai ištuština žmogaus širdį,
atima pamažėl viską, kas ten buvo geriausiaDarbas mums atrodo nemalonus, kaip apynasris, uždėtas
ant mūsų širdies, kuri stengiasi prie amžinos nesudrumstos lai
mės; bet be to apynasrio širdis, nepažabotiems siekiams pasida
vusi, iškrypsta iš kelio, ir, jeigu tas kelias skardus ir kalnuotas,
ji greitai pasiekia nenumaldomo nuobodumo ir juodosios apati
jos bedugnės.
Žmogus nesitenkina vienodais pasismaginimais, jis reika
lauja pasismaginimų įvairumo, nes vieni jų nustoja vertės ir turi
būti pakeičiami kitais. Šitas pasismaginimų viesulas ištuština
žmogaus sielą. Į kai kurius pasismaginimus žmogus įpranta, bet
jie pamažėl veda žmogų į pražūtį. Taip veikia pripratimas prie
vyno, opiumo, paleistuvystės ir tt.
Poezija, muzika, dailė gali būti arba tik atilsiu po darbo,
arba būti santikyje su žmogaus darbu; jeigu gi tarnauja žemiems
geiduliams patenkinti, praranda savo teigiamą jėgą, veikia nei
giamai dorovės ir proto tobulumą.
Kilniausių žmogaus širdies siekių patenkinimas, karžygiškumas, patriotizmas, žmonijos meilė — tas viskas daroma ne pasi
smaginimo dėliai ir apdovanoja tai viskas žmogų laikina trumpa
įaime, kuri blykstelėja kibirkšties pavydalu ir išnyksta.
Be darbo negalima ir šeimynos laimė.
Šit dvi jaunos esybės, kurias Fortuna apdovanojo viskuo,
išskyrus darbo reikalingumą ir norą darbuotis. Viskas atrodo ko
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puikiausia: juodu turtingu, jaunu, geru ir protingu; be galo vie
nas kitą myli ir nori vienas kitam prigulėti. Galų gale jų norai
įvyksta — jie plauko, rodos, laimėje; bet ar ilgai jie plaukioja —
aiman, labai neilgai! Greitui atšimpa patenkintų geidulių jausmai
ir į pasismaginimų tarpus pradeda nematomai skverbtis nuobo
dumas.
Žmoną Dievas sutvėrė vyrui pagelbininke; bet kame ji gali
savo vyrui padėti, jeigu ir pačiam vyrui nėra kas veikia. Svar
biausias žmonos paskyrimas tokiu būdu negalima išpildyti, kartu
su tuo pamažėl nyksta ir jų susituokimo reikšmė.
Meilės jausmas atbunka: nors jaunavedžiai ir stengiasi tą
jausmą sužadinti, bet meilė vis silpniau ir silpniau atsiliepia ža
dinama ir galų gale visiškai nutyla; širdis gi nenustoja laimės
reikalavusi, ji reikalauja vis naujų pasismaginimų kiekvieną mi
nutę ir visą ilgą žmogaus gyvenimą. Tuomet jaunavedžiai pra
deda dairytis į šalis, ieškoti pasismaginimų šalia šeimyninio gy
venimo ir savo namų sienų, ir svieto vilnis nuneša juos į įvai
rias puses. Atsiranda vaikai, bet vaikus ir be motinos yra kas
prižiūri: yra auklės, guvernantės, guvernantai. O tėvas ką su vai
kais veiks? Pamalonės juos jiems atvykus, pavarys įkyrėjus —
ir viskas. Tuo tarpu vyras ir žmona ^eško laimės; neradę jcs
vienas kitame, ieško kitur: ji — baliuose, papuošaluose, roma
nuose, kokietavime, ieškojime naujos laimės, naujos meilės; jis
— klubuose, kortose, šokėjose ir tt. Dar vienas žingsnis ir jung
tuvių prižadai sulaužyti, ištikimybė sumindžiota, numesta į balą
ir užmiršta.
Toks visų sutuoktuvių likimas tų žmonių, kuriems nėra kas
veikti ir kurios įvyksta aistra vadovaujantis. Pažiūrėkite šešiems
septyniems metams praėjus į susituokusius, ir jūs pamatysite,
kad stiprus meilės jausmas būtų juos kada nors rišęs: neliko to
jausmo nė žymės. Paprastoje kaimiečio bakūžėje, kurioje vyras
žiūrėjo į žmoną, kaipo į darbininkę, ji gi ieškojo jame penėtojo
ir šeimininko rasite meilės ir prisirišimo jausmo daug daugiau.
Jie dirba kartu, viens kitam neužsileisdami darbe, meiliai, ben
drai, kaip du arkliu užkinkytu viename vežime. Visokį ginčai iš
jų gyvenimo išnyksta, juos jungia darbas, kuris gelbsti juos ne
prasižengusius viens kitam nuo pat altoriaus iki karsto. Be rimto
darbo šeimyninis gyvenimas yra tik romanų chimera, daugiau
nieko. Bet, jeigu darbuojasi vyras, privalo ir žmona darbuotis,
kitaip elgiantis šeimynos laimė negalima. Moteris, kuri tik tingi
niauja ir vis tinginiaudama ilsisi, yra patsai kvailiausias, koks tik
pasaulyje gali būti romanų autorių tvarinys.
Tuo būdu perkratinėdami visus malonius jutimus, kurių
žmogus pergyvena čia žemėje, nė viename jų nerandame laimės,
nors pasismaginimų pamatyti daug galime.
Darbas yra vienatinis galimas žmogui žemėje ir pagarbos
vertas laimės šaltinis. Pasismaginimai skraido aplinkui darbo ži
burį, kaip aukso drugeliai, šviesos viliojami ir juo šviesiau dega
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darbo žiburys, juo daugiau tų drugelių apie jį sukinėjasi, bet
užgesinkite žiburį ir aukso drugeliai pavirs plėšriais paukščiais,
kurie bematant išnešios visas širdies brangenybes ir paliks ją
tuščią ir beviltę. Tinginiavimas visokio pagedimo motina. Dau
gelis ir moksle mato būdą pinigams vėliau įsigyti, daugelis ne
ieško moksle to, kad vėliau galėtų pasekmingiau darbuotis.
Auklėjimas, jeigu jis yra nukreiptas žmonijos laimei siekti,
privalo rengti žmogų ne gyvenimo laimei ragauti, bet darbui.
Reikia, kad auklėjimas įskiepytų įgudymą darbui ir darbo meilę.
Daug yra motinų norinčių, kad jų dukters nieko neveiktų. Tai
klaidą.
Pažiūrėkime į apdriskusį kaimietį, juoda ranka šluostanti
prakaitą nuo savo nuvargusio veido: senai jau jis vargsta lau
ke lietui lyjant, laikydamas rankose žagrę; nuo pat ankstybaus
ryto mindo jis savo vyžomis praskydusį nuo lietaus lauką, jis
visiškai permirkęs, karštas jo veido prakaitas sumyšta su rudens
lietaus šaltais lašais, rankos lėpsta iš nuovargio; jis tamsus, nu
liūdęs, jo veidas raukšlėmis išvagotas, šios raukšlės panašos į jo
lauko arimą. Bet įsižiūrėkime į jo fizionomiją, į jo nuvargusias
ir užsimąstymo pilnas akis, rasime, be abejonės, ir veide ir
akyse žmogiškumo bruožus, kurių veltui ieškotume baltame bliz
gančiame ūdros kailiniais apsivilkusio nusisėdėjusio pirklio veide,
pirklio ramiai vaikštinėjančio apie savo krautuvę. Neturėdamas
darbo šis ponas kalba su sau panašiu storpilviu. Katino, žiūrin
čio pro langą snukutis, daug protingiau atrodo, nekaip tu dviejų
besikalbančių ties krautuve ponų.
Bet neatsižvelgiant į kaimiečio, vien žagre sunkiai uždir
bančio sau duoną, darbo sunkumą, neatsižvelgiant į menką už
jo sunkų darbą atlyginimą, jis grįžta po sunkaus darbo iš lauko
linksmas, darbas, lyg darbo dienos sunkios vasaros nusileidžianti
saulutė auksina paprasčiausius daiktus jo namuose. Neįvairus
kaimiečio ir dvasios gyvenimas, bet visgi jame yra daug žmogiš
kumo: jis myli savo šeimyną, su elgeta dalinasi savo duona, at
riekia jam riekelę, arba iš užaulio ištraukęs savo piniginę dali
nasi su pavargėliu centais, sunkiu darbu įgytais.
Bet tas pats kaimietis pragudrėjo ir tuo pat laiku sukvai
lėjo, pasidarė godus ir žiaurus, apvagia žmones ir neapkenčia
savo buvusio kaimiečio draugo, pasidaręs pardavėju išvažiuojamų
namų savininku. Pamatysite tuomet jo užplūdusias, pilnas ap
gaulės, pasityčiojimo ir gudrumo akis. Jis godžiai krauna pi
nigus.
Sudiev, žmogau! Pasiliko pilnas taukų ir turįs tik vieną
pinigų siurbimo ypatybę maišas.
Kas sekė liaudies gyvenimą, tas žino šio persikeitimo būti
numą. Žvėriškumas greitai užvaldo kaimietį, pasiliuosavusį nuo
savo paties fizinio darbo reikalingumo ir nesusipažinusį su proto
darbu. Stiprus jo kūnas išaugęs, sustiprėjęs ant pečiaus ir šal
čiams veikiant pagamina vis naujas ir naujas jėgas, kurios, dar-
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bui neaikvojamos, pavirsta taukais, kuriuose vėliau paskęsta jo
akys, širdis ir protas.
Gali įvykti ir kitoks persikeitimas. Praturtėjęs kaimietis gali
visiškai užmesti darbą ir pradėti girtuokliauti. Greitai praras jis
tuomet žmogaus išvaizdą; abdribusi pamėlynavusi fizionomija,
raudonos lūpos ir drumstos akys kūno lytimis išreikš nenumal
domą jo sielos ilgesį ir nuobodumą.
Jeigu dvasios jėgos neauga lygiagrečiai turtingumui, negali
būti kalbos ne tiktai apie laimę, bet ir žmogaus dorovė mažėja
didėjant jo turtingumui. Turtai auga žmogui nekenkdami, jeigu
kartu su turtais auga ir žmogaus dvasios reikalavimai, kada ir
materialė ir dvasinė jo sfera lygiagrečiai auga ir plečiasi. Didelis
skirtumas, ko prireiks praturtėjusiam žmogui: ar knygos, rojalio,
paveikslo, ar plonos gelumbės ir smagaus vyno; ar jis panorės
gerai išauklėti ir išmokyti savo vaikus, ar užsigeis meilužės,
otai del ko, greta su politinės ekonomijos rūpesniu pagaminti
aukščiausios rūšies gelumbės, šilkus, muslinus ir t. t. privalo
rastis kitas rūpesnis, žmonių proto ir dorovės auklėjimo rūpesnis.
Žmonių krikščioniško išauklėjimo rūpesnis privalo rastis; jeigu
tuo nebus rūpinamasi, visos tos gelumbės, šilkai, auksas ir t. t.
laimės nepadidins, atvirkščiai — sumažins ją.
Bet kuriam tikslui reikalingas tas pramonės triukšmas, jeigu
ne žmonių laimei? Juk ne tam, kad politikos ekonomas ir sta
tistikas skaičiuotų fabrikas ir prekes.
- Prabanga, pastaraisiais laikais taip smarkiu žingsniu plūs
tanti visuose visuomenės sluogsniuose, kuria taip labai džiaugiasi
statistikai, politikos ekonomai ir fabrikantai, taip pat greitai gali
dorovę ir laimę sunaikinti.
Savystovės gamybos įstaigų ypač smulkių, skaičius mažėja,
vis didėjančių kapitalų skaičius didinasi, viena stambi fabriką
praryja tūkstančius mažųjų. Vienas juo labiau tunka, juo darosi
kvailesnis, kitą neturtas verčia pasilikti laukiniu. Vieną žudo
turtas, kitą kraštutinis neturtas verčia pasilikti mašina. Vienas ir
kitas savo padėtimi darosi vis labiau ir labiau panašūs gyvulių
stoviui. Tokiu būdu vyksta ekonominis visuomenės vystymasis,
nepagrįstas prakilnios dvasios ir dorovės principais.
Išsigelbėti iš viršminėto gyvulėjimo visuomenė gali tik vy
kindama gyveniman tuos dėsnius, kuriuos Aukščiausiasis pažymėjo
gamtoje, žmoguje, jo širdyj, prote ir kūne. Tai laisvo paties
žmogaus darbavimosi dėsnis. Sutvertojas, siųsdamas žmogų į
darbą, taip parėdė, kad darbas yra būtina fizinio, dorinio ir pro
tinio žmogaus tobulėjimo sąlyga; ‘žmogaus laimė ir vertė, Lei
dėjo valia, yra taip pat tiesioginėje prigulmybėje tik nuo jo
paties darbo.

