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įį M. Pučkorlškis. f

<B Darbo metams baigiantis.
YVO) Nebetoli jau ir mokslo metų galas. Po vienos ki-

jį( tos savaitės paliksime mokyklų suolus ir grįšime į 
KĮ|| kaimą pas savo tėtušius. Dar vieni mokslo metai 

bus praėję, mūsų mokslo bagažas bus pasunkėjęs.
JĮSaĮ Kai kurie ir visai atsisveikins su savo mokyklos sie- 

nomis.
jgįĘįĮsS Tat ne pro šalį būtų, darbymečiui baigiantis,

atsižvelgti atgal, apsidairyti aplinkui ir patikrinti ar 
keliu einama, ar artėjame į tikslą, kas skatina

' t / R ir kas tramdo mūsų žingsnius tame kely.
1 I Abejoti del mokslo pažangos netenka. Žinoma,
* » ta pažanga nebus pas visus lygi, ji pareis nuo kie

kvieno išgalių, darbingumo, darbštumo bei nuo daugelio kitų prieža
sčių. Bet aš čia nemanau giliau į tai įsileisti. Aš noriu mesti vieną kitą 
žvilgsnį į mūsų idealų pasaulį, į mūsų idėjos gyvenimą. Pirmiau
sia, žinoma, kiekvienas būtų smalsus žinoti, ar apskritai mūsų idėji
niame gyvenime padaryta kokios pažangos, ar tebestovima vietoje, o 
gal net atgal einama. Iš viršaus žiūrint, mūsų organizacija rodo savo 
žengimą pirmyn. Skaitmenų kalba tai neabejojamai pasako. Kuopų 
skaičius yra padidėjęs, įsikūrę yra daug naujų kuopų, o ir senosios 
kuopos yra pasigavusios daugiau narių, negu pernai kad turėjo.

Tačiau viena tik skaitmenų kalba pasikliauti nenorėčiau. Rei
kia turėti omeny tai, jog, švietimui pas mus kylant, ir pačių mo
kyklų bei moksleivių skaičius didėja. Antra vertus, tegu ateitinin
kų nuošimtis būtų atatinkamai ir pakįlęs — vis tik dar nebūtų
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tikslu, tuo vienu tesiremiant,‘tvirtinti ir apie organizacijos pažangą 
iš viso. Visas svarbumas glūdi ne kiekybėje, bet kokybėje, ir 
tai ypačiai taikintina ateitininkams, kurie yra idėjinė organizacija,* 
kurios klestėjimas pareina nuo jos narių dvasios tvirtumo, jų ide- 
alingumo. Man yra tekę matyti kuopų, po keliolika narių teturin
čių, kurios savo dvasios budrumu, savo idealine dvasios nuo
taika daugiau mane džiugino, negu kai kurios kuopos, turinčios 
po keliasdešimtis narių ir daugiau.

Tat, tuojau atsakyti i šį klausimą del organizacijos pažangos 
aš kol kas nesiimčiau. Užuot tai daręs, aš norėčiau pirma pasidai
ryti dar po mūsų organizacijos rūmą, pažvelgti į mūsų vidaus 
gyvenimą šių metų bėgy, pažiūrėti, kas mūsų buvo užsimota da
ryti, kas daroma, padaryta, kaip padaryta ir kas dar liko daryti.

Eisime pirmiausia į bendrojo, intelektinio lavinimo
si sritį. Tai viena iš svarbiausių ir pirmiausių darbo sričių. Kaip 
kitais metais, taip ir šiemet šios srities veikimas reiškėsi paskai
tomis, referatais, prakalbomis. Ar padaryta šioj srity pažangos — 
labai sunku pasakyti. Padarytų paskaitų, referatų ir tt. skaičius 
dar maža tepasako apie ėjimą pirmyn. Svarbu dar jų temos, jų 
turinys, jų savitarpio suderinimas. O kad pažanga čia galima, 
kad tobulumas šioj srity dar nepasiektas, kad tam darbui daug 
dar linkėtina—gali, manau, tai ne vienas, kuris šią sritį seka, pa
stebėti. Stebėdami, kaip šis darbas kuopose eina, pamatysime 
daug trūkumų ir netikslumų. Svarbiausias iš jų — tai stoka pla- 
*ningumo, nuoseklumo, nebuvimas vienos tikslingos, vedamosios 
minties. Skaitoma, nagrinėjama, kas ką atsitiktinai pagamina. O 
tuo tarpu šis darbas labiau negu kuris kitas reikalingas sistemin
gumo bei planingumo. Tos pačios temos bei paskaitos negali 
lygiai tikti aštuntaklasiams ir pirmaklasiams, berniukams ir mer
gaitėms. Kiekvienas, man rodos, pasakys, jog netikslinga būtų 
vyresniųjų klasių moksleiviams svarstyti apie mandagumą, auklė
jimą, pasilinksminimus, o jaunesniesiems tyrinėti tiesos kriterijus 
ar kitas filosofines bei apologetines problemas. Ši sritis reikalin
ga daug dar darbo bei sistemos. Ir tas planingumas pačiose kuo
pose sunku kas met nusistatyti. Čia reikalinga toliau matančios 
akies, reikalinga ne maža žinių, studijų ir darbo, kad galima bū
tų išdirbti tikslinga ir nuosekli lavinimosi programa. Pradžią šiam 
darbui Centras jau padarė, išsiuntinėdamas kuopoms aplinkraščius 
su nurodymu naudotinos referatams bei paskaitoms medžiagos. 
Bet tai tik dar pradžia. Reikalinga išdirbti plati programa, kuri 
apimtų visą lavinimosi darbą. Joje turėtų būti nurodyta, kokiam 
amžiui bei išsilavinimo laipsniui kuri lavinimosi sritis labiau tin
ka. Mano manymu, pavyzdžiui, jaunesniojo amžiaus moksleiviams, 
gal tiktų labiau temos pedagoginio, auklėjamojo bei religinio tu
rinio; viduriniosios klasės galėtų jau nagrinėti literatūros, mokslo 
ir visuomenės sritis; vyriausiajam amžiui, baigiančiam savo mok
slą, le’kėtų susidaryti jau tvirtą mokslinę pasaulėžiūrą, o tam



reikia pasigauti apologetikos ir filosofijos. Kiekvienoje srity rei
kėtų temas sustatyti sistemingon, nuoseklion eilėn. Pagalios rei
kalinga nurodyti ir plati literatūra, kad būtų medžiagos duoto
sioms temoms apdirbti. Kaip matyti, tai ne vieno žmogaus dar
bas. Jis tiktų kbiau atlikti Centre ir ta Centro Valdyba, kuri tą 
darbą padarys, bus tikrai daug padariusi.

Kita plati mūsų veikimo sritis — tai visuomeninis darbas. 
Tai nenaujas ateitininkams dalykas; tą darbą jie dirbo ir seniau, 
o kai kada, pav. Rusuose karo metu, net intensingiau. Dabar šis 
darbas tartum bepradedamas pamiršti. To neturėtų būti. Atei
tininkas daugiau ar mažiau turėtų būti ir visuomenininkas. Žinoma, 
gyvenimo sąlygoms kintant, ir visuomeninis ateitininko darbas 
turės įgauti kitokio pobūdžio negu pirmiau. Jis nebegalės būti 
toks, koks jis buvo Rusuose ar pirmosiomis mūsų valstybės 
kūrimosi dienomis. Daugiau vietos teks pavesti teorinei dalyko 
pusei — susipažinti su valstybinio bei visuomeninio gyvenimo 
santvarka, lytimis bei funkcionavimu. Bet norintieji visada 
gaus progos ir aktingai praktikoje tą darbą padirbėti. Pato
giausios tokiam darbui dirvos duotų mūsų kultūrinės organi
zacijos. Pirmiausia čia iškyla pavasarininkai. Yra tai vienos su 
mumis idėjos mūsų broliukai bei sesutės. Jie—tai būsimoji mūsų 
liaudis, toji gausingiausioj! visuomenės dalis, kuri gyvenime gali 
kartais visa nusverti. Kiekvieno ateitininko pareiga yra padėti 
savo sodžiaus jaunesniesiems draugams kuo begalint. Kas išgali, 
teparuošia jiems paskaitų, referatų, tepasako kalbų; kasto neišsigali, 
te padeda jiems kuo nors kitu: sutvarkyti knygyną, suruošti va
karėlį, gegužines ir tt.; pagaliau, pats vienas nuėjimas jų susirln- 
kiman ar jų suruošiau pasilinksminiman, kad ir be aktyvesnio 
dalyvavimo, neliks be reikšmės: jis duos jiems moralės paramos, 
parodys, jog jų esama nevienų, jog jų turima draugų, ir tai draugų 
šviesesnių, mokytesnių. Kam yra tekę pavasarininkuose pabūti, 
tas žino, kokiu šiltu jausmu, kokiu dėkingumu jie sutinka kiek
vieną pas juos atsilankiusį moksleivį bei inteligentą. Iš visų kitų 
moksleivio visuomeninių darbų šis darbas bene būtų dėkingiausias 
bei vaisingiausias ir dirbančiam duotų kilnaus dvasios džiaugsmo. 
Taip pat vaisingai galėtų moksleivis darbuotis blaivybės draugijose, 
spaudos platinimo kuopelėse ir kitose panašiose srityse.