A. Šarka.

3

Nusižudymų pagrindas.
Visų tautų ir visais laikais, nepaisant jų kultūringumo, žmo
nių tikėta į vienokios ar kitokios rūšies dievybę. Žmonijos isto
rijoj mes visur randam atatinkamai tautų moraliniam ir proti
niam išsivystymui įvairias religijas. Net mažiausiai išsivystę lau
kinės tautos, neturį jokios apšvietos, ir tos garbina Aukštesnę
Esybę. Žmonės, būdami silpnais ir priklausomais nuo kaž kokių
išviršinių priežasčių, niekuomet negalėjo susitaikinti su gyvenimu
be Dievo. Jie visuomet siekė žvilgterėt už ribos kasdieninių rei
kalų, duoti savo gyvenimui prasmės, išaiškinti sau visatos atsira
dimą. Tų, žmones kankinančių, klausimų išsprendimą jie rasdavo
tik religijoj ir tuo išaiškinamas jos esimas. Religijų senovišku
mas ir jų visur esimas rodo mums, kiek opūs buvo visoms tau
toms tie dvasiniai reikalai.
„Siela sutverta Dievui“, sako šv. Augustinas, „ir ji iki tol
nerimsta, iki suras Jį“.
Ir iš tikro, Dievo esimas, sielos nemirtingumas, gyvenimo
prasmė ir tikslas, štai tie skaudūs klausimai, kurie ankščiau ar
vėliau kyla prieš kiekvieną mąstantį žmogų visame savo tragizme.
Žinoma, yra žmonių abejingai praeinančių šalia tų aukštes
nių pasaulio klausimų.
Bet ar tokie mąsto?
Garsus prancūzų filosofas ir matematikas Renė Dekart’as
esimo pamatau stato tik vieną dėsnį: cogito ergo sum (aš ma
nau taigi aš esu). Išeinant iš to vienintėlio savo dėsnio loginių
išvadų keliu, jis prieina iki Dievo pripažinimo. Jeigu negalima
pripažinti mąstančiu žmogum to, kuris, besirengiąs į kelionę nepasiklaus savęs kur jis važiuosiąs, tai juo labiau neišmintingas
tas, kuris gyvena ir visiškai nesidomi į kur ir prie ko prives jį
šis žemės gyvenimas.
Kiekvienas mąstantis žmogus sustoja prieš klausjmus, nuo
kurių išsprendimo priklauso jo tolimesnis gyvenimas- Žmogus to
kius klausimus išsprendžia, ar teigiama ar neigiama prasme.
Pirmu atvėju jis įgauna po savimi pamatą, įsitvirtina ant uolos.
Visas tolimesnis gyvenimas vaizdenas jam tuokart prasmingas ir
malonus, vedąs prie užsibrėžtojo tikslo. Priešingai antruoju, be
simokydamas įvairias filosofijos teorijas, žmogus apsivyla jomis,
nesuranda Dievo, o gyventi, nejaučiant savo gyvenime vidujinės
prasmės, negali ir prieina savo likimo katastrofos — nusižudymo.
Kai kurie lengvo būdo žmonės, paliekant tuos klausimus nuoša
liai, paskęsta savo pilko, kasdienio gyvenimo reikaluose ir brenda
juo be tikslo ir prasmės.
Ir taip galutinoj išvadoj, ar nusižudymas, ar dar baisesnis
galas, kuomet žmogus įpuola dvasios bankrotan, pameta tą die-
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viską antspaudą, kuri skiria jį nuo gyvulio — siekimą kas gražu,
kas kilnu. Maža to, puola net žemiau neprotingo gyvio, kuriam
nesuprantami ir nežinomi žemi palinkimai, kuriais vaduojasi toki
žmonės.
Bet palikim tuos žmones su jų palinkimais, ir atkreipkim
dėmesį į vis beaugantį nusižudymų skaičių. Nusižudžiusių palie
kamuose rašteliuose žymią vietą užima: gyvenimu nepasitenki
nimas, jo betikslis tuštumas, dvasinis vienatingumas...
Man prisimena rusų rašytojo M. Dostojevskio išreikšta jo
veikale „Užrašai iš Mirusiųjų Namų“ *), mintis, kur jis sako, kad
sunkiųjų darbų pasibaisėjimas kalėjime esti ne tiek tų darbų sun
kumu ir ilgumu, kiek jų beprasmingumu, betikslumu. „Man atėjo
galvon“ — rašo Dostojevskis, — „kad jeigu norėti visiškai susloginti, panaikinti žmogų, nubausti jį pačia baisiausia bausme
taip, kad net pats žiauriausias žmogžudys pasibaisėtų tos baus
mės, tai reikėtų darbui duoti beprasmę, nenaudingą lytį — cha
rakterį. Kad dabartiniai sunkūs kalinio darbai ir neįdomūs ir nuo
bodūs, bet patys tie darbai kaipo darbai, yra išmintingi: kalinys
daro plytas, kasa žemę ir 1.1., tai tuos darbus jis mato tikslingais
ir prasmingais. Kalinys kartais net domisi savo darbu, nori atlikti
jį smagiau, geriau ir greičiau. Bet jeigu jį, pav. priverstų pilstyti
vandenį iš vieno boso kitan, o iš- trečio vėl į pirmą, arba nešioti
žemę iš vienos vietos kiton ir vėl atgal, — aš manau, kalinys po
kelių dienų pasismaugtų, ar padarytų tūkstančius prasižengimų,
kad tik numirti ir išeit iš tokio pažeminimo, gėdos ir kančios“.
Jeigu kalinys negalėtų išlaikyti ir -kelių dienų betikslio ir bepra
smio darbo, tai ar galima pragyventi visą savo gyvenimą, pripa
žįstant, jog visa tavo būtis yra be jokio tikslo ir prasmės.
Kuomet mes kartais praeinam šalia kalėjimo ir mums ateina
galvon, kad gal ten yra žmonių nuteistų mirti, kuriems liko vos
viena diena gyventi, tai širdis sudreba, mąstant apie tokių žmo
nių sielos stovį. Bet argi mes netoki patys kaliniai pasmerkti
neišvengiamai mirčiai? Argi mūsų gyvenimas nėra kalėjimu tik
gal truputį higieniškesniu ir erdvesniu? Negalima ramiai gyventi,
pripažįstant, kad kiekviena praeita diena yra žingsniu link kapo;
ir be to, jeigu gyvenimas beprasmis, tai jis tampa nebepaken
čiamu ir žmogus beieškodamas išeities, ir jos nesuradęs, stveriasi
paskutinės priemonės — nusižudymo.
Kartais gyvenimas rodo žmogui tokių baisenybių, šaukian
čių atkeršinimo neteisybių ir skriaudų, jis mato viso skaistaus ir
gero šlykštų subiaurinimą, tada jo širdis paplūsta krauju, ir jis
apimtas gana teisingu nepasitenkinimu, reiškia savo karštą pro
testą, bet jį sulaiko paklausdami:
— Pasakyk gerbiamasis ar tiki į Dievo esimą, sielos ne
marumą?
'
.
* „SanucKH H3i> MepTBaro ū,OMa“.
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— Ne,— atsako jis.
— Na, tokiu būdu, Tamsta, negali kelti jokio protesto. Jeigu
nėra Dievo, nėra nemarios sielos ir iš to, aišku, jokio dangaus
teisingo užmokesnio, tai viskas leistina. Negali būt gero ir blogo
sąvokų. Ką tik savo gyvenime bedarytum, numirsi, kaip visi kiti;
apaugs žole kapas ir tas bus Tamstos būties pabaiga.
Netikintis žmogus pats supranta nepamatuotus savo kaltini
mus. Bet jo sieloje eina didelė kova proto su jausmais. Jis netur
kelrodžio žvaigždės, kuri jam šviestų pagundų ir abejonių valan
dose; neturi jokios moralės atramos išnešti visus šio gyvenimo
kęsmus. Juo apima desperacija, jis jaučia visą tą gyvenimo betikslumą ir sunkumą ir baigia nusižudymu.
Be to netikintis žmogus jaučia visišką vienotumą. Gyvenime
jam tenka susidurti su daugybe jo nesuprantančių žmonių, kurių
ir jis nesupranta. Jis tą jaučia, aiškina nebeturėjimu draugų, ieško
jų, bet dažnai kenčia dar daugiau apsivylęs, nes artimų draugų
nesusipratimas daug yra skaudesnis, negu paprastų pažįstamų. Pa
čioj atviriausioj kalboj su numylėtu asmeniu, žmogus niekuomet
neatveria visų savo širdies slaptumų; į paslaptus sielos vingius
negali dirstelt kita gyva esybė. Jaučiama vėl, kad jo individua
lumas net prie visų rūpesnių jį atidengti, liko nesuprastu. O tas
irgi yra priežastimi kai kurių nusižudymų. Toks sielos stovis ti
kinčiam žmogui, kuris žino, kad Kristui atviros sielos visos pa
slaptys, yra negalimas.
Apskritai, nebetikinčiam žmogui visas pasaulio tvarkingu
mas ir tikslumas išnyksta ir lieka vien tik ūkanotas kaosas. Žmo
gus nejaučia savy tos begalinės nepasibaigiamo gyvenimo srovės,
kaipo amžinos dievystės kvapo. Jis jaučia save esant silpnu, be
galiniai mažu atomu neišmatuojamoj berybėj ir panašiai, kaip
matematikoj diferencialas (be galo mažas dydis), žmogus Siekia
prie nubaus t. y. prie savęs sunaikinimo. Tik be tikėjimo priei
nama tokio sielos stovio, iš kurio išeitis surandama mirtyje. Bet
kam eiti prie taip liūdno galo. Kam skubinti daryti išvadą, būk
tik netikėjime mes rasime tiesą. Kame prasideda tiesos ieškoji
mas, ten visuomet prasideda ir gyvenimas. Nustojimas ieškoti
tiesos jau skelbia ir gyvenimo nustojimą.
— Gyvenimas yra nei kentėjimas, nei džiaugsmas-pasitenkinimas, — sako« Toksvilius — bet darbas, kurį mes privalome
dirbti ir ištikimai privesti prie galo. — Geriau visą savo gyve
nimą pašvęsti tiems varginantiems mus klausimams rišti, negu
metus viltį nusižudyti. Mirtis visuomet mūsų rankose. Bet geriau
po daugelio gyvenimo skausmų ir vargų numirti su sąmone,
kad tiesa rasta, n«gu kad nieko nepasiekus nueiti į nežinomą sritį.
Geriau vėliau, negu niekad — mirtis nelaukia, ji artinas
kiekvieną valandą. Jūs nežinote, kuomet ji paims jus,—už dau
gelio metų, ar gal net šiandien, dėlto negaišinkite laiko, o ieš
kokite tiesos.
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Pamoksle ant kalno Kristus sako: „Prašykite, ir bus jums
duota; ieškokite ir atrasite; belskite, ir bus jums atidaryta. Nes
kiekviens kurs prašo, gauna, ir kurs ieško, suranda ir beldžian
čiam bus atidaryta (Mato 7.8). Sekite tam Kristaus nurodymui
ir jūs patikėsite Jam. Besimokinant įvairias filosofines teorijas, ar
ne paimsite į rankas Evangelijos, ar nesusipažinsite gerai su ja
ir ar ne įsigilinsite į tą kilnųjį, šventąjį Kristaus mokslą, kad gy
venti Jo dvasia? Ir jeigu mes nuvargę, o prieš mus juodas de
besys vaidenas, ar ne verta atsiliepti į' Kristaus -šauksmą: „Atei
kite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apkrauti: aš jus at
gaivinsiu. Mat. 11.28.
Iš stud. lap. Č. P.

Ateitininku gyvenimo kronika.
— Į birželio mėn. pabaigoj sudarytą II Seimo Ministerių
Kabinetą įėjo du ateitininkai sendraugiai: d-ras L. Bistras — Švie
timo ministeris ir M.. Krupavičius — Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų
ministeris.
— Birželio 29 — 30 ir 1 d. liepos mėn. įvyko labai skait
linga L. K- Moksleivių Ateitininkų konferencija (353 žm.). Iš
kuopų ne tik atstovų, bet ir daug buvo svečių.

— 21 d. rugsėjo mėn. Kaune
ninkų Sąjungos konferencija.

prasideda

Studentų Ateiti

— Dievo Kūno dienoje Telšių at-kų eucharistininkų būre
lis šventė savo šventę, pažymėdami ją bendra Komunija ir ben
dru užkandžiu —Agapė.
— Šiemet pirmąją Dotnavos Žemės Ūkio Technikumo
laidą baigė šie at-kai: J. Klivečka, K. Petrauskas —— agronomai
ir dabar praktikuojasi prie Dotnavos Selekcijos stoties, J. Dage
lis, P. Gaigalas, J. Lelis — miškininkai, kurie pastojo mūsų Uni
versitetan.

— Telšių gimnaziją šiemet baigė šie ateitininkai: VI. Burba.
J. Šimkus, P. Sūdžius, Ig. Smilgevičius, A. Stropus, J. Juškevi
čius, P. Norkus, D. Karečkaitė, O. Karečkaitė ir Z. Jonikaitė.
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— Panevėžio Vyrų ir Mergaičių gimnazijas baigė 29 Atei
tininkų Organizacijos nariai: A. Adamonis, K. Grina, J. Mažeika,
A. Petrauskas, O. Žilytė, A. Kazakauskas, J. Keliotis, P. Pakarklis, A. Tamošiūnas, A. Gervaitė, P. Gervaitė, A. Jucytė, O. Marcinkytė, E. Kvedaraitė, A. Kamarauskas, J. Kuodis, R. Žukas, K.
Konkulevičaitė, R. Paurytė, B. Dopkevičius, E. Kaminskaitė, A.
Misevičius, J. Šereiva, K. Pabedinskas, J. Bausys, M. Janilionis
ir O. Smalstytė. 24 iš jų stoja mūsų Universitetan, 2 mano iš
važiuoti užsienin ir 3 nežinia ką pasirinks.

— 5. IX. 14 vai. Moksleivių Ateitininkų Centro Taryba pa
darė pirmą šiais mokslo metais posėdį, kuriame nutarė tuč tuo
jau aplankyti visas silpnesnės kuopas ir jų veikimą sustiprinti.
Be to nusistatyta nieko nelaukiant įkurti kur tik galima naujų.
— 6. IX. Naumiesčio at-kai padarė visuotiną susirinkimą,
kuriame nutarė atgaivinti pernai veikusias kuopeles bei sekcijas
ir dar kitur naujas: sporto, abstinentų ir eucharistininkų. Valdybon išrinkta: Kačiulis J. (pirm.), Baliūnaitė J. (vicep.), Rastauskas J. (kasim), Demeikis J. (L sekr.) ir Kulikauskas J. (II sekr.).

Jonas Remeika
cand. phil.

Sportas ir auklėjimas.
Kas, rodos, bendra juose? Apie sportą tiek daug pastaruoju
laiku kalbama, pradedant žemuoju sluogsniu ir baigiant išlepu
siomis poniomis. Tai mada reikalauja. Būti naujos kultūros džen
telmenu ir . nežinoti sporto, tai būtų daugiau, kaip keista!
Iš didelio griausmo, lietuvių sakoma, maža lietaus. Čia tai
ir glūdi yda. Sporto nemokama tikrai įvertinti, kolei jis mados
šunyčiu yra.

Kad sportas naudingas, tųr būt, šviesuomenėje maža užsis
pyrėlių rasis, kurie ne sakytų. Bet ne tame daiktas. Sportas yra
vienas svarbiausių auklėjimo šaltinių. Tą ką jis yra žmonijai da
vęs, ir daug davęs, yra anaiptol ne visa. Sportas yra, nors ir se
nai vartojamas, dar jaunas. Jo ateitis prieky. Kad sportas kuo-
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daugiausia auklėjimui patarnautų, tai priklausys nuo musų ru
pesnio. Iki šiol to maža matoma. Apie tą norėčiau ir pakalbėti.
Labai klaidinga mąstyti, kad kūno lavinimo tikslu yra did
žiausia miklumo pasiekimas, aukščiausios viršūnės pasiekti, re
kordus laužyti. Tas tikrumoje tik tiems pritinka, kurie cirkų are
nomis ir scenomis gyvena.
Blogas profesionalizmas užmiršta mases ir silpnuosius ir
galų gale patsai išsigimsta. Tą matome mes Atėnų ir Romos lai
kuose. Jis neatsako visos tautos vidutinio lavinimo bendram rei
kalavimui. Imkim dabarties futbolą. Noroms nenoroms kyši žiau
rumas, kuris tautos moraliniam kilimui nenaudingas gali būti.
Šiuo nenorima šitą smagų ir gyvą žaislą peikti, tik jo per- .
dėjimus.
Kad plačiai visuomenei sportas būtų prieinamas, reikia ir
išorinę, draugijinę ir auklėjimo pusę omenyje turėti. Juk tėvai
nenorėtų leisti savo vaikų į sporto draugijas, pamatę sportininkų
nepuikų vedimąsi, išdidžias stovylas rankomis kelinių kišenėse,
burnų kampuose zigaretas. Ar gi nepasitaiko, sakysit, šis matyti?
Nepunktualumas, trukumas dėkingumo ir pagalbos kitiems yra
ne kas kita, kaip perdaug didis jsivaizdinimas apie savo menką
asmenį. Trukumai grieščiausia turėtų būti šluote išluoti, discip
linuojant save ir ypatingai rūpinantis jaunuomenės auklėjimu.
Kūno lavinimo tikslas yra rimtesnis ir svarbesnis ne kaip
paprastai manoma. Jis yra svarbiausia moralinis. Ir jeigu protin
gas kūno lavinimas netarnautų žmogaus būdui, dvasiai ir sielai
kelti, nebūtų jis beabejo vienas fizinio auklėjimo šulų. Dvasia ir
kūnas visą gyvenimą vienas kitam priklauso ir abejų kultūra yra
priedermė ir kartu naudinga. Kūno lavinimas yra taip pat geram
kūno rūpinimuisi, kaip mokslas dvasiai.
Tūli per daug pasiduoda laisvam mūsų organizmo prigim
ties vystimuisi, kuri inkstiktyviai rutuliuojasi pirmyn. Kokios būtų
pasekmės, jeigu mes mūsų protu nustotumėme rūpinęsi? Kam
gi kitaip mąstyti apie kūną!
Racionalinis sportas ir gimnastika turi jaunuomenei gyvą
malonumą suteikti, bet tas neturi niekuomet tik žaislu likti. Jau
nuoliai ir vyrai (ir gi moters) turi rūpinties taip lavinti ir tvir
tinti savo kūną, kad savo jausmuose, judėjimuose, o ypatingai
moralinėj krypty visuomet valdovu būti.
Taip statome mes ateitį ant gera, bet griauti turime dabar
ties bloga.

O

o
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Akademikų Ateitininkų kūno kultūros
klubas „Achilas“.
Be kitų studentų ateitininkų korporacijos sekcijų veikia ir
kūno kultūros klubas. Veik dauguma korporacijos narių skaitosi
ir klubo nariais. Įsirengus prie ateitininkų namų savo aikštę vi
siškas gyvavimas pasireiškė. Esant geram norui ir pasiryžimui
dalyviai gerokai išsitreniravo ir įgavo didelės naudos. Jų vieši
pasirodymai leidosi įkainuoti. O tų kūno kultūros pratimų de
monstravimų šiame sezone buvo keletas. Pažymėtini — Aikštės
atidarymas birželio 10 d. ir pratimų demonstravimas ateitininkų
konferencijos dalyviams. Birželio 30 d. abiejuose prisidėjo L. G.
ir Sp. F. skyriai „Alkis“ ir „Živilė L Pirmame išpildyta; bendras
maišas, gimnastika ir žaidimai, efektinė mankšta, vyrų poilsio
pramogos, krepšiasvydis, disko, ieties mėtymas, grupinė mankšta,
bėgimai, kumščiasvydis, estafetiniai bėgimai; antrame — be pa
kartojimų dar — pedagoginiai, sportiniai ir tautiniai žaidimai,
barjerinis bėgimas, rutulio stumdimas, piramidos ir kit. Ypač ati
dengime apsilankė daug svečių; jų tarpe visuomenės veikėjai:
A. Jakštas, Reinys, Kuraitis, Šalkauskis, Vailionis, Morkus-Morkelis, Eretas, kŽem. Ūkio ir Valst. Turtų Ministeris M. Krupavi
čius ir daugelis kitų. Sakyta turiningos prakalbos prof. Jakšto,
Ereto ir kit.
Vyrų grupė dalyvavo Lietuvos Lengvosios Atletikos Pirme
nybėse 1923 metams. J. Bajoras užėmė I vietą šokime su kar
timi, A. Valavičius II vietą rutulio stūmime ir P. Spetyla III vietą
barjeriniuose bėgimuose.
Pasilikusių klubo narių Kaune, vasaros atostogų metu (vyrų
grubės) mankšta ėjo 3 kartus savaitėje nuo 6—vai. ryto savo
aikštėje ir sekmadieniais nuo 6—8 vai. ryto sporto ir žaidimų
Ąžuoline (išimtinai futbolo sekcija) ir moterų taip pat 4 kartus
savaitėje. Veikia šios klubo sekcijos: vyrų — gimnastikos, leng
vosios atletikos ir futbolo ir moterų — gimnatikos, lengvosios
atletikos.ir žaidimų.
Rudens semestran suvažiavus veikimas dar didėja ir naujai
atvykstantieji abiturientai įsirašo.
Keras.
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Dichters Werden. Bekenntnisse unserer Schriftsteller. Herausgegeben von Maria Kochling. Mit 28 Bildern. Freiburg im
Breisgau. 1919. 308 psi.
Šis veikalas įdomus jau savo antrašte, bet nepalyginamai
įdomesnis savuoju turiniu. Jame rašoma apie tapimą poetu. Kiek
vertingas patsai poetas, tiek šios knygelės Yra pasakyta, kad po
etai buvę pirmieji ir didieji tautų mokytojai. Atsimenu, tai buvus
taikoma praeičiai, bet, kaip kiekvienas jaučiam, minėtas nusaky
mas puikiausiai pasitvirtina ir dabarty.
Apšviesto žmogaus intelektinis mastas yra knygos, daugiau
sia dailioji literatūra. Knygos, savo ruožtu, parašomos tam tikrų
žmonių. Paminėtina, kad kiekvienam veikale, jau nekalbant apie
mažesnį raštelį, tesama vos dalies rašytojo asmenybės. Mums gi
svarbu, ityn šiuo momentu, išsiauklėti visapusiai tobulu žmogumi.
Tai, deja, nepasemsi iš vienų antrų beletristikos knygelių. Visai
kas kita, jei gautumei įžvelgt į paties rašytojo sielą, tąją sielą,
kuri akyliu ir gil’u stebėjimu moka iš gyvenimo įvairybės .ir iš
mėtytų grožio krislelių supinti gražų literatinį vainiką.
Šiam reikalui Vokietijoj išėjo „Dichters Werden“. Tas vei
kalas kaip leidėja Maria Kochling įžangoj pasako, skiriamas pir
miausia tam, kad suprastinus poetus ir juos padarius prieinamus
platiesiems sluogsniams; toliau, kad įgalinus, taip sakant, rašytojus
asmeniniai pažinti. Be to, tos knygelės, kaipo pačių rašytojų veid
rodis, praversiančios literatūros istorikams ir kritikams.
„Dichters Werden“ apima, be įžangos ir poetą apdainuo
jamo eilėraščio, 14 straipsnių, parašytų dabartinių Vokietijos jaunų
ir senesnių rašytojų ir poetų. Prie kiekvieno straipsnio pridėta po
2 autorio atvaizdu: iš jaunystės ir vėlesnio amžio. Nors leidėja
nepaskelbė pradžios žodyje, kokie poetai ineis šin veikalai!, bet
iš turinio visai aišku, kad turima reikalo su katalikais.
Šiame pirmame tome — viso būsią du — tilpo rašinėliai
sekančių poetų: M. von Buol, Hans Eschelbach, R. Fabri de
Fabris, Ilse Franke Oehl, E. M. Hamann, M. Herbert, Isabelle
Kaiser, Konrad Kummel, Johannes Mayrhofer, Hans SchrottFiechtl, Use von Stach, Leo Tepe von Heemstede, Jassy Torrund
(Josepha Mose), Bruder William (Prof. Ant. Muller).
Šisai veikalas naudingas ir literatūros kritikams ir psicholo
gams, žmonių ir apskritai gyvenimo mylėtojams ir, bene dau
giausia, bepradedantiems rašyti.
Kaipo trukumą galiu pažymėti tai, kad ne visi autoriai tik
sliai aprašė savo pačių gyvenimo bėgį chronologinėje eilėje ir
užtylėjo savo ir tėvų užsiėmimą. Norint [spręsti apie rašytoją
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kaipo žmogų — o tokiuo kiekvienas esame — visa tai reika
linga, kaipo realus pastovas. Taigi leidėja gerai padarytų, tai pri
mindama antrojo tomo bendradarbiams.
Ši knyga turėtų būti akstinu ir mums pasigaminti ką pa
našaus. Apie šiemet pasirodžiusius „Vainikus“ bevelik užtylėti,
nes kai kurie jų bendradarbiai, pav., L. Gira, Putinas ir kit., tik
pasityčiojo iš skaitytojų.
J. Matiisas-Sedaiiskas.

Kalevala. Suomių tautos Epas. Iš antrosios ir vienuolikto- .
sios suomių laidos lietuvių kalbon vertė kun. A. Sabaliauskas.
Kaunas, Švietimo Ministerijos leidinys 1922. 424 p. K. 10 1.
Štai jau susilaukėme antro iš eilės mūsų kalboje pasaulinio
šedevro — šiuo laiku suomių tautos epo — Kalevalos. Už tai
turime būt dėkingi kun. A. Šabaliauskui, na ir mūsų Švietimo
Ministerijai, kuri greta su tokiais leidiniais užvertė mūsų knygų
rinką ir visokiais ubagiškais šlamštais K. Puidos ir P. Vaičiūno
vertimuose.
Manau, kad „Ateities“ lapuose lyg ir ne vieta būtų plačiai
nagrinėti pačią Kalėvalę, kaipo ypatingą epo rūšį, gi lygiai taip
gi ir Sabaliausko vertimo privalumus bei ydas, bet užtatgi drįstu
karštai paraginti mūsų draugus-es, kad jie atsidėję paskaitytų ir
pasigrožėtų to šiaurės deimanto grožybėmis, trykštančiomis veik
iš kiekvieno eilių posmo.
Pati knygų išvaizda tikrai europiška.

Prof. D r. Savickis, Gyvenimo prasmė. Laisvai vertė J.
Lomanas. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Kaunas. 1923.
Dienose didžių pasaulinių perversmų pamirštama gyvenimo
prasmingumas, jo tikslas. Ir tik praėjus perversmų audrai, pra
dedama bodėtis gyvenimo tuštybe, imama ieškoti jo turinio,
prasmės.
Minėtas veikalas ir daug kitų jam panašių yra tos šių laikų
pasaulinės beprasmybės pagimdyti. Prof. Savickis yra autorius
daugeįio veikalų iš filosofijos ir religijos srities.
Šisai jo veikalas „Der Sinn dės Lebens“ parašytas gan populeriai ir mažiau prasilavinusiems gali būti suprantamas, gi del
daugelio citatų ir tai iš garsesnių veikalų, turi neabejojamai
mokslinės vertės. Nerandama šiame veikale grynai teoretiško įš
ilsimo gyvenimo prasmingumo. Pastarasis nusakytas pasiremiant
tuo, kaip krikščionių katakizmas moko
Betgi randame ja
me išdėstyta tokių svarbių gyvenimo klausimų, tokias svarbias
priemones tobulėti, kaip tai: dora, jos kilmė, kultūros darbas,
nuodėmė ir k. Šie klausimai išnagrinėta visapusiai: autorius iš
riša juos krikščioniškai, paduodamas apie juos svarbesnes prieši
ninkų nuomones. Plačiau kalba apie materialistų, pesimistų, autonomistų, Budos sekėjų pažiūras. Toks klausimų rišimo būdas
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daro juos aiškesniais ir vaizdžiau rodo krikščionybės pusėj tiesą
esant. Del savo turinio svarbumo šisai veikalas turi būti mūsų
knygynuose.
Lietuvių kalba knygos išleidimas ne visai stropiai atlikta.
Spaudos šriftas nevienodas, daugely vietų viena eilutė tamsiai
atspausta, kita daug šviesiau. Į korektūrą nekreipta jokios domės,
ką rodo daugelis korektūros klaidų: kūrinys ir kūrinys, to
bulas ir tobulas,- briežti ir brėžti, tūlas ir tūlas, idėja
ir idėja, filozofija ir filosofija ir 1.1. Vertime yra tokių ir
jiems panašių pasakymų, „...jei gyvenime viskas vyktų sulig
mūsų norų“ (9 psl.) „...valdyti sulig aukštesniojo gyvenimo
normų“ (14 psl.).
Kiek žinau prielinksnis sulig vartojamas tik su įnagininku,
(žiūr. Rygiškių Jono Liet. k. gramatika). Būtų jau laikas leidėjams
kreipti domės ne tik į veikalo turinį, bet ir į išorinę jo pusę.
J. Mičiulis.