Tat ir visuomeniam darbui daug ko dar linkėtina. Pirmiausia 
' reikalinga prikelti jis iš beprasidedančio susnūdimo, sukelti juo 
susidomėjimą; paskui privalu jis pats sutvarkyti atatinkamai kin
tančioms gyvenimo sąlygoms, duoti jam sistemingumo ir įstatyti 
į metodingą kelią.

Bet bene daugiausia už visus kitus prasikiša darbai or
ganizacijos srity, kuopų vidaus gyvenimo santvarkos re
formavimas. Įsitikrinta pagaliau, kad darbas esti vaisingesnis tada, 
kada jis dirbamas ne viso būrio, visos kuopos kartu, bet kada jis 
pasidalinamas tarp narių atatinkamai kiekvieno palinklmams bei 
sugebėjimams. Todėl imta ypatingo dėmesio kreipti j kuopų



I'
— 260 -

skirstymosi kuopelėmis ir sekcijomis. Teisybė, tai nėra naujas 
dalykas; toks darbo pasiskirstymas buvo įvestas kai kuriose stam
besnėse ir veiklesnėse kuopose ir seniau, bet ypatingai tuo su
sirūpinta šiemet. Čia dėjo ypatingų pastangų ir pati Centro Val
dyba, leisdama kuoposna tam tikrų aplinkraščių, o daug kur ir savo 
delegatus siųsdama.

Kiek šis užsimojimas pavyko įvykdinti kuopose, pasakyti tuo 
tarpu dar sunku, bet vis tik daugely vietų jis bus savo padaręs, 
ir, manau, neapsiriksiu pasakęs, kad šioj srity pažengta nemažas 
'žingsnis pirmyn.

Bet svarbiausias iš visų organizacinių darbų bus jaunes
niųjų ateitininkų reformos pradžia. Darbas dar tik tepra- 
dedamas, bet artimiausioje ateity reikės jis varyti visu platumu. Iki 
šiol jaunesnieji ateitininkai veikdavo kai kur per vien su vyresniai
siais, kai kur atskirai, bet taip, kad jų veikimo programa maža tesi
skirdavo nuo vyresniųjų: tie patys susirinkimai, referatai, paskaitos 
ir tt. Žodžiu, lavinimosi lietė daugiau intelektinę bei idealinę žmo
gaus pusę. To išdava yra ta, kad iš ateitininkų organizacijos išeina į 
gyvenimą žmonės idealingi, gerų norų, kilnių troškimų, bet be pa
kankamo tiek dvasios tiek kūno tvirtumo, energingumo bei atspa
rumo, kad galėtų tuos savo idealus gyvenimai! kūnyti. Jie, užuot 
darę į gyvenimą įtakos, arba tampa patys jo pagauti, purvais nutaš
kyti ir pasiduoda jo nešami, arba lieka iš gyvenimo sūkurio išmesti 
ir gyvena atsiskyrėlių, bedalių gyvenimą, skųsdamiesi savo likimu 
bei pasaulio tuštumu. Ir vienus ir kitus gyvenimas nugali. Reikalin
ga tat kad mūsų idėjos žmonės būtų kartu ir valios, veiksmo, darbo 
žmonėmis. O tam reikalinga, kad jau iš pat jauno įprastų savo 
idėjinius nusistatymus ir gyvenime vykinti. Be to, toks intelektinis 
lavinimąsi, koks iki šiol jaunesniuose ateitininkuose vyravo, ma
žiausiai atatinka jų amžiaus dvasios ir kūno savybėms, amžiaus, 
kada visa žmogaus prigimtis yra didžiausiame augimo tarpsny, 
kada ji verčiasi veikti, dirbti, judėti, kada visa žmogaus būtybė 
yra gyva ekspresija. Tuo susirūpino ir Centras. Tas dalykas 
norima įstatyti į tinkamas vėžes. Tam yra ruošiami nauji veikimo 
planai. Naujuoju planu at-kų kuopose gali būt steigiamos skautų 
sekcijos kuopelių teisėmis. Į sekcijas gali stoti jaunesnieji atei
tininkai ir veikti jose iki suaugant į vyresniojo ateitininko amžių. 
Tada skautas pereina tiesiog į vyresniųjų at-kų kuopą. Tuo būdu 
ateitininkas, peiėjęs tokią skautybės mokyklą, sugebės ir mokės 
savo idėjas bei nusistatymus gyveniman nešti. Kaip šis dalykas 
stovi kuopose, dar nevisai aišku. Aiškūs betgi yra trys dalykai: 
viena, kad jaunesnieji at-kai taip, kaip ikšiol buvo, pasilikti negali; 
antra, kad naujoji reforma pareikalaus daug pastangų ir energijos, 
ir trečia, kad nuo sėkmingo tos reformos įvykdymo daug kas 
pareis ateitininkų organizacijos gyvenime ateityje. Taip pat aišku 
ir tai, jog tas da’rbas negalės būti atliktas vienų jaunesniųjų atei
tininkų pajėgomis. Reikės čia žymiai prisidėti ir vyresniesiems. 
Tam būtina kad kiekvienoje kuopoje susidarytų vyresniųjų at-kų
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grupė. Darbas nelengvas, bent iš pradžių, bet jis dėkingas ir 
būtinas. Tad verta pagalvoti, pasiryžti ir pasišvęsti.

Dar vienas organizacijos gyvenimo reiškinys—kuopų lanky
mas. Centras siuntinėdavo savo atstovus į kuopas ir pirmiau, bet pats 
užsimojimas, maštabas šiemet buvo platesnis, negu pirmiau. Kauno 
studentų at-kų kuopos visuomeninkų sekcijoje buvo susidariusi 
tam keliolikos žmonių grupė—„Ateitininkų grupė“ — kuri tam rei
kalui buvo ypatingai atsidėjusi. Žinoma visos kuopos nebuvo 
atlankytos, bet buvo stengtasi atlankyti bent silpnesniasias, bent 
tas, kurios Centrui savo tylėjimu tokios atrodė. Kiek toks lankymas 
atskirose vietose buvo vaisingas, spręsti nesiimu — tai pareina 
žinoma tiek nuo paties lankytojo, kiek ir nuo įvairių aplinkybių 
pačioje kuopoje — bet pats principas, idėja man atrodo palaiky
tinas ir toliau plėstinas ir būtų labai pravartu, kad Centras galėtų 
bent porą syk per metus kiekvieną kuopą atlankyti. Kuopas lan
kantiems, be ko kita norėčiau patarti, kad jie kreiptų daugiau dė
mesio į praktinę kuopos gyvenimo pusę, į jų vidaus santvarką ir 
veikimą, o ne į teoriją, idėjų pasaulį. Paskaityti paskaitą nuva
žiavus — geras dalykas, bet daug svarbiau pažiūrėti, kaip kuopa 
yra susįtvarkusi, kaip veikia, ko sekmingesniam veikimui trūksta 
ir 1.t. Žinoma, čia galima ir viena ir kita padaryti, reiktų tik 
išlaikyti reikiama proporcija.

Atsižvelgdami į visa ankščiau pasakyta, galime tvirtinti, jog 
organizacijos vietoj nestovėta, bet dirbta, krutėta; daug kas nauja 
pradėta, kita tęsta toliau. Bet taip pat matyti, jog nė vienas darbas 
dar nebaigtas ir jog jiems toliau varyti reikalinga bus nemaža 
energijos ir pastangų; apie lavinimosi programą dar tik teprade- 
dama kalbėti, visuomeninis darbas taip pat tebelaukia deramo 
sutvarkymo, o jaunųjų ateitininkų dalykas dar tik pradėtas. Visa 
tat mums daugiau nieko nesako, kaip tik: darbo, darbo, darbo!

Darbas, žinoma, nelengvas. Daug kas mums kliūva iššalies, daug 
kliūčių glūdi mumyse pačiuose. Prie tų kliūčių ir norėčiau prieš 
baigdamas kieksustoti. Ašjas skirčiau į išorinės ir išvidines. 
Pirmosios man atrodo lengvesnės.

Iš moksleivių tėv ų p usės mažiausia, manau, mūsų darbui 
tebus kliudoma, Tie kurie vaikus savo leidžia mokslus, bus tiek 
jau susipratę, kad mūsų idėjos darbui greičiau pritars, negu jį 
kliudys.