Mūsų Idėjos. Pirmosios knygutės. 1922. „Ateities“ leidinys.
Studentų At-kų Centras gerai padarė sumanęs leisti visą
seriją knygučių, gvildenančių mūsų pasaulėžiūrą. Pasaulėžiūra
nebegilinama — ne pasaulėžiūra, — tai namas ant smilčių. Ši
tose knygutėse randame: 1. Trys pagrindiniai klausimai: a. kuo
mes vadinamės ir kodėl, b. ką mes matome aplink save, c. mūsų
priedermės, siekiai ir jų keliai (yra tai pirmas ateitininkų pro
graminis žodis). 2- Indiferentizmas- 3. Kultūros problema. 4. Są
žinė ir laisvė. 5. Tikėjimas į Dievą ir gamtamokslis. Visi minėti
straipsniai imta iš 1911 12 m. „Ateities“. Iš pratarties matoma,
kad ateity bus ne tik perspauzdinama straipsniai, bet ir gami
nama nauji liečią pasaulėžiūrą. Perskaitę atydžiai šias pirmąsias
knygutes lauksime greičiau antrų pasirodant.
J. M.

Musų veikimas
Telšių Ateitininkams penkių metų sukaktuves beminėjant.

Kiekvienai, ar tai individualiai ar socialiai, būtybei kiekviena
diena yra reikšminga, gi ištisas gyvenimo periodas bei pragyven
tasis darbo ir veikimo laikotarpis yra vienu ar kitu būdu paminėjamas. Šiuose 1923-čiuose metuose gegužės mėnesy sueina lygiai
5 metai kaip Telšių gimnazijos idealingų moksleivių būrelis sukūrė
draugų bendraidėjų—ateitininkų kuopelę, nūnai į didžiausią kuopą
išaugusią. Ir mums šioj, prieš penkis metus įsteigtoj, kuopoj vei-
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kiantiems tos brangios sukaktuvės negalėjo praeiti be atatinkamo
paminėjimo. Jau iš anksto Telšių at-kai nujautė nepaprastąjį
1923-čių metų pavasarį, kuriame kartu su atgimusia prigimtimi
vyresnieji draugai — įkūrėjai galės džiaugsmingai minėti savo
5 metų darbą ir veikimą; gi jaunieji idėjos draugai galės iškil
mingai sveikinti savo idėjos vadus ir praeities veikimo peržvalga
pasisemti jėgų ir naujų pasiryžimų ateičiai.
Vos tik saulė — močiutė savo skaidriais spinduliais apglėbė
20 d. gegužio ankstaus ryto gamtą, jau iš vienos, kitos ir trečios
gatvės pasirodė draugų-ių ateitininkų būreliai besiskubinančių
Bažnyčion. Čia prie visų klausyklų galėjai pastebėti ištisas eiles,
gražiais ženkliukais pasipuošusių moksleivių, ramiai besirengian
čių priimti Atgailos Sakramentą. Bažnyčioj buvo tyku, ramu, tik
jauste galėjai nujausti kaip iš jaunų, Kristaus idėjai pasišventusių,
moksleivių širdžių plaukė karštos maldos Augščiausiajam ir kilo
prie Visagalio Sosto. Rimtai galima manyti, jog tas reginys, skait
lingo būrio idealinių moksleivių, maldingai atliekančių religinę
praktiką, nevienam kaimiečiui — žmogeliui darė ypatingo įspūdžio.
Atlikus išpažintį, buvo iškilmingos sukaktuvių pamaldos.
Telšių ateitininkams visa siela atsidavęs ir nuolatinis mūsų dva
sios vadovas — patarėjas gerb. kapelionas kun. Juozas Dagilis
'atgiedojo iškilmingas Mišias, per kurias ateitininkų choras pagie
dojo: — „Dieve kursai-..“, „Vardas Marijos“ ir „Jėzau ateik“. Ir
plaukė sūkuringi balsai iš krūtinių tvirtų — energingų jaunuolių
ir skambėjo Dievnamio sienos nuo garsingų giesmės žodžių: —
Pone tu stiprink kur tiktai žengsiu, aš tavo garbei dirbsiu kiek
stengsiu.
Ir šit jų karštas maldavimas pastiprinimo gyvenimo kovoj,
išsipildo, kuomet Visagalis Dievas, duonos ir vyno pavidale, įžen
gia į karštas Kristaus meile liepsnojančias širdis. Koks buvo įspū
dis, žiūrint į komunikantus, tvarkingomis eilėmis ramiai besiarti
nančius prie dangiškosios puotos, prie Visagalio Dievo, kurs visa
stiprina ir gano. Po Šv. Mišių ir Komunijos chorui dar kart už
giedojus „Dieve kursai tikinčiųjų širdis šventąja dvasia apšvietei...“
J. E. žemaičių vyskupas Karevičius (kurs tuolaik vizitavo Tel
šių bažnyčią) pasakė gražų, šiam brangiam momentui pritaikintą
pamokslą. Jis perskaitė iš Šv. Rašto Apaštalo Povilo gromatą
į Efeziečius, kur Povilas ragindamas Efezo gyventojus prie Kris
taus mokslo yra paskelbęs, plačiai nūn pasauly skambantį obalsį:
„instaurare omnia in Christo“. Plačiai išaiškinęs krikščioniškojo
mokslo ir jo idėjų kilnumą Jo Ekscelencija sveikina Telšių atei
tininkus, kaipo diegus, Kristaus idėjų gyveniman kūnijimo ir viso
Jame atnaujinimo; — taipgi jis ragina at-kus ir toliau išsilaikyti
Kristaus meilėj, stengiantis ją ugdyti ir Šventosios Dvasios pra
šyti pastiprinimo- Po iškilmingųjų šventės pamaldų visi dalyviai
kupini energijos ir pasiryžimo išsiskirstėme į namus- Per visą šią
dieną buvo galima matyti vaikščiojant būrelius moksleivių, pasi
puošusių šilkinėmis (žalios — baltds spalvos) vėliavėlėmis, tai
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buvo iškilmingą šventę švenčiantieji at-kai. Visų jų veidai buvo
linksmi, ramūs, kas liudija jog jų širdys buvo pilnos tylaus džiaug
smo, idėjingų jausmų ir ūpo bei energijos.
Vakare, 7 vai. Telšių ateitininkai susirinko žaliumynais ir
tautiškom vėliavom išpuošton parapijos salėn, kame turėjome
gražų, sukaktuvių paminėjimo, savybės vakarą ir tinkamą pasi
linksminimą. Kartu su at-kais tuo momentu pasidžiaugti- ir švel-.
nių įspūdžių pasisemti jubiliejinin vakaran atsilankė ir nemažas
skaičius inteligentų bei dvasiškių, kurių tarpe ir didžiai gerbia
mas J. E- vyskupas Karevičius. Suskambėjus pirmam, antram ir
trečiam skambučiui atsivėrė scena, kurioje pasigirdo jausminga
At-kų himno meliodija.
Po himnui A. Tylenis (pirmasis Telšių at-kų kuopos pirmi-ninkas, dabar Filosofijos — Teologijos fakulteto studentas) pa
sakė, momentui atatinkamą ir gražią — jausmingą prakalbą. Savo
gyvoje kalboje jis nupiešė Telšių at-kų pradžios veikimo erškė
čiuotus takus, vyriausius jų darbo ir veikimo etapus, pabrėžda
mas jog ir tas nors neskaitlingas Telšių at-kų būrelis — 174 na
riai prisideda prie tos jau skaitlingos Kristaus idėjų armijos, kuri
nūnai Lietuvoj jau parodo skaistaus krikščioniško atgimimo at
žalas ir kurios spartus augimas duoda vilties tikėtis, jog ateis
laikas kuomet visų, mūs brangios tėvynės Lietuvos, sūnų širdyse
liepsnos Kristaus idėjų liepsna. Ant galo jis pasveikina J- E vys
kupą ir visus svečius, linkėdamas jiems pergyventi tokį pat jaus
mingą ir idealingą džiaugsmą, kurį pergyvena Telšių at-kai švęs
dami iškilmingą 5 metų sukaktuvių šventę.
Po to p lė D. Siaučiūnaitė padeklamavo eiles „Galingas tas,
kurs silpnuolius-..“; idealingas eilių turinys ir jos artistiškas ga
bumas deklamuoti darė žavinčio įspūdžio.
Po viso šito vaidinta 4 veiksnių istorijos drama „Mirga“.
Patriotiškai ideališkas dramos turinys, o ypas lošėjos Br. Lukoševičaitės (Mirgos) artistiškas rolės išpildymas nepaprastai imponavo
publiką. Be Mirgos, pagyrimo vertas ir lošėjas D. Jurkus (Bilgėnas). Drama nors ilga, tačiau taip publikai patiko, jog labai no
rėta net antrą kartą ją suvaidinti. Po vaidinimų, užgiedoję Lie
tuvos himną bei keletą kitų dainelių ir valandėlę pažaidę visi
kupini įspūdžiu, linksmi ir patenkinti
vai. išsiskirstėme. Tuo
ir baigėsi pirmoji mūsų brangių sukaktuvių diena.
Po neilgos, vasaros naktužės išaušo ir antroji mūsų šventės
dienelė (21 d. geg. m.), kurioje turėjome dar atlikti iškilmingąjį
susirinkimą ir šeimyninę visų at kų gegužinę — pasivaikščiojimą.
Jau iš pat ryto, bendrų įspūdžių vedami vienminčiai draugai-ės
at-kai rinkosi į būrelius ir ar tai vaikščiodami ar sustoję dalinosi
šventės įspūdžiais. 3 vai. po pietų išleisdami ir palydėdami vys
kupą, nes J. E. tą dieną išvažiavo iš Telšių, visi at-kai su sve
čiais traukėme Degaičių linkui, kame p. Liaugaudo miške turė
jome progos tinkamai pasilinksminti — pažaisti. Valandėlę pa-
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. žaidę ir pasilinksminę išgirstame kuopos pirmininko balsą: —
Prašau susėsti ir susitvarkyti, nes pradėsime iškilmingąjį pa
minėjimo susirinkimą. — Visi nariai ir svečiai su nepaprasta
atyda ir akylumu susėdę laukia prasidedant, — ir šit prie staliuko
atsistoja kuopos tarybos pirmininkas Domas Jurkus ir prakalba
į susirinkimą: — Brangūs idėjos broliai, šit man tenka atidaryti
iškilmingą susirinkimą, penkių metų sukaktuvėms paminėti. Šios
sukaktuvės yra tai nepaprastos mūsų gyvenimo momentas, ku
riame mes, kaip tie keleiviai, tarsi sustojame ir sustabdę kelio
nės žingsnius žvelgiame į savo gyvenimo, darbo ir veikimo pra
eitį- Tuo žvilgsniu mes privalome surasti savo pergyventajame
laikotarpy pasitaikiusias klaidas ir ateity jas pataisyti. Tas, atlik
tosios keliones galo peržvelgimas ir mūs nuveiktųjų darbų vai
siai, kurių mes visgi išauginome, privalo suteikti mums naujų
jėgų ir pasiryžimų kito penkmečio darbui* Toliau, jis dar žvel
gia į mūsų jaunimo tautinio ir tikybinio atgimimo raidą ir išreiš
kia vilties, jog mūsų jaunimas tikrai pagamins Lietuvai skaisčią .
krikščioniškų idėjų kupiną ateitį. Toliau, Petras Sudžius (vie
nas iš kuopos steigėjų) daro penkių metų veikimo peržvalgą.
Po to pasipila visa eilė sveikinimų. Perskaityta sveikinimas Cen
tro Valdybos pirmininko ir telšiškių studentų; žodžiu sveikina:
Plungės at-kų kuopos atstovas Raudys, Alsėdžių dekanoto dvasiš
kių vardu kun. J. Dagilis ir telšiškių studentų vardu Tylenis. Po
visų sveikinimų karštai plojama. Po to, Pr. Baltiejus skaito pas
kaitą „Mūsų idėjiniai keliai“, kurioje nuodugniai išrodoma, kaip
ir kokiomis kryptimis mūsų idėjos turi vesti mus gyveniman. Pa
giedojus at-kų himną susirinkimas baigiamas. Dar valandėlę pa
žaidę, pasilinksminę, pakilnoję žymiuosius asmenis ir pagiedoję
tautos himną traukėme Telšių link- Saulutė visai jau leidosi ir
paskutiniais spinduliais pasveikinusi laimingus Telšių ateitininkus,
lyg apleisdama iškilmingą puotą bei apreikšdama ir mūs šventės
pabaigą, visai pasislėpė. Tamsos Angelas jau gaubė mus, kai
įžengėme miestan. Ir sklido dainų akordai po miesto trobesius ir
skambėjo jų atbalsiai tamsos viešpatijoj- Užbaigėme iškilmingą
šventę, gi jos įspūdžiai amžinai liksis mūs širdyse. Belieka, vi
sam tam, pastatyti paminklas — almanachas. Dieve! Tu stiprink
• tolimesnius Telšių ateitininkų ateities žingsnius toj sunkioj ir
audringoj kelionėj prie idealo žvaigždės.
G. Valančius.
Telšių ateitininkų kuopai penkis metus išgyvenus.
„Pastačiau paminklą už varį stipresnį“.
Horacius Liber. III. Carm. 30.

Šiandien mes švenčiame savo kuopos gyvenimo penkių metų
sukaktuves. Mes linksminamės matydami jaunų draugų nemažą
skaičių. Mes einame į gyvenimą su tikra energija. Šiandien sumumis linksminasi pati gamta, giriu paukšteliai, laukų gėlelės. .
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Tačiau tikrasis linksmybės šaltinis yra Dievas. Jis mus laimina
ir mes iškėlę savo vėliavą drąsiai žiūrime j ateitį.
Praslinko tie penki metai, it vėjas prašvilpė. Rodos vakai
mes dėjome pamatą šiai skaitlingai kuopai, tai buvo ne vakar
bet 1918 metų pavasaris. Buvome tada nedaug: a. a. Jonas Smilingis, Vincas Mažutis, Juozas Šaulys, Petras Sūdžius ir kun.
Jonas Casiunas. Eidavome į kalnus, laukus pasivaikštinėti, pasi
grožėti besileidančios saulės spinduliais.
Jau mums motinos
buvo uždegusios tėvynės ir tikybos meilę. Tik tuo laiku pasaulis
panorėjo turtą tą išplėšti. Va'kštinėdami kalbėjomės apie tėvynę,
apie mokslą, gamtą ir k. Apie birželio mėnesį jau padarėme
mes porą susirinkimų, skaitėme ši tą iš laikraščių, apie ateitinin
kus Lietuvoje, Rusijoje. Taip mes išsiskirstėme vasaros atosto
goms, sutarę šį tą liaudyje pasidarbuoti.

1918—19 mokslo metai.
Vasaros atostogoms praslinkus vėl pradėjome darbuotis, bet
taip slaptai, kad net pasiskirstėme kiekvienas slapyvardes. Ir
reikėjo mums tada slaptos laikytis. Tuo laiku dar vokiečiai mūsų
šaly viešpatavo ir papuolus jiems galėjo visa žūti. Dar pirmais
metais kuopelėj pasakojo, kad okupacijos laike vienas vaikinas
organizacinį darbą bedirbdamas pateko į vokiečių nagus ir išveštas
Vokietijon visai žuvo. Vėliau vokiečiam išeinant buvo neramumų,
o nuo atsibaldžiusių bolševikų buvo ko slėptis, nes dar lengviau
galėjo gyvybę padėti; tik gerai ištyrę kurį savo draugą priimda
vome į’kuopelę. Visgi kuopelė didėjo: pradžioje priėmėme Meškauskį
Šaudargą Igną, Martinavičių Vladą, spalio mėn. — D.
Karečkaitę, V. Radavičaitę, D. Jurkų, Br. Karevičių, A. Tylenį;
lapkričio mėn. — O. Karečkaitę, Z. Jonikaitę, O. Virketaitę, Br.
Šapą. Vėliau, vieną ir kitą sykį darėme šalutinę kuopelę nau
jiems nariams rengti, o patys laikėmės vis pasislėpę, bias šalu
tines kuopeles praėjus nekuriam laikui prijungdavome prie savos
kuopelės. Apie spalio mėn. kuopelei išdirbome įstatus, o taip
pat išrinkome valdybą su a. a. J. Smilingiu pirmininku. Ypač
sukrutome spiestis į kuopeles, kai išgirdome atsiradus ir aušri
ninkų. Spalio mėn. atlanko mus stud. Turaustfas. Jis mus sutvir
tino, patarė būti dievobaimingais, dorais, tvirtais. Nupasakojo
apie buvusius ateitininkus Telšiuose prieš karą, apie ateitininkų
veikimą Lietuvoje ir Rusijoje. Jo žodžiai giliai mums liko šir
dyje. Kovo mėn. vėl atlankė mus Augė, Masiulionis (Centro de
legatai) ir daug ko pataria, pamokina, o metų gale Kateiva. (Cen
tro valdybos narys).
Pirmiaus gvildenome įvairius klausimus, deklemuodavome
€iles, vėliau pradėjom rengti ir paskaitų. Kaipo pirmąsias čia
pažymėsiu: Smilingio „Žvilgsnis į mūsų moksleivijos praeitį“,
‘Casiūno „Ateitininkų ir aušrininkų skirtumai“, Salio „Mylėkime
tėvynę“, Sūdžius „Mūsų uždavinys“, Karečkaitės „Rengkimės į
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gyvenimą“, Norkaus „Gyvenimo idealas“, Velavičiaus St. „Ar žmo
gus turi liuosą valią“, Smilingio „Keletas žodžių moterų klausimu“
(Mat, buvo vieno draugo ištarta moterys neturinčios lygių teisių,
neveiklios esančios, dėlto jas nuo mūsų norėjo visai atskirti), Salio
„Kokiu tikslu moksleiviai įsimyli“, Gedvilos „Ar gali žmonija
prieiti prie vienumos?“ Norkaus „Kas yra žiauriausias pasaulyje?“,
Karečkaitės „Žmogaus tikslas ant žemės“, Smilingio „Apie sielos
kultūrą“ ir k.
Kalėdų atostogų laike mūsų atstovas Tylenis atlanko ateiti
ninkų konferenciją Vilniuje. Parvažiavus valdybos rinkimuose jis
išrinktas pirmininku. Išleista trejetas numerių rankraštėlio „Džiugo
Ainis“. Sausio mėnesy padaryta pirmas šeimininis vakarėlis Kęstavičiaus namuose su vaidinimu „Naujas kelias“, o pavasarį jau
viešas vakaras su vaidinimu „Iš tamsos į šviesą“.
Pradžioje mokslo metų tebebuvome vos ketvertas narių, o
pabaigoj net 36. Tais metais padarėme 34 susirinkimus, įstei
gėme dramatinę sociologinę sekciją. Kasoje metų gale jau turė
jome 164 rublius.
1919— 1920 mokslo metai.
Mokslo metams prasidedant kuopa nustatė ir savo veikimo
planą: 1. Būti ateitininkais praktikoje, 2. Įsteigti šelpimo fondo
skyrių, knygyną, 3. Susipažint su socialogija, tikėjimo šakomis,
higiena ir 4. Užmegzti ryšius — susirašinėjimus su kitomis atei
tininkų kuopomis.
Šiais mokslo metais veikimas jau eina tvirta vaga. Jau
nutariama daryti vakarą viešai, ateitininku vardu. Metų gale įs
teigtojo Ateitininkų susišelpimo fondo „Ateitis“ įstatai registruo
jami valdžios įstaigose.
Per visą metą padaryta 26 visuotinieji susirinkimai. .Susi
rinkimuose gvildenami irgi įvairūs klausimai, skaitomos paskaitos,
svarbesnės iš paskaitų šios: Tylenio „Apie ateitininkus“, Sūdžius
„Tvirta valia“, Genio „Mūsų idealai“, Meškauskio „Kaip mums
tapti veiklesniais, doresniais ir naudingesniais“, Vrubliauskio „In
kvizicija“, Velavičiaus „Delko žmonės dalijasi į partijas“, Kaulakio „Budda“, Grauslio „Idealo reikšmė žmogaus gyvenime“ ir
kiti. Surengta du vakarai: prieš adventą — šeimyninis su loši
mais „Ant bedungnės kranto“ ir „Aš numiriau“ ir kitas, viešas,
pavasarį. Įsteigiama oratorių ir dainininkų sekcija.
Sausio mėnesyje atsilanko Krupavičius ir atsakinėjo į narių
paduotus klausimus: „Kas tai yra idealas?“ ir kit. Jis nupasa
koja apie katalikų moksleivijos veikimą Vokiečiuose ir Prancūzuosę.
Šiais metais susirašinėta su kai kuriomis kuopomis. Šiais
metais mūsų veikimas jau buvo laisvesnis. Bolševikų kariuomenė
tapo iš Lietuvos išvyta, o susitvėrė mūsų valdžia, kurios mums
nebuvo ko slapstyties. Tiesa, dar žiemą perėjo Bermonto kariuo4
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menės pulkas, bet tai buvo trumpas laiko tarpas. Į vasaros atos
togų laike ateitininkų kongresą delegatai A. Tylenis, P. Sūdžius,
Br. Karevičius ir Z. Jonikaitė. Pirma syk skaitlingiau pasirodo
žemaičių ateitininkai šiame kongrese. Net savo kalbomis kiek
atkreipė kongreso domę.
Pradžioj metų buvo 17 narių, pabaigoj gi 34.

1920 — 21 mokslo metai.

Pradžioj mokslo metų nustatant kuopos veikimą teikiami
projektai kuopai skirstytis kuopelėmis. Tačiau balsų dauguma
paliko viena su jaunųjų ateitininkų kuopele šalyje. Galutinai
kovo mėn. kuopa skyla į dvi kuopeles: I ir II; skyrimosi pagrindu
statoma bausmė. Vieni stovi už jos reikalingumą (net piniginių),
kiti prieš tai, ir būdami mažuma prieš be sutikimo visuotino su
sirinkimo sudaro antrą kuopelę. Bendrame susirinkime išrenkama
kuopos taryba.
Lenkams užpuolus Vilnių keletas draugų pasišventę išeina
karo mokyklon. Ateitininkai važinėja į liaudį aukų Lietuvos gy
nimo komitetui rinkti. Kai kurie iš ateitininkų veda kareivių
kursus. Ketvertas narių dalyvavo katalikų kongrese Kaune. Į
ateitininkų konferenciją vyksta keletą narių.
Visuotinų susirinkimų padaryta 19. Taip pat gvildenami
įvairūs klausimai, skaitoma straipsnių iš įvairių žurnalų. Svar
besnės paskaitos buvo šios: Tylenio „Gyvenimo brangumas“, Salio
„Meilė ir santaika“, Montvydo „Koperacija“,
Salio „Bausmių
reikšmė lavinimos tikslu“. Persiskyrus kuopai į kuopeies abi
kuopeles skaito paskaitas, straipsnius. Antroji kuopelė kreipia
domės į kūno sveikatą; veik visi susirinkimai su paskaitomis da
romi lauke. Metų pradžioje buvome kuopoj 41 narys, o pabai
goj buvo pirmojoj kuopelėj 49, o antrojoj 16.
Surengta vėlinių ir ateitininkų iškilminga šventė. Visą metą
leista šapirografuotas laikraštėlis „Džiugo Ainis“. Padaryta savy
bės vakaras ir pavasaryje viešos gegužinės, iš kur fondas ir kuopa
gavo gero pelno (virš po 1000 auksinų).
Bendrai imant šių metų veikimas gyvas: visiem rūpi darbas
ir to darbo dėliai pradėta skirstyties į kuopeles. Metams pasi
baigus jau keliami klausimai apie visišką kuopos reformavimą.
1921 — 22 mokslo metai.
Pradedant šiuos mokslo metus padaryta kuopoje visuotina
reorganizacija. Skirstomas! į koncentrus ir kuopeles. Pirmas koncentras 7-8 kl. draugai nusistato daugiau kreipti domės savo
pasaulėžiūros sutvirtinimui. Antras koncentras skyla į dvi kuo
peles vaikinių ir mergintų. Jų tikslas gvildimas klausimų paskaitos,
pramogos ir kit. Jaunieji gi ateitininkai sudaro tretį koncentrą.
„Džiugo Ainis“ nebeleidžiamas; net paskutinio numerio ne
leista. Dėlto kreipiama domės į knygyno padidinimą: skiriama
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1000 auks, lietuviškom knygom ir 300 auks, vokiškom knygom.
Išrašyta šių žurnalų: „Ateitis“, „Draugija“, „Lietuvos mokykla“,
„Kosrnos“, „Logos“, „Ruomuva“, „Naujoji vaidilutė“.
Šiais metais atlanko kuopą d-ras J. Eretas. Jis skaito paskaitą
apie katalikų ir jų priešų veikimą užsieniuose ir ragino lietuvus
prie aktyvumo.
Lapkričio mėn.x-padaryta ateitininkų vėlinių diena, o birželio
mėn. iškilminga ateitininkų metinė šventė su pamaldomis, pa
skaitomis.
_
Visų metų laike I koncentras padarė. 15 susirinkimų su 12
paskaitų narių buvo 17. II koncentro merginų kuopelėje 28 nariai,
padarė 14 susirinkimų, skaityta 15 paskaitų, padarė vakarą
„Vaidilutės“ naudai. II kone, vaikinų kuopelėj narių 39, padarė
susirinkimų 18 su 20 paskaitų. Jaunųjų ateitininkų kuopelė irgi
darė susirinkimų, vakarų. Visuotinų susirinkimų 9.
Pradedama rūpinties ir visų žemaičių ateitininkais. Sušau
kiama Ž. Kalvarijoj Didžiųjų atlaidų laike žemaičių ateitininkų
pirmoji konferencija. Dalyvauja ir kitos kuopos. Padaryta svarbių
nutarimų žemaičių ateitininkų plėtimuos!, skaityta Tylenio paskaita
apie žmoniškumą, daryta iškilmingos pamaldos.
Ateitinihkų konferencijoj Kaune dalyvauja keletas kuopos
atstovų.
Šiais metais kai kurie iš mūsų veiklių draugų (A. Tylenis,
Pr. Motvydas, D. Štrukas, L. Vrubliauskis, J. Jeržemskis ir J.
Saudargas.) baigia gimnaziją ir mūsų kuopą apleidžia.
1922-23 mokslo metai.