Valdžia taip pat mūsų organizacijai dirbti nekliudo ir yra ją pa
tvirtinusi. Sunkiau esti su mokytojais bei pedagofgų tarybo
mis kurios dažnai steigias, kur begalint mums darbą trukdyti. Yra ir 
tokių mokyklų vedėjų bei direktorių, kurie sakosi nenorį įsileisti mo- 
kyklosna partingumo, srovių kovos...Mokinio darbas turįs būti mok
slas, paklusnumas mokytojams ir daugiau niekas. Negalėdamas giliau 
čia įsileisti į to klausimo sprendimą, pastebėsiu tik, jog toks jaunuo
lių, pasakyčiau, dresiravimas niekuomet nepadarys iš jo kilnaus, są
žiningo, visuomeningo žmogaus,kokių mūsų gadynei ypačiai stinga,
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o gall tik išauginti iš jų siaurą egoistą bei karjeristą, kuriais taip 
pasižymi mūsų amžius ir kurie yra jo nelaimė. Bet šis motyva
vimas dažniausiai esti tik priedanga, o iš tikrųjų norima nuslopinti 
nepatinkamos katalikų moksleivijos judėjimas. Ne paslaptis, kad 
daugely vietų, nežiūrint Švietimo Ministerijos aplinkraščių atei
tininkams kliudoma veikti. Tai žinoma darbo nenuslopina tik pat; 
veikimą daro kitonišku, „slaptu“, kas žinoma nėra visai pedago
giška, juo labiau, kad jaunimas labai gerai jaučia ką jis turi teisės 
daryti ir kas jam negalima. Ne be to, kad tas gynimas netu
rėtų ir savo gerą pusę—pratinti jaunuolius kovoti del savo idealų, 
įsitikinimų. O tai, man atrodo, svarbu, nes kartais stipresnę, pa
tikimesnę pajėgą sudaro keliolika idėjos draugų, kovojančių del 
savo įsitikinimų bei teisių, negu kuopa su keliomis dešimtimis ar 
daugiau narių, apstatyta išorės patogumais, kuri tačiau baigia suęnū- 
sti. Gyvenime tvirti galingi individai turi nemažiau reikšmės, kaip 
ir didžiulės masės. Dvylika Kristaus apaštalų padarė daugiau, 
negu visi Romos ligionai. O kova kaip tik padeda galingoms 
asmenybėms iškilti, ji yra tas sietas, kuris atskiria pelus nuo 
grūdų. Jaunuolis, kuris ton kovon stoti nedrįsta, kuris negali 
pakelti rūstaus mokytojo žvilgio del savo įsitikinimų, parodo savo 
dvasios menkumą; toks jaunuolis gyvenimo vagos nepakreips, 
bet bus paties gyvenimo rikiuojamas. Žmogus, kuris daro tai, 
kas kitam patinka, o ne tai, ką jo paties įsitikinimai liepia 
daryti, žmogus kurio valią nugali kitojo valia — yra dvasios 
baudžiauninkas, vergas. Tie, kurie tokią priespaudos bei kovos del 
savo idealų mokyklą bus sėkmingai išėję, ir gyvenime mokės 
tuos savo idealus branginti ir juos vykdyti.

Čia nenorėčiau būti blogai suprastas. Nenorėčiau, kad kas tą 
idėjinę kovą palaikytų mokslo bei mokyklos drausmės ardymu. 
Mokslas, mokyklos drausmė ir su ja susijęs mokytojams pagar
bumas yra pirmiausios moksleivio pareigos. Geras ateitininkas 
turi būti kartu ir geras moksleivis. Bet tai dar nedraudžia mok
sleiviui turėti savo idėjinių įsitikinimų ir prašyti, reikalauti iš savo 
vyresnybės — išlaikant deramą mandagumą bei pagarbumą — 
tuos įsitikinimus respektuoti, leisti su jais viešai išeiti.

Sunkesnės yra išvidinės kliūtys, kliūtys glūdinčios mu
myse pačiuose. Del stokos vietos teiškelsiu čia jų tik vieną.

Dažniausiai nusiskundžiama vadų neturėjimu. „Kuopa, 
nariai norėtų veikti, bet nėra kas vestų“ — išgirsi dažnai. Tai 
rimta kliūtis. Kaip ją pašalinti? Išganymas mumyse pačiuose. 
Vadų neateis iš kur kitur, mes patys turime jų pasidaryti, tikriau 
sakant, patys turime vadais patapti. Kada šį nusiskundimą girdi 
iš pavasarininkų, blaivininkų ir kitų nemoksleivių, tai jį galima 
dar šiaip taip pateisinti, bet kada tuo skundžiasi moksleivių 
organizacija, moksleivių, kurie ruošiasi, bent privalo ruoštis į 
liaudies, visuomenės, pagaliafl tautos vadus, — šis skundas skamba 
keistai, Ateitininko pareiga ne tik vedamam eiti, bet — ir pačiam
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vesti mokėti. Ir jau dabar metas būtų tai pradėti. Nereikfa čia 
nei gražaus veido, nei gilaus mokslo, nei puikios iškalbos — yra 
daug žmonių tuos privalumus turinčių, kurie, tačiau^ nieko nėra 
padarę, o tik — noro, pasišventimo, idealo meilės. Žmonės eina 
ne paskui tuos, kurie daug žino, moka, gražiai kalba, bet seka 
tais, kurie patys jaučia ir daro tai, ką sako. Žinau vieną įtakingą 
visoje apylinkėje priešingos srovės veikėją, kuris tėra baigęs pra
dedamąją mokyklą ir kurio nė kartą nieks nėra matęs mitinge 
kalbant. Tik daugiau noro, drąsos, pasitikėjimo savimi 1 Pradėti 
iš mažo, paskui pajėgos stiprės. Nenusiminti del vieno kito ne- 
pasisekimo, juk ir Napoleonui Aigipto ekspedicija nepavyko. 
Svarbiausia, nesišalinti pareiginio, atsakomingo darbo ir be svar
bios priežasties nuo jų neišsisukinėti. Tik darbas, patvarumas ir 
darbo meilė gali čia viską padaryti.

Jei dabar norėtumėm atsakyti į pradžioje mums iškilusį klau
simą: ar mūsų organizacija yra padariusi pažangos?—tai, turė
dami prieš save visa iki šiol pasakyta, tiek galėtumėm atsakyti. 
Mūsų organizacija neina atgal. Ji nestovėjo šiais metais nė vie
toje. Jos eilės gausingesnės, negu prieš metus. Be to, ji neaplei
do, o varė toliau darbus, kurie buvo prieš ją pradėti. Pagaliau, 
ji parodė ir naujos gyvybės, ji pradėjo darbų, kurie prieš ją ne
judinti tebebuvo. Tat pažangos pripažinti jai tenka. Šiais metais 
ji yra padariusi svarbių žingsnių, ji yra išėjusi vieną žymų etapą. 
Bet nereikia pasimiršti. Tas etapas, tie žingsniai nėra dar pabaigti. 
Darbas kai kur tik tepradėtas. Jo dar daug už akių. Iš kitos pu
sės, džiaugdamiesi tuo, kas padaryta, neturime išleisti iš akių ir 
to, kas mums kliūva. Išorinės kliūtys mums nebaisios, jos tik 
mūsų valią bei pasiryžimą žadina. Daug pavojingesnės kliūtys 
išvidinės, ypač tas dvasios susnūdimas, kuris daugiausia ten ap
sireiškia, kur nėra jokių išorinių kliūčių, kur niekas iš viršaus 
nespaudžia. Į jas turi būti nukreiptas visas mūsų dėmesys. Toms 
kliūtims pašalinti reikalinga darbas pradėti savy, reikalinga atgai
vinti savo dvasią idealo meile ir ją palaikyti, kurstyti idėjiniu 
darbu. Ir negalima sakyti, kad mūsų organizacija nebūtų tai in
stinktyviai atjautusi ir atatinkamų praktinių sąlygų tam atgimimui 
sudariusi. Eucharistininkų būreliai, abstinentų, visuomeninkų ir kt. 
sekcijos tai parodo; tai yra konkretės lytys tos vienos pamatinės 
minties, siekiančios mūsų dvasinio atsigaivinimo.

Tat darbas jau pradėtas; pirmieji žingsniai žengti, obalsiai 
jau paleisti. O nuo to, kaip jis bus toliau varomas, pareis mūsų 
organizacijos pažangą bei ateitis. Teturi tai kiekvienas ateitinin
kas ir vasaros metu omeny!

1
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U. Sapniūnas.

Vakaras.
Sugraudė pirmasis griaustinis, subildo padangė, sušvytravo 

žaibų juostos, palijo smarkus lietutis ir vėl viskas išsiblaivė, dar 
puikiau nušvito bedugnė dangaus mėlynė, dar skaisčiau sužibo 
saulelė, žaliau vejelė ir sprogstą medeliai sužaliavo, paukštelių 
balseliai skambiau nešami aido skambėjo...

Tylus, ramus, lietui praslinkus, vakaras. Mažiausias sutrinki
mas atsimuša tuojau ausies būgnely. Aplink taip malonu, gera. 
Oras toks švelnutis, lengvas — rodos, jog ir netraukiant į plaučius 
jis pats savaime pripildo sklidiną krūtinę...

Miesto sodas. Žmonių knibždėte knibžda visokiausio plauko: 
senų ir jaunų, mažų ir didelių, vaikų ir suaugusių, vyrų ir mo
terų, mergelių ir jaunikaičių, dailininkų ir poetų, rašytojų ir viso* 
kių kitų čia surasi. Nenuostabu, kad čia jie visi suėjo, juk išvar
ginti dienos darbų ištisą žiemą, nori ilsėdamies gėrėtis puikiais 
gegužės vakarais. O juk gegužės mėnuo visų metų pažiba, visų 
metų grožis...

Miesto gatvių triukšmas gegužės vakarą taip pat harmonin
gai skamba. Ratų bildėjimas, tapsėjimas arklių pasagomis, žmo
nių kalbos gudesys, plaukiąs iš katedros Marijos garbei giedamos 
giesmės balsas ir visa kita liejasi į tam tikrą, malonią gegužės 
vakaro melodiją, kurios kitais vakarais negirdėti...

Lipame Kalnan... Ne paprastan kalnan kalnelin, bet mūsų 
tėvynės pažibos kalnan, lipame į mūsų kunigaikščio didvyrio Ge
dimino kalną. Ak, kaip gražiai maloniai skamba tas vardas au
syse, kaip miela jis liežuviui ištarti...

Širdis smarkiau plaka, krūtinė dažniau kilnojas. Rodos, štai 
užeisime ant kalno, atrasime ten mūsų bočius senuosius, didvy
rius milžinus galinguosius. Nors ne kartą jau vaikščiojome po gar
bingąjį kalną, bet visados jis taip pat savęsp vilioja, taip pat ge
resnės ateities viltį sužadina...

Vingiuojasi siauras takelis aplink kalnelį, iš kraštų bepradedą 
sprogti medžiai ir krūmeliai šnabžda, šlama. Mes žengiam kuo 
sparčiau, kad kalno viršūnę atsiekus, pamačius senovės paminklus.

Štai jau pačioje viršūnėj. Dievuliau! Kas per puikumėlis! Kaip 
čia puiku, kaip gražiai milžinas Vilnius slėnyje išsitiesęs, kaip 
liejasi vienumon jo rūmų blizgą skardiniai stogai, kaip gražiai 
styro šventyklių bokštai iškėlę savo kryžiuotas galvas virš kitų 
milžino miesto slatinių. Ar gali būti kur puikesnis lietuvio akiai 
ir malonesnis širdžiai reginys. Ne, jis puikiausias, maloniausias 
visų kitų reginių. Ir nieks taip jo puikumo bei grožės įvertinti 
negali, kaip lietuvio siela. Nieks taip suprasti tos grožybės negali 
kaip lietuvio protas. Nieks taip nemyli kalno lankyti, kaip lietu
vis, nes jam čia viskas sava, jo bočių viskas įtaisyta, Teisybė,
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lanko dabar daug ir svetimųjų, bet jiems nėra taip gražu, nedžiu
gina jų sielos svetimų jiems žmonių didvyrių darbai ir leidžia nykti 
tiems, taip mūsų sielai brangiems senovės paminklams, kad ant 
jų griuvėsių išstačius savo, kad ir niekingus paminklus, prime
nančius kankintojų ranką... Bet ir kažin kaip norėdami sunaikinti, 
neparos to padaryti, jis vistiek pasiliks mūsų sielai brangus kaip 
ir buvęs. o

Ir sviedė... .
Tarp lapų rasotų siūbuojama vėjo 
gėlytė mažutė daržely žydėjo: 
ją dieną kuteno kai koks spindulėlis, ' 
o naktį vyniojo suklypęs šešėlis.
Jos nieks nežiūrėjo ja nieks nėgerėjos — 
nematė ji rankos darželio ravėjos...
Nei viena akis nepamatė iš tolo, 
nes dengė ją lapas platus kaštavolo. 
Vis stiebės į saulę — gyventi ketino, 
deja... ji likimo savo nežino.
Jau vieną auksuotą šventadienio rytą 
saulutė bučiuoja gėlytę nuskintą: 
ji puošia, dabina jaunutę mergytę; 
o pusdienį?., jos jau lapeliai nuvytę. 
Pasaulyje rolės dar savo ne’tliko. — 
Mergytė ją sviedė ant vieškelio pliko . . .

Kolei žydėjo, kolei kvepėjo, 
tol ir kiekvienas mylėj glamonėjo...

B. B —t i s.
Mariampolė, 1923-III-14.
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J. Relino tis.

■ Į aukštuosius kalnus.
Negaliu pakęsti šios senatve ir dogmatizmu persisunkusios 

aplinkumos. Negaliu žiūrėti į jus, kurie esate paskendę apatijos 
nirvano bangose, paskendę gyvenimo smulkmenose ir jo purvuose, 
kurie jauni būdami pasenote ir ramiai prisitaikėte prie sustingu
sių nebegyvų gyvenimo formų.

— Nekelk per aukštai galvos, nebūk revoliucionierius, neprisi
dėk prie pramuštagalvių, prisitaikink prie esamosios tvarkos, susi
gyvenk su ramia, tave apsupančia dvasia ir dirbk pozityvų dar
bą... kalba man mano draugas.

— Ne, mielas drauge, to niekados nebus. Senatve persisun
kusi ir mirtimi dvelkianti aplinkuma neprislėgs mano jaunos dva
sios, nepažabos mano begalinių troškimų ir nepakirs mano galin
gų sakalo sparnų! Amžinai jaunas ir apsoliučiai laisvas noriu būti! 
Ir tegyvuoja amžinas, kupinas gyvybės ir meilės pavasaris! Tegy
vuoja amžina jaunatvė ir niekad nepaliaująs gyvybės klestėjimas! 
Teplevėsuoja laisvės, revoliucijos ir naujo atgimimo pavasario vė
liava!

— Nebesuprantu aš tavęs, mielas drauge!
— Ir ne tau mane suprasti, tu, jaunas seni! Ne su jaunais 

drąsiais sakalais tau skrajoti, bet tik su seniais prie pečiaus šil
dytis!

— Palieku aš tave, nebepažįstu aš tavęs: tu man nebe drau- 
. gas... Tik primenu, kad greit pažabosime mes tavo norus, suvai

kysime tavo beprotišką užsidegimą.
— Aš žinau, kad jūs neapkenčiate manęs! Aš žinau, kad jūs, 

anot Krėvės, pakertate sakalams sparnus, o paskui skundžiatės, 
kad vienas varnas telakioja po mūsų padangę! Aš žinau, kad 
mirtimi, žiema, dogmatizmu dvelkia jūsų darbai, jūsų žingsniai!

Tik jums nepavyks mano vėtrą pažaboti, mane jauną į savo 
supuvusį, suirusį, susenėjusį vežimą įkinkyti. Kaip pragaro audra, 
kaip baisus perkūnas išgriausiu jūsų „tvirtas“ akmens ir geležies 
tvirtoves, išversiu storiausias jūsų sienas, sutrauksiu visus kietus 
plieno grandinius, kuriais sukaustėte mano jaunas jėgas ir kaip 
viesulas išlėksiu į absoliutinės laisvės, amžinosios gyvybės ir am
žino pavasario, amžinos jaunystės pasaulį! Ii aukštai suplevėsuos 
mūsų krašte laisvės ir naujos gadynės vėliava. Ir patekės mūsų 
tėvynei nauja atgimimo saulė, ir paskęs mūsų laukai, pievos, gi
rios, sodžiai, sodnai, miestai naujuose kūrybos spinduliuose.
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II
— Įgriso, įkirėjo man šios lygumos ir slėnys. Nuvargino, 

prislėgė mane šis šabloninis, paskendęs smulkmenose gyvenimas. 
Ilgu ir liūdna, trošku ir siaura man čia. Išsiilgo mano širdis lai
svo gryno oro, plačių erdvių tolių. Po aukštas debesų padanges 
noriu lakioti draug su margaisiais sakalais, draug su galingaisiais 
arais! Išsiilgau aukštųjų snieguotųjų viršukalnių, nuo kurių vienu 
žvilgiu galėčiau aprėpti dangų ir žemę...

— Sudie jums, lygumos ir slėnys! Sudie jums jūs pakrypu
sios bakūžės! Sudie tau, susmulkėjęs pasenęs gyvenime!

— Mano mielas, nejaugi tu žadi mane palikti, nejaugi tau 
nebegaila manęs, jaunosios tavo mergužėlės?...

— Nebegaliu mano miela ilgiau čia palikti!... Nebegaliu!... 
Aš čia užtrokšiu, aš čia pasensiu, aš čia numirsiu!...

— Mano mielas, ant mudviejų meilės aukuro aš sudėjau 
savo gražiausias svajones, savo karščiausius troškimus, savo jau
ną širdį aš ant jo uždėjau... ir visa mano gyvenimo laimė ir vi
sas mano gyvenimo likimas yra pas tave... ir kaip gi tu dabar 
galėsi palikti mane, atsiskirti nuo manęs...

— Neverk širdele, neverk gražioji... o gal ir sušvis tau..- 
kita.., laimės žvaigždelė?...

— Ar nustojo plakusi tavo krūtinėje jaunoji širdis? Ar ji tau 
nieko dabar nesako?