Šit įžengiame į šiuos metus. Vėl matome metų pradžioje
ir vėliau skirstymąsi kuopelėmis. Jau sunku yra man šių metų
veikimą nupasakoti. Kiekviena kuopelė, kiekviena sekcija veikia
sulig savo planu, ruošia paskaitas, daro pasilinksminimų, gvildena
įvairiausius klausimus. Pridėjus sekcijų darbus tektų ilgai jumis
sutrukdyti, kol visa nupasakočiau. Bendrai paaugome iki tiek,
kad mūsų veikimas pasiekė tikrai aukšto laipsnio. Dabartiniu
laiku priskaitoma net septynetas kuopelių: I koncentro kuopelė
24 nariai, II koncentro velkinų, 1-ma kuopelė-33 nariai, 2-ra
kuopelė 16 narių; mergaičių 1-ma kp. 12 narių ir 2-ra-18 narių.
Jaunųjų ateitininkų vaikinų kuopelė 38 nariai, mergaičių kp-lės
34 nariai. Prie to turiu pridėti penketą sekcijų: 1) Eucharistininkų60 narių, (jie skirstosi į 4 Vainikėlius); 2) Mokslo ir filosofijos
sekcija 17 narių, 3) Visuomenininkų — 40 narių (Skirstosi įvai
kinu ir mergaičių būrelius), 4) Folkloristų sekc- turi 17 narių ir
5) Dramos sekcija 15 narių. Tat iš viso turime kuopoje narių 175.
Reikia pasakyti, jog musų veikimas šiais metais yra tikrai
gyvas; juk kiekviena kuopelė ir sekc’ja daro net po 2 susirin
kimu kas mėnesį. Mūsų dramos mėgėjai surengė net 6 vakarėlius.
Malonūs draugai! Norėčiau dar toliau mūsų kuopos davi-
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nių teikti, tačiau nebegaliu. Mes nei vienas negalime užbėgti
laikui už akių. Tačiau mintimis aš skrisiu toliau, nes įsibėgusis
mūsų 5 metų veikimas negali taip greit sustoti. Man rodos, kad
Telšių at-kų kuopa nūnai yra aukščiausiame laipsny ir gausin
gesnė ji nebegalės būti. Visa, kas daugiau pribuvo liejasi per
krantus ir tenka visuomenei. Tik mūsų kuopa gali nuolat stip
rėti, o iš jos pasklis į liaudį skaitlingi šviesos — kultūros nešėjai.
Praeis dar 5 metai ir mes švęsime dešimties metų sukaktuves. Mes
jau būsime liaudyje, o jūs jaųjmeji draugai prisiminkite panašiame
referate ir mūsų laikus. Pasikvieskite ir mus į tą šventę, jei
Dievas mus belaikys, jei nenužudys panašūs galvažudžiai, kaip
mūsų Joną ir Jurgį kad nužudė. Praeis kelios dešimtys metų ir
Dievui laiminant mūsų Žemaitija virs gerbūvio kraštu. Nors
vargo mes neišvengsime, tačiau Dievųje laimę atrasime. Tada
sušvis idėjų saulė ir nušvies Šventąją Žemaitiją. Tada galėsime
džiaugsmingai giedoti savo himno žodžius:
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina
Amžiai suvargusios jos neapleis,
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,
Vesdamas juos stebuklingais keliais.
P. Sūdžius.
Šakiai. Iš jaunesniųjų ateitininkų gyvenimo. Ša
kių „Žiburio“ gimnazijos jaunesnieji ateitininkai susitvėrė iš
buvusių „kankliečių“ 1922 m. gegužės mėnesį. Baigiantis mok
slo metams maža tebuvo galima įsitraukti veikiman. Tik sugrį
žus iš vasaros atostogų pradėta gyviau tęsti lavinimosi darbas
ir galutinai susitvarkyta.
Dabar jaunesniųjų ateitininkų gyvuoja trys kuopelės: 111-ios
kl. bernaičių, IV-os kl. bernaičių ir II, III ir IV-os kl. mergaičių
kuopelė. Susirinkimai kiekvienos kuopelės daroma kas dvi savaiti. Juose skaitoma pačių narių paruošti: rašiniai, referatai,
sekamos pasakos, atpasakojama knygos turinys, deklamuojama
eilės.^
Šių metų kovo mėnesio pabaigoje jaunesniųjų ateitininkų
tarpe, vyresniųjų at-kų pastangomis, suorganizuota abstinentų
sekcija. Narių sekcijon įstojo apie 30. Dar organizuojama sporto
sekcija.
Jaunesniųjų ateitininkų kuopoje narių yra virš 60. Kuopa
leidžia mėnesinį savo organą „Vėversėlį“. Prie kuopos įsteigtas,
daugiausia iš aukotų knygų, knygynėlis. Knygų yra apie 190.
Gaila, kad dar daugelis narių nepildo kuopos nutarimų:
pasižadėję ką nors susirinkimui parengti, dažnai visai susirinkiman neateina. Be to paskutiniu laiku tarp jaunesniųjų ateitinin
kų bernaičių ir mergaičių prasiplatinę nesutikimai ir vienų kitais
nepasitikėjimas. Tai jaunesnieji at-kai turėtų iš savo tarpo pra
šalinti, kad būtų galima bendrai idėjai sutartinai dirbti. Jaunime,
daugiau vienybės ir darbo.
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Kaunas. Kai kurioms Kauno mokykloms pavėlavus pradėti
naujus mokslo metus ir laiku nesuvažiavus visiems moksleiviams,
Kauno moksl. ateitininkų kuopos visuotiną susirinkimą galima
buvo sušaukti tik spalių mėn. pradžioje, t. y. visu mėnesiu vėliau,
ir todėl visą metinio veikimo laiką sudaro tik 8V2 mėn. Per visą
tą laiką kuopoje dalyvavo 215-ka vyresniųjų ir 82 jaunesnieji atei
tininkai, iš kurių 90 buvo senieji kuopos nariai. Bet kuopos na
riams esant įvairių mokslo įstaigų moksleiviams, kurių mokslo me
tas nesupuola ir kartu geresniam bei patogesir’am veikimui kuopa
pasidalijo į kuopeles, kuriose ir ėjo visos kuopos veikimas, ir kurių
kuopoje, skaitant ir dvi jaunesniųjų ateitininkų kuopelės, viso yra
7-nios. Per šiuos mokslo metus jų nuveikta:
1. Valstybinės „Aušros“ gimnazijos (buv. I-os Kauno gimnaz.)
V, VI, VII ir VIII kl. moksleivių vyresniųjų ateitininkų kuopelė turė
dama 46-šis narius — 22 mergaitės ir 24 vaikinus — ligi mokslo
metų galo padarė 14-ka susirinkimų, kuriuose pačių narių skaityti
ir nagrinėti šie referatai: 1. Dailė renesanso gadynėje, 2. Proza
ir poezija, 3. Tautosaka, 4. Būdas, 5. Šokiai „be galo“, 6. kas
turi rūpėti bendrų idealų siekiant? 7. Ar religija privatus daly
kas?, 8. Tautybės padėtis kai kuriose šių dienų mokslo srovėse,
9. Atostogos ir savęs auklėjimas ir 10. kaip praleisti atostogos.
Taip kuopelė be kasdieninių susirinkimuose iškeltų klausimų nie
ko naujo nepadarė.
2. Profesinės Mokytojų Sąjungos Suaugusiems gimnazijos
moksl. vyresniųjų ateitininkų kuopelė turi 30 narių, iš kurių 6-šios
mergaitės ir 24 ri berniukai. Kuopelė padarė viso 11-ka susirin
kimų. Susirinkimuose sprendžiant įvairus klausimus narių para
šyti 5-ki referatai: 1. Angelai arba šventosios dvasios, 2. „Aušros“
gadynė, 3. Mūsų užduotis, 4. Jausmų ir valios auklėjimas ir 5.
Apsišvietimas; dvi pačių narių paskaitos: kas tai yra meilė ir kokia
ji turi būti ir Demokratizmas; vieno stud, paskaita „Tautinis ego
izmas“ kuopelė yra išleidusi du numeriu kuopelės leidžiamojo
laikraštėlio „Daigas“ ir padėjusi „Pavasarininkų“ kuopai suruošti
viešą vakarą. Kuopelės metiniam įsikūrimui paminėti suruošė į
Kauno apylinkės gegužinę, kurioje buvo daug gražių ir karštų
prakalbų, prisiminta mūsų pareigos ir tikslai. Kuopelės nariai turi
gražiausio ūpo ir noro kaskart vis daugiau ir daugiau dirbti.
3. „Saulės“ Mokytojų Seminarijos moksleivių tarpe gyvuo
janti vyresniųjų ateitininkų kuopelė per šiuos metus dirbo su 30čia narių — 27 mergaitės ir 3 vaikinai — ir padarė 11-ka susi
rinkimų, kuriuose pačių aiškintasi ir skaityti šie referatai:
1. Singard ir Gertruda, 2. Idealai, 3. Kova, 4. Žmonijos laimė; skaityti
8 ni rašinėliai: 1. Rudens auka, 2. Iš kelionės įspūdžių, 3. Inte
ligentai, 4. Nuskintas žiedas, 5. Iškeliaujant iš tėvynės, 7. Šiena
pjūtė, 7. Artojas ir 8. Apleidžiant tėvynę. Jų rašinėlių autoriai,
šalia gražiai aprašomų gyvenimo įvykių ar gamtos grožio, sten
gėsi susirinkusiems nariams duoti kokią nors pamokinančią mintį.
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Be to kuopelėje stud. Mičiulis laikė dvi paskaitas: Mokykla ir
kuopelė ir Del ko ateitininkai deda pagrindan religiją. Kuopelėje
nors ir įsirašė trys vaikinai, bet jie beveik niekada nesilanko į
susirinkimus ir visą kuopelės veikimą veda vienos mergaitės.
4. „Pavasarininkų“ suaug. gimnazijos moksleivių vyresniųjų
at-kų kuopelė, įsikūrusi mėnesiu prieš 22-rų metų Kalėdas, turi
62 narius — 34 mergaites ir 28-ius vaikinus. Per susirinkimus'
padaryta 5-kios paskaitos: 1. Laiko branguma? ir 2. kaip pažinti
savo pareigas — skaitė prof. Eretas, 3. Ateitininkai ir jų uždavi
niai, 4. Kam reikalinga Ateitininkų OrgaMizaeija ir 5. Kokių mok
slų mokytis ateitininkams. Kuopelės jėgomis išleistas laikraštėlio
„Ateities Aušra“ 1 Nr. ir suorganizuota bendro lavinimosi sekcija,
kurios tikslas supažindinti kuopelės narius su visuomeniniu vei
kimu. Šios kuopelės sekcijos padaryta 8-ni susirinkimai ir per
skaityti keli referatai. Kuopelė, nors ir nesenai įsikūrusi, vis la
biau ir labiau įeina į savo vėžes.
5. Šį rudenį Mergaičių Mokytojų Seminarijoje įsikūrė vy
resniųjų ateitininkių kuopelė, kuri dabar jau turi 50 narių, visos
mergaitės. Kuopelė padarė 13-ka susirinkimų ir pačių narių per
skaityti šie referatai: 1. „Aš“, 2. Draugiškumas, 3. Eucharistininkų Sekcija, 4. Meilė, 5. Apsišvietimas, 6. Valios auklėjimas ir 7.
Laiko branginimas. Šuruoštos dvi paskaitos: Kaip veikti tarpe so
džiaus jauniuo ir Jaunimas ir katalikiškos organizacijos. Kuope
lėje gerai gyvuoja eucharistininkų būrelis. Be to kuopelė turi įsi
taisiusi „klausimų dėžutę“ iš kurios išimti klausimai laike susi
rinkimų pačių narių ar su prelegentu bendrai išsiaiškinami.
6. Valstybinės ,,Aušros“ I, II, III, IV kl. moksl. jaunesniųjų
at-kų kuopelė per šiuos mokslo metus padarė 16 ka susirinkimų,
juose skaityti 6 referatai:
1. Visa atnaujinti Kristuje. 2. Del ko
mes mokomės. 3. Nuo ko pradėti. 4. Kortų lošimų pasekmės.
5. Susivaldymas ir 6. Draugai ir draugės. Taip pat skaityti 2 ra
šinėliai ir keliolika pačių narių iš svetimos kalbos verstos, pamo
kinančio turinio pasakos. Laike susirinkimų deklamuojamos eilės
ir kai kada iš senų „Ateities“ numerių paskaitomos vienas kitas
ateitininkų gyvenimą apibudinantis straipsnelis. Be to kuopelė lei
džia laikraštėlį „Kibirkštėlės“. Suruošta du mažesni ir vienas di
desnis šeiminiškas vakarėlis. Kuopelėje yra 14 mergaičių ir 19
vaikinų, viso 33 nariai. Aplamai šios jaunesniųjų ateitininkų kuo
pelės veikimas daug geresnis ir už kai kuriose vyresn. at-kų
kuopelės veikimą.
7. „Saulės“ Mokytojų Seminarijos moksl. jaunesniųjų ateititininkų yra kuopelėje 46-ši nariai: 23 mergaitės ir 23 vaikai.
Kuopelės padaryta 11-ka susirinkimų, kuriuose perskaityti tokie
referatai- 1. Ateitininkų siekiai, 2. Kova, 3. Mūsų tėvynės gyveni
mas. 4. Iš gyvenimo prasmių ir 5. Mokiniai ir kaimo jaunimas.
Be šio susirinkimuose dažnai deklamuojamos eilės. Suruoštas
kiek didesnis kuopelės vakaras, kuriame suvaidinta komedijėlė
„Naujokų ėmimo komisija“
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—