— Širdis!... širdis!... Ne! nebenoriu tavęs, širdie, klausyti ir 
atimu tau visas teises ir paliuosuoju tave nuo visų pareigų!... Nu
rimk širdie!... Tavęs beklausydamas aš visą amžių klajojau ir klai
džiojau po gyvenimo klampynes, po neišbrendamas balas ir rai
stus... Nuvargau beklajodamas po gyvenimo labirintus ir niekur 
nerasdamas durų išeiti iš jų užburto rato. Širdie, tu tik kančias 
man teiki! Meile, tu ant visados išplėšei man kūdikystės ramybę 
ir nekaltybę. Tu kankinai, žudei mane, valkiojai po gyvenimo 
purvynus ir po triukšmingas miesto gatves!.. Ir šiandie aš kurčias 
tavo skundui ir negyvas tavo norams, troškimams... Šiandie aš 
kieto akmens uola! Šiandie aš šviesus, tyras briljantas. Aukštieji kal
nai ir žydriosios dangaus gelmės šiandie mane tevilioja, težavi, te- 
ekzistuoja...

—Ir tau nebegaila to darželio, kuriame aš prisėjau tiek daug 
gėlių...

Ir tau negaila tų žiedų, kurie tau vienam pražydo!...
Ir tau negaila tų tylių paslaptingų pavasario vakarų Ir tų 

drąsių jaunystės sapnų, kuriuos tada sapnavom!...
— Leisk nors raudoną rožę prisegti prie krūtinės...

— Ne, nereikia, nieko kas primintų man šias lygumas ir 
slėnis... Su aštriu plieno kalaviju perkertu visus tuos siūlus, kurie 
jiša jungia mane su šia juoda žeme!..

: ■" J’ ' ' K
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— Bet aš tavo širdy pasodinau rožę... ir tu jos neišrausi iš 
ten... Ir ji amžinai primins tam šį pasaulį, šią žemę, mane, mūsų 
drąsius jaunystės sapnus... Amžinai ji tave persekios ir kankins... 
Ir tu prakeiksi ir tą dieną ir tą valandą, kurioje apleidai mane 
ir šias žalias žydinčias lankas ir ošiančias girias...

— Ta rožė... rožė! Tu ją pasodinai mano širdies gelmėse.,, 
ir ji užaugo mano širdies krauju maitinama ir pražydo mano sielos 
spindulių gaivinama ir šildoma... Bet ne! ne... Šalin pagundos! 
Ne žemiškos meilės, bet idealo, dangaus meilės man privalu ieš
koti. Jį tą mūsų Aukščiausįjį Kūrėją privalau mylėti... Bet rožė... 
rožė... mano širdies krauju maitinta, mano sielos spindulių gai
vinta ir šildyta...

Su šaknimis išraunu iš širdies tą žemiškos meilės pagimdytą 
rožę ir dantimis, kalendamas iš skalismo ir kančių kopiu kopiu 
į aukštuosius kalnus. Einu einu per plikas uolas, per tuščius 
tyrumų plotus... O iš sužeistos širdies kraujas srovėmis bėga... 
Ir neturiu nei vieno skarmalo, kuriuo galėčiau užrišti žaizdą ir 
nerandu nei vieno nukritusio lapo, kuriuo pridengčiau ją.

— Išbėgs visas kraujas ir aš mirsiu?.. Taip, aš ir privalau 
numirti šiai žemei, šiam nuodėmingam žemiškam gyvenimui, kad 
galėčiau prisikelti naujam tyram šventam gyvenimui, kad galėčiau 
gyventi tik idealui, tik Aukščiausiam Pasaulio Kūrėjui!.. Teišbėga 
visas kraujas iš mano jaunos krūtinės juo palaistytos šios plikos 
uolos pagimdys gražiausias rožes, pražydins puikiausias rojaus 
gėles ir kitiems bus lengviau rasti taką, vedantį į aukščiausiąją 
viršukalnę ir bus lengviau keliauti šiais kietais idealo keliais...

Einu, kopiu vis aukštyn. Ir štai jau stoviu ir ant pačios aukš
čiausios viršūkalnės... Aplinkui plikos uolos ir baltas tyras sniegas 
blizga labiau negu gražiausis žemės briljantas. Aplinkui skardžiai, 
baisios bedugnės tūno... O viršum galvos tūno tolimas žvaigždėtas 
dangus... Milionai žvaigždžių vilioja ir žavi? Žydriosios gelmės vy- 
lioja prie savęs... Ir aš noriu sudėjęs rankas melstis joms... Bet ne! 
Ne! Užgeskite žvaigždės! Užsimerkite akys! Tik vienam Dievui aš pri
valau nulenkti savo galvą ir Jį tik vieną iš širdies pagarbinti!.. Ištie
sęs aukštyn rankas parpuolu ant kelių ir iš sielos gelmių šaukiu:

— O mano Dieve, o mano Viešpatie del Tavęs išsižadėjau 
svajonių ir sapnų, del Tavęs pamyniau po kojų visa tai, ką tik 
galėjo man duoti gyvenimas, del Tavęs pamyniau po kojų gražiau
sias žemės gėles, visus pasaulio turtus, visas jo grožybes... Ne
bevilios jau mano akies tos žydinčios lankos, žaliosios pievos 
tos ošiančios girios, tos šnerančios vandenyno bangos... Nebe
klausys mano ausys paukščių giesmių, nebeklausys jos ir mergu
žėlės paslaptingosios dainos... Užgeso mano akys ir užkurto ma
no ausys žemės grožybėms ir jos nuodėmingiems balsams... Savo 
pačio rankomis išplėšiau ir krūtinės savo žemišką širdį su visais
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jos begaliniais troškimais, kad ji nebegundintų manęs ir nepri
mintų man to žemiško gyvenimo vylių... Ant tavo aukuro aš vi-* 
ską sukraunu, ką Tu man buvai davęs ir ką aš pats esu įgijęs. 
Ant tavo aukuro aš sudedu visą savo laimę, visas savo svajones 
ir sapnus, visą savo gyvenimą ir troškimus. Aš pats visas save 
pasiaukoju Tau, Aukščiausis Pasaulio Kūrėjau...

Si. Žvirgždas.

Plauk, laiveli!
Plauk, laiveli, per jūružę, — 
vėjai baltas būręs tiesia!
Nors irklai jau ir sudužę, — 
plauk, laiveli, per jūružę!..

Plauk j kraštą, plauk j šalį, 
kur įžvelgtum saulę šviesią, 
suieškotum Visagalį, — 
į tą kraštą plauk, laiveli!

Vėjai blaškos bangos ūžia.... 
Bet dangus sustiprins dvasią, 
tik laiveli, plauk jūruže, 
nors ir bangos šėlsta ūžia!..

1924.

♦ 

Pr. Genys.
Naktis Žemaitijoj

Atkalnės miega 
nakties tvane;
nutilo girios 
saldžiam sapne...

Ilgu ant žemės — 
aukštai šviesu!..
Keliauja žvaigždės 
skliautu visu.

Užmigo bangos 
smėlių krantuos; 
klajoja miglos 
plačiuos laukuos...

Tik siela verkia, 
kas ją paguos?
Ilgu jai vienai 
nakties rūkuos...

Kalnėnai 1.IX. 23.
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Intelektualis gyvenimas.
(trečiojo skyriaus tąsa/

III.
Visa tai, ką esame pasakę apie vienumą, kaipo brangenybę, 

reikalinga papildyti, parodant kitų valstybių, kurios ją papildys ir 
padės ją naudotis. Dėlto protininkas privalo išlaikyti pusiausvirą 
ir išmintingai naudotis prasmingu bendravimu.

Protininkas privalo lankytis ir bendradarbiauti, nes lankymas 
be bendradarbiavimo nustotų intelektualumo pobūdžio, tik pas 
į save panašius. Bet mūsų laikais, kada individualizmas ir socialė 
anarchija siaučia, sunku tai atsiekti. O kiek gero galima būtų at
siekti, jei be to, kas girdima mokslo įstaigose, dar pasikalbėji
muose namuose už stalo būtų vystoma ir dalijamasi tuo, kas pa
galvota ar patirta.

Seniau dailininkų kambariai ir šiaip jau dirbtuvėlės buvo tikros 
draugystės — šeimynos; šios dienos dirbtuvė yra kalėjimas ar mi
tingas. Dėlto reikalinga praplėsti šeimynos ratą ir tuos santykius 
panaudoti protiniam bendravimui.

Vienam dirbti reikią turėti be galo stiprią sielą! Būti sau 
pačiam ir protinė draugija ir padrąsinimas, ir . parama, rasti skur
džioje pavienėje valioje tiek jėgos, kiek jos rastųsi būrio pakili
me, koks tai būtų herojizmas! Iš karto, rodos, pakanka entuziaz
mo, paskiau, kai pasitaiko kliūčių, tinginio demonas ima sakyti— 
kuriam galui? Tikslo regėjimas silpsta; vaisiai rodosi pertolimi ir 
kartūs; miglotai jaučiame esą apgaudinėjami. Nėra abejonės, kad 
parama iš šalies, pasidalinimas mintimis, pavyzdys padėtų be galo; 
jie atstotų daugeliui tą vaizduotės galybę ir tą pastovumą dory
bėje, kurių užtenka retoms asmenybėms, be kurių, vienok nega
lima siekti didelių tikslų.

Vienuolynuose kur nesikalbama, kur nesilankoma viens pas 
kitą — tuomi daug palengvinama darbas. Atrodo, kad cėlės izo
liuotos tuo tarpu jos sudaro aulį; tyla yra kolektyvi ir darbas 
jungtinis; sielų sutapimas nežino sienų; vienoda dvasia skraido 
aplink ir minčių harmonija kiekvieną jų pakelia, kaip simfonijos 
motyvas, kurį bendra banga neša ir pratęsia. Kada vėl sueinama 
būrin, koncertas turtėja; kiekvienas reiškiasi ir klauso, mokosi ir 
moko, gauna ir duoda, gaudamas proporcijoje su tuo, ką pats 
duoda.

Draugystė yra gimdytoja; ji ištraukia iš mūsų turtingiausias 
intymiausias išgales; ji išplečia mūsų svajonių sparnus; ji kontro
liuoja mūsų sprendimus, tiria naujas idėjas, palaiko karštį ir įžie
bia entuziazmą.

Tos draugystės pavyzdžių ypatingai galėtume pasirinkti jau
nimo laikraščiuose. Ten negyvenama kartu, bet kartu dirbama iš
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tos pat širdies, ten susibaudžiama, atsigaunama, ten jaunuolis yra 
sykiu saugojamas ir iššaukiamas, tos dvasios, kuri minta gilia 
tradicija.

Mėgink, jei gali, prie tokios brolybės pritapti ar, jei yra rei
kalo, pats ją sukurti.

Kaip ten bebūtų, net būdamas atskirtas, ieškok dvasioje tie
sos mylėtojų draugijos. Sutapk su jais, jauskis brolybėje su jais ir 
kitais ieškotojais bei gamintojais, kuriuos jungia krikščionybė. 
Šventųjų bendravimas nėra.koks sindikatas ar bendrovė, o 
vis tik yra reali vienybė. „Kūnas — vienas paliktas — niekam 
netinka, dvasia viena daug gali. Naudingas bendravimas 
ne tiek yra tame, kad kartu gyvenama ar priklausoma vie
nai įstaigai, bet kada stengiamasi, jaučiant, kad ir kiti stengiasi, 
susiburti viename punkte taip, kad pasidarytų koks bendras dar
bas, kad tame darbe vyrautų tas pat gyvenimo ir aktingumo pra
das ir kad atskiros laikrodžio dalys, kurias kiekvienas atskirai iš
dirba ir nutekina, galėtų būti Dievo užsuktos ir paleistos.

IV.
Esame sakę, kad protininko vienuma nėra savo pareigų ap

leidimas ar reikalų pamiršimas. Yra būtinų santykių, kurie sudaro 
gyvenimo dalį, mes gi neskyrėme protininko nuo žmogaus. Tau 
pačiam lieka pasistengti, kad jie irgi išeitų intelektualumo naudai.

Tai galima. Pareigai ir reikalui pašvęstas laikas niekad nėra 
pražudytas. Kas reikalinga — daryk; jei tavo žmoniškumas to rei
kalauja— jisžinosis. Gėris yra tiesos brolis: jis padės broliui. Būti 
ten, kur privalu, daryti ten tai, kas privalu yra tai ruošti kon
templiaciją, ją maitinti ir apleisti Dievą del Dievo, kaip sakyda
vo šv. Bernardas.

Sunku yra pašvęsti geriausias valandas lankymams ir žy
giams, kurie atrodo žemiau mūsų idealo, bet kadangi šio pasau
lio kelias toks, reikia prisiminti, kad ir tuose dalykuose dorybė 
ras savo dalį.

Nepamiršk, kad papraščiausluose susitikimuose su žmonėmis 
yr ko pramokti. Pęrdidelis atskyrumas nuskurdintų. Kaž kas ne
senai yra rašęs: „Šių dienų rašytojų vargas yra tas, kad jei jie 
neina į pasaulį—jų knygos nepaskaitomos, jeigu eina — jie ne
beturi laiko rašyti“. Tai vis tvarkos ir saikingumo reikalas rei
škiasi. Bet kas bebūtumei, visai užsidaryti negali, net vienuoliai 
to nedaro. Darbui gerai dirbti reikalinga turėti bendro gyvenimo 
pajautimą; iš kur galėtum tą pajautimą turėti, jei gyventum su 
išsvajota žmonija. , t

Perdaug izoliuotas žmogus tampa baikštus, abstraktus, keis
tas; jis vytuoja realybėje, kaip tik iš laivo išlipęs jūreivis; jis ne
beturi savo, paskyrimo nuovokos; jis atrodo žiūrįs į tave, kaip į 
„teigimą“, kurį galima įsprausti į silogizmą.

I



iii.

Begaliniai tikrumos turtai daug ko gali mus pamokyti, tik 
reikia žiūrėti konterrtpliacijos akimis. Toje pačioje realybėje, kas 
gi turtingesnio jei ne pats žmogus visako centras, tikslas, veid
rodis.

Kiek pareina nuo tavo pasirinkimo, stenkis bendrauti su auk
štesniais. Čia ir protininko žmona privalo budėti. Teneatveria ji 
savo namų durų pripuolamai; jos taktas privalo košti kaip koštu- • 
vai; vietoj diduomenės tepatraukia jis didžias sielas ir tenevelka 
savo vyro į kvailių būrį. . '

Ką sakau? Net kvailiai padeda mums atbaigti patyrimą. Ieš
koti neieškok — jų ir taip gana! — bet tuos, kuriuos sutiksi, mo
kėk išnaudoti intelektualiai kaipo prieš įrodymą ir žmoniškai, 
krikščioniškai, mėgindamas savo dorybes, kurių jie yra klijentai.

Visuomenė yra skaitytina knyga, nors ir bonąli. Vienuma yra 
šedevras, bet nepamiršk Rabnitzo posakio, kad jis nėsąs radęs 
knygos, kuria nebūt nors kiek pasinaudojęs. Tu negalvoji vienas, 
kaip lygiai negalvoji vien protu. Tavo protas pasišaukia sielą ir 
kūną; tavo asmuo — kitus asmenis; ir tai yra tavo mąstančioji 
esybė. Sudaryk tą esybę geriausiu būdu; bet tegu jos ydos, kaip 
ir kūno ligos tampa vertybėmis, tegu sielos laiminga savybė jas 
tikromis padaro.

Savo santykiuose elkis taip, kad dvasia ir širdis vyrautų: tuo 
būdu išvengsi menkybių pavojaus, o didybės pastiprins vienumos 
išdavas ir pamokas.

Reikėtų, kad mūsų santykiai su išore būtų kaip to angelo, 
kuris liečia ir nėra liečiamas, jei nenori, kuris duoda ir iš kurio 
nieko negalima atimti, nes jis priklauso kitam pasauliui.

Kalbėk, kad pasakytum kas reikalinga, kad pareikštum gerą 
jausmu ar naudingą idėją. Paskiau tylėk. Tai nėra paslaptis išsi
saugoti vis tik save pareiškiant ir neužgesinant žibinto, kuris pats 
užgesdamas, kitus uždegtų.

Tuo pat būdu savo žodžiui suteiksi svarumo. Žodis tveria, 
jei jaučiama po juomi tylą, jei jis kai ką slepia ir leidžia įspėti 
esant giliau turtą, kuris protingai aikvojamas. Tyla yra svarių 
žodžių slaptas aikvojimas. Tai kas sudaro sielos vertybę — 
tai yra turtingumas — gausumas to ko ji nepasako 
(vert. pabr.).

V.
Ką esame pasakę apie santykius su kitais, tinka su mažo

mis pataisomis ir darbingumui. Reikia vis mastuoti vidaus ir iš
orės gyvenimą, tylą ir trukšmą.

Griežtai paėmus, intelektualis gyvenimas yra aktingumo prieš- 
ginybė; konte m pi atyvis ir aktyvi s gyvenimai visada prieš
pastatomi kaipo kilę iš skirtingų minčių ir siekimų. Kontemplia
cija surenka, akcija išaikvoja; viena šaukiasi šviesos, kitoji siekia 
duoti.
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Bet realus gyvenimas neleidžia taip griežtai skirti. Pareiga 
gali versti prie akcijos. Mintis ir akcija turi tą patį Tėvą.

r Vienok ir be pareigos, be prievartos, mąstytojui vis tik rei- 
V , kalinga skirti ir dalį laiko, ir dalį širdies akcijai.

Toji dalis gali būti maža, bet ji niekada tenebus lygi zerui. 
Vienuolis dirba rankų ar ..pasišventimo darbą; gydytojas turi kly- 
niką, ligoninę; dailininkas turi parodas, draugijas ar paskaitas; ra- 

’ šytojas turi tiek dirvos, kad sunku kur nors kas nepapurenti.
Visa tai reikalinga. Ir šiame gyvenime kiekvienas daiktas 

turiz savo saiką, vidaus gyvenimas privalo savo irgi turėti. Tas 
saikas, reikalauja, kad veikimas būtų apibrėžtas ir duotų vietos 
rimčiai, nes veikimas sielos neramina, o rimtis ją tildo; bet per- 
toli nuėjusį tyla irgi vargina, viso žmogaus sutelkimas į galvą 
teikia galvosūkio ir jį klaidina; smagenų gyvenimui reikalinga po
ilsio; dėlto reikia raminančio veikimo.