—

—

1

23

23

46

116

6

—

2 1-

—

14

19

33

85

37

11

2

3

„Saulės“ Mok. Semin.
Jaun. at-kų kuopelė
’
...
Viso

10

Į176

121 297

Be kuopelių ir kuopelėse dviejų veikiančių sekcijų kuopoje
yra dar 4-sios didesnės sekcijos, kurios nors ir mažai narių tarpe
turėjo pasisekimo, bet vis tik ir jų šiek tiek padaryta, ir jos nes
tovėjo vietoje, bet veikė:
1. Sporto sekcija kol susitvarkė padarė tris susirinkimus, iš
klausė vienos didesnės p. Dineikos paskaitos ir referato „Žiemos
sportas“. Toliau nematė reikalo daryti susirinkimų ir susidėjusi
su Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federacija pasivadino „Giru
liais“ ir užsiminėjo vien tik gimnastikos pamokomis, žodžiu,
ėmėsi kūno kultūros darbo. O kuopos ateitininkai, kurie vaka
rais mokosi ir negalėjo su „Giruliais“ veikti susibūrė į „Alkį“,
kurio ir sudaro didžiumą. „Alkis“ taip pat yra Liet. Gimnastikos
ir Sporto Federacijos skyrius, į kurį įeina keli valdininkai. Mer-
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gaitės dirba „Živilės“ skyriuje. Sekcija turi daugiau kaip 30 na
rių ir „Girulių“ basketbalo komandą, kuriai pralošė neviena Kauno
komanda.
2. Tautosakos sekcijai žiemą buvo mažai darbo ir dirbo
kiek lėčiau, bet vis tik padaryti 3 susirinkimai, vieną stud. Urmano paskaita, vienas referatas ir surinkta 20 dainų. Laike di
džiųjų atostogų manoma daugiau surinkti to turto, nes nariams
išvažinėjus po kaimus kaip tik ir pasitaiko didesnė proga ieškoti
senovės liekanų. Sekcijoje buvo 20 narių.
3. Meno sekcija veikė pasiskirsčius į keturis ratelius: 1. li
teratų, 2. choro, 3. muzikos ir 4. vaidybos. Bet sekcijai tik šiemet
įsikūrus darbas lengvai nėjo ir kiek didesnį veikimą parodė mu
zikos ratelis, suorganizavęs 14-kos žmonių stygų orkestrėlį.
4. Eucharistininkų sekcija po vienos prof. Dovydaičio pas
kaitos ir dar vieno susirinkimo neradusi pritarimo turėjo nutraukti
savo veikimą ir laukti kitų metų, gal per juos, iki šiol Kauno
kuopa prie tos sekcijos nepriaugusi, priaugs. Idėja narių tarpe
pasiliko, kaskart vis labiau plinta ir yra vilties, kad apims visą
kuopą ir rudenį tikrai išaugs stiprus eucharistininkų būrelis.
Bendrai sekcijų padaryta 10 susirinkimų, trys paskaitos, du
referatai. Prie sekcijų prigulėjo 70 narių.
Pie kuopos veikiąs Ateitininkų Susišelpimo Fondo Kauno
skyrius savo apyvartoje turi 500 litų ir kaskart didėdamas atei
tyje galės padėti neturtingiems kuopos nariams. Tam tikslui š.
m. balandžip mėn. 29 d. suruoštas kuopos vakaras, kurio pelnas
buvo atiduotas At. Susiš. Fondo Kauno Skyriui.
Kuopoje veikė redakcinė ir „Ateities“ platinimo komisijos.
Redakcinė komisija išleido du numeriu kuopos leidžiamojo laik
raštėlio „Sielos Liepsnelės“, davusi kuopos nariams laikraštėlio
turinyje gražių minčių ir pamokinimų. „Ateities“ platinimo ko
misija vien tik narių tarpe išplatino 100 „Ateities“ egzempliorių.
(Labai maža. Red.).
Kuopos Taryba, tvarkusi per visus metus kuopą, padarė
15-ka posėdžių su Rev. Komisijos atstovais, kuopelių, sekcijų ir
komisijų pirmininkais — viso 18 žmonių —tartasi bendrais kuo
pos reikalais, duodant kuopelėms ir sekcijoms atatinkamų instruk
cijų. Jos buvo padarytos visai kuopai 3 - sios paskaitos: D-ras
Bistras malonėjo paskaityti „Naujus metus pradedant“ ir „Ateiti
ninkų principai“, prof. Dovydaitis—„Mūsų pareigos“ ir prof. Rei
nys—„Dvasios jėgų lavinimas“.
Kuopos knygyno šiemet padidinti nebuvo galima ir jis pasi
liko toks pat, koks ir buvęs. Jame yra 580 knygų, kurias skaitė
69 nariai, maždaug 23°/0. Knygos kalbomis skirstosi taip: lie
tuvių kalba yra 275-kios knygos, rusų k. — 226, lenkų k.—55,
vokiečių k.—19, prancūzų k. 5.
Kuopos iždo šių metų balansas siekė 1317 litų: pajamų
buvo 1317 litų, išlaidų — 1045 1. 39 c. (prie kuopos metinių iš-
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laidų priskaityti ir tie 500 litų, kurie paaukota At. Susis. Fondo
Kauno skyriui) ir liko 217 lit. 61 c.
Kuopos korespondencija buvo vedama taip, kad iš kuopos
išsiųsta 39-ni raštai, gauta 46-ši.
Kuopos veikimui pagerinti ir jį pakelti daug padėjo Rev.
Komisija, kuri nenuilsdama dirbo ir dirbo. Ji lankydama kuo
peles pranešinėjo apie jos ydas kuopos tarybai ir kur tik buvo
galima pati lygino kuopelių veikimą. Kuopa daug kitais metais
nustoja tų Rev. Komisijos narių asmenyje, kurie kaip abiturien
tai turi apleisti Kauno kuopą.'
Be to kuopa per šių metų savo šventę kaitų su studentais
ir visais kitais Kauno ateitininkais suruošė į provinciją gegužinę,
kurią nors lietus ir sutrukdė ir reikėjo visą laiką prasėdėti laive,
bet vis tik ji suartino kuopos narius su studentais ir sendraugiais
ateitininkais, kas ypatingai kuopai sveika.
Aplamai reikia pasakyti, kad Kauno kuopa nuo pernai metų
daug pažengė į priekį, narių ūpas kuo geriausias ir didelis pasi
ryžimas ateinančiais mokslo metais atitaisyti tai, kas buvo iš da
lies užleista ir dvigubai padidinti savo veikimą, pasiekiant visas
Kauno mokyklas, visus jo kampelius ir visur skiepijant ateitinin
kų dvasią, kas bus galima, manau, įgyvendint turint omenyje
paskutinio visuotino kuopos susirinkimo narių ūpą ir pasiryžimą
dirbti ir dirbti, kiek tik mūsų jėgos ir sąlygos tai leis. Bet kad
ir sunkiausios būtų sąlygos mes prie savo obalsio, savo idealo
kelią surasime ir juo eisime į priekį.
Simasuiis.
Šiauliai. Mokytojų seminarija. Ateitininkų kuopa vei
kia antri metai. Bet apie ją nė mažiausios žinutės nebuvo, kad
ir kiti draugai (ės) žinotų, nes ir čia randasi būrelis iš 44 mokisleivių, kurie tuos pačius idealus įsikvėpti nori.
Praeitais mokslo metais mūsų dvasią slopino „Aušrininkai“
ir ne vienam veiklesniam ateitininkui teko didelių sielos skau
dėjimų perkęsti del kai kurių mums užmetinėjimų. Bet aušri
ninkai neišsilaikė ir likvidavo savo kuopą. Po to ir mes pradė
jom lengviau kvėpuoti. Statėm sau uždavinį rasti ir išnaudoti
šaltinius del savystovio lavinimos. Pasiekėm to, kad nė vienas
susirinkimas nebuvo be paskaitos arba referato. Buvo išrinkta
tam tikra paskaitų rengimo komisija.
Vienas šiandien mūsų yra nepasitenkinimas, kad mokyklos
administracija neleidžia mūsų kuopą užregistruoti Centro Tary
boj ir kurios veikimas galimas tik mokyklos sienose.
Jurgis Lyra.

_
Dotnava. Š. m. liepos m. 1 d. įvyko Dotnavos Žemės
Ūkio Technikumo pirmosios laidos išleistuvės. Viso baigė 20 asm.:
14 agronomų ir 6 miškininkai. Iš jų 5 at-kai: J. Klivečka; K.
Petrauskas — agronomai ir dabar praktikuojasi prie Dotnavos
Selekcijos stoties ir J. Dagelis; P. Gaigalas; J. Lelis — miški-
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ninkai. Ateity, reik tikėtis, baigusiųjų skaičius padidės, nes šia
mokykla labiau ir labiau moksleivija interesuojasi, o, kitą vertus,
dabar kuopoj liko virš 50 narių, nors Mokytojų Taryba neleido
kuopai viešai veikti ir įvairius trukdymus darė. Mokyklos sie
nose viešai, kaip autonominė kuopos vienetą, veikė Gamtosfilosofijos sekcija. Tik metų gale (birželio m.). Mokytojų Ta
rybos buvo patvirtinti at-kų kuopos įstatai, o kuopa pasivadino:
Krikščionybės Mokslo Tyrinėjimo Būrelis. Tai įvyko todėl, kad
M. Tarybos pirma buvo leista „Socialiems Mokslams Tirti“ sek
cija, kuri savo darbais įrodė, kad jai ne vispusiškas socialių mok
slų nagrinėjimas rūpi, bet socialistinėms-marksistinėms svajonėms
ginti jaunuolių kadro mobilizavimas, kurie fanatingai šūkaudami:
„Traukis Dievuli iš ke’io su savo supuvusiais įstatymais“ būtų
uolūs socialistinio „rojaus“ kūrėjai. Turint galvoj dar S. M. T.
sekcijos sukaktuvių dienoj sudarytą veiklesniems at-kams baikotą
aišku, kad nebegalima buvo Mok. Tarybai S. M. T. sekcijos
vienpusiškumo ir aklo partingumo nepastebėti ir reikėjo arba
Socialių Mokslų sekciją uždaryti, arba leisti visoms organizaci
joms laisvai veikti. Pasirinktas antras kelias ir tuo būdu at-kų
kuopos įstatai liko patvirtinti, tik susidėjusios aplinkybės vertė
pasivadinti aukščiau minėtu vardu. Susirinkus draugams, manau,
pavadinimas bus pakeistas, o nuolatiniu darbu ir pasišventimu,
nežiūrint šmeižtų ir trukdymų siekiama vispusiško išsilavinimo
ir supratimo vienintelio, kilnaus ir plataus obalsio: Visa atnau
jinti Kristuje!
Težudauja socialai, kiek nori, bet, gerbdami juos kaipo
žmones, turime pasakyti: nebrukite savo materialistinių, siaurų
partingų nusistatymų, nes jau dvidešimtas amžius, o susipratu
sioj! jaunuomenė kitomis idėjomis gyvena.
J. D.
Šakiai. 1922-23 m. m. Šakių ateitininkų kuopoje buvo 32
nariu. Veikiama buvo pasiskirsčius į sekcijas, kurių buvo šešios:
abstinentų, dramos, literatūros, spaudos, sporto ir visuomenės
darbo. Visuotini susirinkimai būdavo daromi tik organizaciniais
reikalais pasitarti, ar kokios paskaitos, ar referato išklausyti. Į
susirinkimus, kuriuose būdavo paskaitos, ar referatai, būdavo lei
džiami ir kiti mokiniai — tikslu apipažindinti jie su ateitininkų
darbu ir principais.
Susirinkimų, kuriuose buvo skaitoma paskaitos, ar referatai,
buvo šeši. Du susirinkimu buvo nagrinėjama blaivybės klausimas,
tris susirinkimus tęsėsi paskaita „Religijos genezis“, kurią skaitė
kun. Čižauskas, ir vieną susirinkimą buvo paskaita—„Šv. Tomas
Akvinietis, jo raštai ir metodas“. Organizaciniais reikalais pasi
tarti padaryta irgi 6 susirinkimai.
Abstinentų sekcijoje buvo 18 narių. Padaryta 8 susirinkimai.
Skaityta 8 straipsniai priešalkoholinio turinio iš knygų, parašyta
3 referatai: „Alkoholis ir jo kenksmingumas“, Alkoholis ir niko
tinas“, „Degtinė — nuodai“. Išplatinta 230 egz. „Sargybos“ ir
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170 egz. „Angelo Sargo“. Sekcija vadovavo „Angelo Sargo“
vaikų draugijai, kuri veikė I ir II k!., ir kurioje buvo 63 nariai.
Dramos sekcijoje buvo 8 nariai. Padaryta 11 susirinkimų.
Be įvairių lavinimosi darbų dramos srityje, parašyta 1 referatas
— „Artisto privalumai“, surengta 1 paskaita — „Pirmasis teatras
Suvalkijoje“, ir suruošta 2 savybės vakaru.
Literatūros sekcijoje buvo 15 narių. Padaryta 16 susirinkimų.
Skaityta 11 referatų: „Liaudies literatūra“, „Progos išnaudojimas“,
„Lygybė“, „Šis tas apie pasaulį“, „Valios laisvė“, „Idealas ir
jaunuomenė“, „Šis tas apie nemirtingumą“, „Keletas bruožų apie
sielos kultūrą“, „Kėlios mintys apie permainų priklausomumą
nuo liuosos valios“, „Prasmė ir kilmė žodžio „dora“ ir „Prasmė
žodžio „niekai“. Rašinių parašyta 21, aprašymų — 2, eilių 11,
viena veikalo charakteristika ir vienas scenos vaizdelis — „Su
siprato“.
Literatūros sekcija savo veikimo programoj buvo pažymėjusi
ir folklioro rinkimą. Iš folklioro yra užrašyta padavimų, mįslių,
patarlių, burtų, prietarų, dainų, raudų, priežodžių, išsireiškimų,
kreipimųsi, žodžių.
Gimnazijos rengiamam „Aušros“ sukaktuvėms literatūrdie- •
niui literatūros sekcija parengė referatą.
Spaudos sekcijoje buvo 6 nariai. Padaryta 2 susirinkimu.
Išplatinta pardavinėjimo keliu 182 egz. „Ateities“. Prenumeratos
keliu išplatinta 11 egz. katalikiškų laikraščių. Katalikų laikraščiai
remta korespondencijomis.
Sporto sekcijoje dalyvavo ne tiktai ateitininkai. Nariais žaidikais buvo priimami ir jaun. ateitininkai ir neateitininkai. Tokiu
būdu narių žaidikų iš viso buvo 63. Žaista futbolas, kumščiasvydis, muštukas, stirnos ir tvirtovės. Žaidimai taip buvo sutvarkyti,
kad kiekvienas narys gaudavo žaisti 4 kartus į savaitę. Sekcija
turėjo įsigijusi žaidimams aikštę. Be to išplatinta 107 egz. įvairios
sporto literatūros.
Visuomenės darbo sekcijoje buvo 5 nariai. Padaryta 3 susi
rinkimai. Parašyta 1 rašinys iš Lietuvos istorijos, nusistatyta sek
cijos veikimo programa.
Kuopa turėjo knygyną, kuriame buvo 276 knygos.
Kiekvienas kuopos narys turėjo užsiprenumeravęs „Ateitį“.
Neturtingiesiems kuopa užprenumeruodavo savo lėšomis.
Kuopos laikraštėlio „Minčių Vainiko“ išleista 1 num.