Siela {niekad nepavargtų. Bet žinogus yra sudėtinės, prigim
ties ir dygiai pavargsta nuo rimties, kaip ir nuo išsiaikvojimo. 
Kūnas, kuris perdaug vengia judėjimo ima nykti ir ’išsinervina; 
siela, kuri jį seka, graužiasi ir vysta. Vien tylą auklėdami pasiek
tume mirtingos tylos.

Iš kitos pusės, intelektualis gyvenimas reikalingas faktų. Jų 
randama knygose, bet kiekvienam žinoma, kad išimtinai knygų 
mokslas yra be galo trapus. Jis pameta ryšį su realybe ir tampa 
veik ilusoriniu. Šv. Tomas skiria savo Summoje Theol. visą straip
snį, kad įrodyti reikalą remtis sprendimuose realybe, nes, sako jis, 
realybė yra vyriausias sprendimo tikslas, gi tikslas privalo šviesti 
visą kelią.1) .. į

Idėjos glūdi realybėse ir jos negyvena savyje, kaip yra ma
nęs Platonas. Minties žmogus privalo laikytis arti to, kas yra, 
priešingai, dvasia svyruoja. Kas yra sapnas, jei ne mintis, nutrau
kusi ryšį su išore, mintis kuri ne nori? (vert. pabr.). Palaidas 
sapnas yra, grynos minties pavojus (ėcueil); reikia jų vengti kaipo 
bejėgybės ir .smukimo priežasties.’Mintis remiasi faktais, kaip koja 
žeme, kaip šlubas lazdomis.

Tam tikras aktingumo laipsnis padės protininkui atgauti dva
sios pusiausvyrą jr lygiai ją praturtinti. Kiek patyrimo gyvenimas 
mums teikta kasdien! Mes jį praleidžiame, bet gilus galvotojas 
surenka irįs jo suddro savo'turtą; jo dvasiniai spielčiai prisipildys 
ir bendrosiq^ idėjos, patikrintos iš vienos pusės, iš kitos bus pa
vaizduotos gyvos ęlokumentacijos. Idėja mumyse be savo eks- 
perimentaliųrelementų, be savo Phantasmų (vaidiniuj yra tu
ščia sąvoka.&Kai tie vaidiniai turtingi, mintis esti plati ir stipri. 
Veikimas gi^anda visur pakeliui davinių pasisavinti tų „gyveni
mo gabalėlių^, kurie ir bus abstraktinių idėjų pavaizdavimas. To 
patyrimo yra* tiek daug, nes realybė yra tiek begalinė, kad joks 
analyzas nepajėgia jos išsemti.

!) Pan. g. LXXXIV. art. 8.
i ' ■ ' . , •t *
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Pastatyk dailininką prieš medį — jis padarys iš jo begales 
eskizų ir vis tik nepadarys to, ką padarė gamta; pastatyk gi jį 
prieš bet kurio geriausio dailininko medžio atvaizdą, jei jis bus 
nukopiavęs su tinkamu sąžiningumu, jis išsems pavyzdį.

Galop, būdamas mokytoju, kartu yra energijos profesoriumi, 
kurio pamokos bus naudingos vienišuk Savo akstinais ir pasiprie
šinimais, savo sunkenybėmis, pasisekimais ir nepasisekimais nuo- 
buoduliu ir nuovargiu, kuriuos ji verčia įveikti, ir naujais reika
lavimais, kuriuos ji pagimdo, akcija mus gaivina ir stiprina jė
gas; ji sukrečia tą pagrindinį tingumą ir tą išdidžią ramybę, kuri 
lygiai žalinga minčiai kaip ir jos įvykdinimui.

Tokiu būdu išorės dorybės ateis padėti vidaus dorybėms, 
aktingas tyrinėjimas padės susitelkimui. Mintis, kartas nuo karto 
skendėdama dviejose bedugnėse — realybės ir idealo, atgaivintos 
valios pastiprinta,širdies išmintimi apšviesta ir įspėta bus visai 
kitoks ieškojimo įrankis ir tiesos arbitras, negu Partirijaus laip- 
tuosna įsilipęs protas.

Aš norėčiau kiekvieną studijų žmogų matyti susirišusį su ko
kiu sunkoku darbu, kuriam jis pašvęstų labai apribotą laiką, bet 
kurio išdavomis jis visa širdimi domėtųsi. Dirbt, neatsiduodant 
darbui visai, nėra žmogaus darbas, nes nė jo mokslingumas, nė 
jo formacija iš to nieko nepelnys. Štai delko, jei neturi tokio 
darbo, kuris patrauktų, ieškok tokio, kuris aistrintų, ieškok švie
saus polėkio, neatvangaus, pažangaus darbo, draugijų, susibūrimų, 
kurie reikalauja viso žmogaus: jei ne viso jo gyvenimo, tai bent 
visos esybės.

Tokiems darbams pasišvęsk tomis valandomis, kai įkvėpi
mas leis ar net lieps tai daryti, nes jam pačiam iš to nauda. 
Paskui, tu vėl grįši įkvėpimui ir dangus, kur jis tave įves, bus 
tuo meilesnis, kad būsi patyręs kartu su žemės turtais ir jos pa
vojų, purvų ir kartybių.

VI.

Iš to, kas sakyta, man rodosi, išeina, kad naudinga vienuma, 
tyla, nuošalumas galvotojui yra sušvelnintos realybės, kurias įkve
pia griežto išgalinėjimo dvasia. Tik turint omenyje vienumą, tylą 
ir tt., yra galimas darbas, yra leidžiama akcija ir santykiai—-ir pir
mosiomis jie yra dosnojami. Taip ir reikia, jei protininkas yra 
pašvęstasis ir jei negalima dviem ponam tarnauti.

Tylos dvasia bus visur reikalaujama. Ir labiausia svarbi, tiek 
svarbi, kad mes galėjome sutikti tenkintis dviem valandom 
į dieną skiriamom intelektualiam gyvenimui. Ar galėtų kas ma
nyti, kad atlikus tas dvi valandas paskiau galima elgtis lyg jų 
nebuvo? Tos dvi valandos yra skiriamos susitelkimui, bet viso, 
gyvenimo pašventimas palieka vis tik reikalingas.
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Protinikas privalo tokiu būti visą laiką. Tai ką sako šv. Pau
lius krikščioniui: ar valgysi, ar gersi, ar ką kita da
rysi, viską Dievo garbei daryk — privalu taikinti ir 
tam, kuris ieško šviesos. Dievo garbė jam yra tiesa, apie ją jis 
privalo galvoti ir jai visur nusilenkti. Vienuma, kuri jam rekomen
duojama mažiau yra vietos vienuma, kiek susitelkimo vienuma, 
ji yra daugiau pakilimas, negu atsitolinimas; ji yra savęs izolia
vime iš viršaus save atiduodant aukščiausiems daiktams ir bė
gant lengvumų, išblaškymo ir naršios valios; ji įvykdo apaštalo— 
„c on versa t i o nostra in co ei i s“ nukeldama mūsų gyve
namą vietą ir santykius ir dvasios pasaulį.

Sėdėti užsidarius ir leisti save viduj tampyti visomis pusėmis 
pomėgiams, puikybės aistrai, minčių bėgiui, kurios įveda mūsų 
vidun nerimastingą išorę — nejaugi tai būtų vienuma? Esama 
netikros vienumos, kaip esama ne tikros taikos.

Priešingai, išeiti ir dirbti iš pareigos, iš išminties ar iš reikalo 
atsikvėpti — tai yra gali būt aukštesnės rūšies vienuma, kuri 
maitina ir tonifikuoja stelą vietoj ją mažinti.

Tai ką šv. Augustinas vadina „vienumos grynybė“ galima vi
sur išlaikyti.

„Tu gali mieste būti, kaip piemuo savo būdoje kalno viršū
nėje“— sakė Platonas. Turėk vidaus įkvėpimą, išlaikymą, meilę to 
kam esi atsidėjęs, turėk su savim tiesos Dievą ir būsi vienas vi
same pasaulyje.

Lietuvino Ed. Turauskas.
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Trumpa „Lithuanijos“-„Rotos“ 25 mėty 
gyvavimo apžvalga.

1. Pirmieji lietuviai Fribourge.
Kiek nusako, „Lithuanijos“-„Rūtos“ kronika, pirmasis lietuvis, 

atvykęs Fribourgo universitetan, tai bus Montvidas (kun. Dr. Juozas 
Stankevičius). Tai buvo 1895 m. Tais pat metais Montvi das par- 
sikviečia ir kun. Būrgerį. 1896 m. atvyksta kun. kan. Jurgis Dau
girda. 1898 m. atvyksta Jonas Norvida, M. Balandis, Rauda, 
A. Modro.

Visi jie kunigai, pasivadinę slapyvardėmis, nes tais laikais 
rusų valdžia katalikų kunigų užsienyje mokyties visai neleido, 
ir tie turėdavo vykti slapčia ir čia studijuoti, prisidengę sveti
momis pavardėmis. Tas dangstymasis slapyvardėmis tęsiasi iki 
1906 m., kada po revolucijai šie kunigų suvaržymai nustojo veikę.