Al. A.
Vilkija. Atsiminimas iš šių metų šventės. Šių me
tų at-kų šventė paliko neišdildomą atmintį Vilkijos ateitininkams,
nes šiais metais Kauno ateitininkai atvykę į Vilkiją kartu su vie
tiniais šventė savo metinę šventę- Š. m. birželio 4 d. sutikus
Vilkijos ateitininką-ę galima buvo pastebėti džiaugsmo išraišką
veide, nes džiaugėsi gausią su atvykusiais draugais apvaikščioti
šventę.
Linksmai šypsojosi sveikindamiesi tarpusavy susitikę.
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Apie 9-tą valandą ryto būreliais rinkosi brangių svečių pasitiktų.
Visi būreliais sustoję linksmai šnekučiavo. Netrukus toli pasirodė
juodi dūmai. Valandėlei praslinkus išplaukė iš užukrantės laivas.
Pastebėję tai visi susirinko prieplaukoje. Suplevėsavo virš galvų
tautinė vėliava. Tuo tarpu laivas priplaukė prieplauką. Nuo
laivo buvo girdėtis dainavimas ir linksmos kalbos. Vilkijos atei
tininkų vardu pasveikino atvykusius m - nys P. I. išreikšdamas
džiaugsmą atvykus idėjos draugams-ėms.Y Iš tarpo atvykusių pra
bilo stud. I- U. Jisai taip pat išreiškė džiaugsmą, del pirmutinio
kelių kuopų suvažiavimo ir be to išreiškė viltį, kad ateityje skaitlingiau suvažiuotų. Po kalbų pasigirdo triukšmingas plojimas ir
ateitininkų himnas.
Po himno visi lipo iš laivo ir keliavo bažnyčion. Dangus
tuo kart apsiniaukė ir pradėjo linoti, kas sugadino daugeliui
ūpą. Bažnyčioj įvyko iškilmingos pamaldos bei pritaikintas prie
atvykusių pamokslas. Gilų ir malonų įspūdį padarė vietiniems
žmonės atvykusių giedojimas laike pamaldų. Po pamaldų vykti
į Kretkampius, kame manoma buvo įvykdyti pasilinksminimas,
negalima buvo, nes lytus smarkiau pradėjo lyti, todėl visi susi
rinko į kleboniją. Ačiū vietiniam klebonui buvo duoti keli kam
bariai, kuriuose susirinkusieji linksminosi. Apie 3 v. brangūs
svečiai pradėjo ruoštis kelionėn.
Liūdna pasidarė vietiniams
ateitininkams. Prabilo atsisveikindami studentai J. L. ir J. U.
Savo kalbose kvietė prie aktingesnio darbo ir nupiešė to darbo
ateityje vaisius. Nuo vietinių atsakė m-nys P. I. Savo kalboje
pažymėjo sunkią kuopos darbuotę ir to sunkumo priežastis.
„Bet šioji diena atsimoka už mūsų darbą ir paliks neišdildomą
atmintį, kuri visuomet skatins prie aktingesnio darbo“—užbaigė
jis savo prakalbėlę. Tą- atjautė daugelis iš mūsų ir mes širdyse
tą pat pakartojom. Viens po kito ėmė visi keliauti garlaivio.
Prieplaukoje buvo susirinkusi didelė minia. Nors lytus linojo,
bet ūpas buvo visų pakilęs. Sušvilpė garlaivis ir išplaukė nuo
prieplaukos.
Atsisveikinimui skepetaitėmis mosavo, kaip nuo
garlaivio, taip ir nuo prieplaukos. — Sudie—pamaniau — mieli
idėjos draugai-ės — ir džiaugsmo pilnas, pažvelgiau į nykstantį
tolumoje garlaivį, ėjau namo.
Vilkijos ateitininkas.
Ukmergė. Šių mokslo metų pabaigoje mūsų gimnazija šventė
nepaprasta, džiaugsmingą ir dideliai linksmų vakarą — tai buvo
atsisveikinantis su draugais abiturientais. Ir tikrai džiaugėsi visi
mokytojai matydami savo darbo vaisius, del kurių tiek laiko pa
sišventę visa savo dvasia ir kūnu atsidėję dirbo. O juk tai buvo
pirmutiniai žingsniai—pirma laida. Svarbiausiai džiugino, tai kad
mūsų abiturientai atsisveikino visai blaivūs — be jokių „trė devynelių“.
Brandos atestatus gavo sekantieji: 1) G. Kuzmaitė (kuri to
liau mano studijuoti humanitarinį skyr.); 2) V. Baronas (stud.
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(stud, medicinos sk.) 3). J. Žyžis (stud, filologijos sk.) 4). J. Griaužinis (st. technikos sk.); 5) K. Janušis (ką stud, nežinau); 6) Ma
želis ir 7) Jakštas.—
Budėkite dr-gai Abiturientai ir būkite pavyzdžiu mūsų gim
nazijai. Te džiaugiasi Jumis Tėvynė, Gimdytojai ir Auklėtojai —
Mokytojai. Svarbiausia Jūsų prievolė — šventai ir sąžiningai eiti
savo pareigas!
Te padeda Jums Viešpats!
K. J. Našlaitis.

Dotnavos Žemės Ūkio Technikumas.
Dotnavos Žemės Ūkio Technikumas yra aukštesnioji moky
kla Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerio žinioje ir laikomas
valstybės lėšomis.
Dotnavos Žemės Ūkio Technikumas turi tris skyrius: a) agro
nomijos, b) kukurtechnikos ir c) miškų.
Dotnavos Žemės Ūkio Technikumo tikslas paruošti specialis
tus su teoretiniu ir praktiniu išsilavinimu agronomijos, miškų
ūkio, melioracijos ir statybos srityse.
Teoretinį ir praktinį mokslą technikume sudaro pamokos
klasėse, taip pat praktiniai pratimai ir darbai kabinetuose, dvaro
ūkiuose, technikumo daigynuose, daržuose, oranžerijose, parke,
Dotnavos urėdijos miškuose, dvaro remonto dirbtuvėse ir kitose
esamose technikumo žinioje ir kitur mokslo ir mokymo įstaigose.
Teorijos ir praktikos mokslas technikume išeinamas per ket
verius metus. Technikume yra keturi metiniai kursai.
*1 ir II technikumo kursuose mokiniai eina bendrus mokslus
nuo III kurso mokiniai skirstomi į tris specialinius skyrius; agro
nomijos, kulturtechnikos ir miškininkystės.
I technikumo I kursą priimami vaikinai ir mergaitės ne jau
nesni kaip 15 metų ir ne senesni kaip 20 metų su patikrintais
ekzaminais iš: 1) lietuvių kalbos, 2) vokiečių kalbos, 3) aritmeti
kos, 4) algebros, 5) geometrijos, 6) geografijos, 7) istorijos, 8)
gamtos mokslo ir 9) tikybos iš keturių aukštesniosios bendrojo
lavinimo mokyklos klasių kurso.
Mokiniai gali būti priimti ir į įvairius . kursus: į bendrą
antrą kursą ne vyresni kaip 23 metų, o į ketvirtą kursą ne vy
resni kaip 24 metų, be to jie turi išlaikyti visus žemesniosios
klasės išeitus mokslo dalykus.
Stojamieji į technikumą egzaminai skiriami du kartus prad
žioje ir pabaigoje mokslo metų. Atvykę į egzaminus mokiniai
privalo iš anksto sumokėti nustatytą mokesnį, atatinkamą dviejų
savaičių išlaikymui bendrabutyje, t. y. 10 litų.
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Įneštasis mokesnis už bendrabutį negrąžinamas.
Prieš egzaminų laikymą visi naujai stojantieji mokiniai pri
valo būti technikumo gydytojaus apžiūrėti. Asmenys, turį fizinius
trukumus arba sergą chroninėmis ligomis, kliudančiomis fiziniam
darbui dirbti, į technikumą nepriimami. Taip pat į technikumą
nepriimami ir asmenys sergą ilgai nepagydomomis limpančiomis
ir proto ligomis.
Asmenys, norį stoti į technikumą, privalo nevėliau kaip 3
dienomis prieš egzaminus įteikti technikumo direktoriui prašymą.
Prie prašymo turi būti pridėta: 1) gimimo metrikai, 2) išeito
mokslo liūdymas, jeigu tokį turi, ir 3) sveikatos liudymas.
Technikumo mokiniai privalo įmokėti kas pusmetis žemės
ūkio ir valstybės turtų ministerio nustatytą atlyginimą už mokslą.
Mokesnis už pirmą pusmetį įmokamas nevėliau kaip spalio mė
nesio pirmą dieną, o už antrą pusmetį nevėliau kaip vasario
mėnesio pirmą dieną. Nustatytu laiku neįmokėję pinigų, moky
tojų tarybos nutarymu iš technikumo atleidžiami.
Prie technikumo yra mokinių bendrabutis, kuriame gyveni
mas nepriverstinas. Mokiniai jame savo noru apsigyvenę privalo
laikytis mokytojų tarybos arba technikumo administracijos nusta
tytos tvarkos.
Mokiniai, kurie nesilaiko bendrabučio tvarkos, mokytojų
tarybos nutarimu gali būti iš bendrabučio visai ar nekuriam lai
kui pašalinami.
Mokiniams, apsigyvenusiems bendrabutyje, duodamas už
atskirą atlyginimą valgis, plaunami baltiniai ir patarnaujama vai
gykloje. Butas, kuras ir šviesa duodami nemokamai. Mokesnį už
bendrabutį mokytojų taryba nustato iš anksto ir jį tvirtina žemės
ūkio ir valstybės turtų ministeris.
Išlaikymas bendrabutyje dabar į mėnesį kainuoja 20 lt.
Įstojamųjų egzaminų pradžia š. m. rugsėjo mėn. dieną, pa
baiga š. m. rugsėjo mėn. 7 dieną.
Technikumo direktorius.

Užsieniuose studijuojančių at-kų žiniai.
Praeitam semestrui pasibaigus, vienas kitas iš mūsiškių stu
dentų at-kų Vokietijoj, kalbėdamiesi su manim, išreiškė noro
ateinančiam semestrui persikelt į Vienos universitetą Austrijoj.
Aš tokiems prižadėjau padaryti kaipir „protekciją“, kadangi jau
treti metai kaip labai draugiškai susirašinėju su Vienos univer
siteto profesorium, prelatu Jonu Doller’iu, kuris kaip tik atei
nantiems mokslo metams yra išrinktas Vienos universiteto rėkto-
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rium. Tatai aš ir kreipiausi į jį, teiraudamasis ar lietuvių kata
likų studentų pasirodymas Vienos universitete jiems būtų pagei
daujamas, kokio priėmimo jie ten gali tikėtis ir p. Į tai gavau
prof. Doller’io tokį atsaką (laiške iš š. m. VII. 29), kurį čia ir
paskelbiu visų žiniai:
„Katholiche Studenten aus Litauen warden nach meiner
Meinung wohl gute Aufnahme finden... Die Aufnahme (Inscrip
tion) ist Šache des betreffenden Dekans. Sollte wider Erwarten
ein Dekan Schwierigkeiten machen, so mdgen die betreffenden
Herren auf mich sich berufen .oder mich im Rektorate aufsuchen. Das Kollegiengeld ist aber fur Auslander ziemlich hoch,
wenn ich nicht irre, das zehnfache wie fur Inlander. Die In
scription fur Inlander durfte am. 24. Sept., fur Auslander ca
1 Woche spater beginnen. Fur Katholiken aus Litauen ware
der Aufenthalt in Wien auch deshalb angezeigt, weil sie das
Vereinsleben und religiose Leben ūberhaupt kennen lernen wurden. Ich wurde den Herren selbstverstandlich moglichst an die
Hand gehen“.
Po šitokio labai prielankaus atsako, manau, joki atskiri
mano „protekciniai“ rašteliai bus nereikalingi. Priėmimas į uni
versitetą (imatrikulacija), kaip išeina iš šio pranešimo, atliekama
asmeniniai (pačiam prašytojui prisistatant atatinkamam dekanui).
Vizas į Austriją yra įsakyta duoti gratis Vokiečių pasiuntinybei
Kaune (apie tai patyriau iš kitos autentingos versmės). Prof.
Doller’io vasaros atostogų adresas: Raabs an der Thaya Niederdsterreich; o Vienoje jo nuolatinis (buto) adresas: Alseggerstrasse 13, Wien XVIII.
Prof. Pr. Dovydaitis.

Moksleivių Ateitininkų kuopoms.
Šiuo pranešame, kad Konferencijos išrinktoji Centro Ta
ryba šiaip pasirkirstė tarp savęs pareigomis: Juozas Leimonas
Pirmininkas, Juozas Urmonas Vice-pirmininkas, Jonas Statkevičius I Sekretorius, Zosė Navickaitė II Sekretorius, A. Petrauskaitė
Iždininkas, Jurgis Masaitis sporto reikalų vedėjas ir Petras Sū
džius blaivybės reikalų vedėjas.
Visų moksleivių ateitininkų kuopų valdybų prašome kuo
greičiausiai pranešti Centrui dabartinius savo antrašus. Be to pri
menant, kad visų kuopų valdybos kiekvieną mėnesį privalo siun
tinėti mėnesines kuopų darbuotės apyskaitas.
L. K. M. Ateitininką Centro Taryba.
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Padėka.
Mariampolės Ateitininkų visuotinas susirinkimas įvykęs 1923
m. birželio mėn. 17 d. taria giliausios padėkos žodį gerbiamam
kun. J. Vailokaičiui už suteiktą mūsų kuopos neturtingiems na
riams taip didelę pašalpą.
Prezidiumas.

Centro Varybos antrašai.
J.
J.
J.
Z.
A.
P.
J.

Leimonas (pirm.) Vilniaus g. Nr. 22. Telefonas 126.
Urmonas (vicep.) Ožeškienės 12.
Statkevičius (sekr.) Laisvės Alėja 14.
Navickaitė (sekr.) Smėlių g. Nr. 8 butas 6.
Petrauskaitė (ižd.) Poškos g-vė Nr. 14 but. 5.
Sūdžius (blaiv.) Ožeškienės 12. „Pavasario“ centras.
Masaitis (sport.) Vilniaus g. 34. „Laisvės“ redakcija.

Gauti raštai.
V. Krėvės Raštai IV tomas. Šarūnas I dalis. Šviet. Min-jos
leidinys. 1923. Lt. 6.
Pr. Būčys. Trumpa Apologetika. Antra žymiai padidintoji
laida- Šv- Kazimiero draugijos leidinys. 1923.
Alkoholio klausimas mokykloje. Vadovėlis pradžios mo
kyklų - mokytojams. „Liet. Mokyklos“ leidinys. 1923. Gaunamas
tik su „Liet. Mokyklos“ 1923 m. komplektu.

Perro pasakos.
1923 m. Lt. 4.50.

Mokinių vertimas. Šviet. Min-jos leidinys.

Prof. Bung ė. Organinė Chemija.
1923 m. Lt. 5.

Šviet. Min-jos leidinys

Giedra. N. 8.

Ganytojas. N. 7.

Rdeaktonius-I eidėjas stud. «J. IVliciulis.
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