Atvykę Fribourgan, lietuviai jau rado čia besančią lenkų 
draugija „Kolko Polskie“, j kurią jie įtraukiami. Lenkai stengiasi 
apsupti juos visa „broliška“ meile. Bet tautiškas susipratimas ir 
tuomet jau neduoda lietuviams visiškai pasinerti į lenkų „Kblko“ 
reikalus ir jie retkarčiais per susirinkimus pabrėžia savo tautinį 
skirtingumą. Dar 1896 m. kun. Būrgeris reikalauja „Kolko“ statute 
įrašyti, kad „Kolko“ dalyvauja ir lietuvai. Tais pat metais tas 
pats kun. Būrgeris, skaito „Kolke“ paskaitą tema „Litva i jei 
stosunek do Polski“, kurioje išdėsto lietuvių tautos skirtingumus 
ir nustato, koki turėtų būti santykiai lietuvių su lenkais. Toliau 
tas pat Būrgeris skaito apie „Položenyje litovskago naroda 
vrusskom gosudarstwie“, kuri padarius į lenkus gilaus įspūdžio. 
Dar sausio 15 d. 1899 m. lietuvai pareikalauja, kad „Kolko“ 
vadintųsi nevien polskie bet ir litevskie, o tų pat metų vasario ' 
12 d. lietuviai visiškai iš jo išstoja, jausdami, kaip „Kronika“ sako, 
kad jiems sunku su lenkais sugyventi.

2. „Rūtos“ Įkūrimas.
1899 m. Fribourgo universitan atvyko dar keletas lietuvių, 

tarp jų ir Juozas Petrulis, kurs ir padavė mintį steigti tuojau savo 
„Lietuvių draugystę“. Visi šiam sumanymui pritarė ir gegužio 
7 d. 1899 m. buvo ji įkurta. Štai jos įkūrimo protokolas.

Septintoje dienoje gegužės mėn. 1899 metų lietuviai — stu
dentai vietinio universiteto Daugirdas, Montvidas, Norvidas, Modro, 
Griauža ir Petrulis susirinkę pas drangą Montvidą 3-je ad. po 
pietų aprokavo apie reikalingumą sutvėrimo lietuviškos draugystės. 
Vienbalsiai sutiko tokią sutverti. Tada Daugirdas su Petruliu

.•iEž'žŽi
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trumpai nurodė ar nevertėtų, vietinei draugystei susivienyti su 
esančia jau „Draugyste Lietuviškos Jaunuomenės“ Zūriche, kurios 
įstatus Daugirdas ir perskaitė. Įstatai Zūrtcho „Dr. L. J." tapė 
vienbalsiai priimti.

Pirmsėdžiu vietinės Draugystės Lietuviškos Jaunuomenės tapė 
išrinktas Daugirdas, o sekretorium Petrulis abu vienbalsiai. Pirm- 
sėdys yra taipogi iždininku, o sekretorius — knygininku.

Pakeltą užmanymą per Montvidą apie vardą ir pečietį drau
gystės nukėlė ant ateinančio susirinkimo.

Parašas sąnarių, sutvėrusių „Draugystę Lietuviškos Jaunuo
menės“ Fryburge, bv.: (eina parašai) S. B. Norvida, P. Griauža. 
J. Montvidas, J. Petrulis, A. Modro, K. S. Daugirda.

3. Lenkų intrigos.
Lietuvių išstojimas iš bendro „Kolko“ ir sukūrimas savo tau

tiškos organizacijos padarė į lenkus kuo blogiausio įspūdžio. Jau 
tuomet plačiai užsienyje ir pačioj Lenkijoj veikusi lenkų tautinė 
demokratinė partija turėjo savo programoje didžiąją Lenkiją su 
Lietuva, kaipo jos dalimi ir darė visa, kad tautiškas lietuvių susi
pratimas jų planų neardytų. Gi Fribourgo lenkai, kaip studentai 
taip ir Slavų literatūros profesorius Kallenbach beabejo buvo jos 
nariais, ar jų įtakoj. Ir lietuviams padarius šį žygi, jie iš pykčio 
griebėsi net nedorų, nešvarių priemonių. Minėtas profesorius 
Kallenbach pranešė apie lietuvių žygį kard. Skirmuntui, o šis 
parašė Vysk. Baranauskui (kunigai buvo daugiausia seiniškiai) 
laišką, kuriame lietuvių kunigų Fribourgo univ. studentus išjuo
dino kiek galėdamas, išvadinęs tinginiais, liberalais ir tt. Beabejo, . 
vysk. Baranauskas ant savo kunigų Fribourge labai supyko nu
sistatė juos iš ten atšaukti ir daugiau jų į užsienį nebeleisti. 
Sužinoję apie tai vietiniai Fribourgo lietuviai studentai kreipėsi 
prie vietinio palankaus kun. Dr. M. Veyricho, bendrabučio vedėjo. 
Šis gerai lietuvius pažindamas tuojaus kreipėsi prie prof. I. P. 
Kirsche ir domininkonų perdėtinio tėvo Michel. Šie sužinoję apie 
tokį Kallenbacho pasielgimą labai pasipiktino. Lietuviai kaip tik 
buvo pasirodę darbščiausiais ir pavyzdingos tvarkos studentais. 
Ir prof. Kallenbach, buvo prispirtas parašyti vysk. Baranauskui 
laišką, kuriam atšaukia ką buvo per kard. Skirmuntą pranešęs.

Dalinai del šios.priežasties prof. Kallenbach vėliau turėjo iš 
Fribourgo išvažiuoti. Pagaliau aiškus lietuvių nusistatymas parūpo 
lenkams visai rimtai ir jų partijos nariai pradėjo smulkiau domėtis, 
kąkių tikslų lietuviai siekia. Tuo tikslu „Rūtos“ nariai (jau šiek 
vėliau) buvo kviečiami net į slaptą tautinės demokratų partijos 
Centro atstovų pasitarimą, kuriame labai smulkiai klausinėjo 
kokius uždavinius lietuviai sau stato.

\
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Dar lygi 1906 m. lietuviai turėjo vieną bendrą knygyną, 
skaityklą, bet ją galop likviduoja, atsiimdami iš ten savo knygas.

Iš karto dar lankydavosi kviečiami į jų tautiškas šventes, bet 
pagaliau nuo 1903 m. į jų šventes nebevaikščioja.

4. „Rūtos*4 tikslas ir jos darbai.
Žadinti tautišką savo narių susipratimą ir rengtis prie platesnio 

tautos darbo mūsų visuomenėje buvo didžiausias „Rūtos“ tikslas. 
Tam tikslui „Rūtos“ išsirašoma kuo ne visi užsienyje anuo laiku 
ėjusieji lietuvių, laikraščiai, knygos. Gaudomi visi raštai, kuriuose 
liečiami mūsų tautos, ar mūsų kalbos klausimai. Atgavus Lietuvoje 
spaudą — visi joje išeinantieji laikraščiai neišskiriant, pačių kai
riausių „Rūtos“ išsirašomi. Iškeliamieji laikraščiuose klausimai 
giliai sudomina „Rūtos“ narius ir jie plačiai „Rūtos“ narių, svarstomi, 
daromi del jų nutarimai, rašoma straipsniai ir it.

Pirmaisiais metais, kaip ir visur tuomet lietuvių tarpe, sten
giamasi pažinti savo kalba, atsipalaidoti nuo barbarizmų. Spaudos 
platinimo klausimas nekartą „Rūtoje“ svarstomas. Iki 1906 visas 
„Rūtos“ veikimas turi grynai tautišką pobūdį. Štai kaip jį apibrėžia 
vienas protokolas iš 1906 m.

„Toji pat dvasia — idėja, kuri skraido atgijusioje Lietuvoje, 
viešpatavo ir „Rūtoje“ t. y. 1) arčiau ir stipriaus susijungti tarp 
savęs tėvyniškame darbe 2) atsikratyti nuo kenksmingų svetimų 
gaivalų. Taip Lietuvoje gena laukan rusus iš mokyklų, lenkus iš 
bažnyčių ir rišasi tarp savęs į kuopas. „Rūta“ gi sutrauko ryšius 
su lenkų skaityne, atsiima savo knygas, stengiasi pas save sukelti 
didesnę organizaciją. Tam tikslui tveria darbavimosi programos 
sutaisymui komitetus, prisiverčia daugiau raštiškai darbuotis negu 
įstatai reikalauja, plačiai veda kroniką, parsigabena beveik visus 
lietuviškus laikraščius, daug naudingų kningų. Apvaikščiodama 
tautiškas šventes, draugija žadina savyje tėvyniškus jausmus, su
rengia chorą; toliaus veikia visokiais būdais: laiškais, telegramomis, 
stengiasi dalyvaut Lietuvos tėvyniškame judėjime. Ant galo „Rūta“ 
nori patraukt prie šiokio tokio ryšio visą Šveicarijoj mokinan- 
čiojasi lietuvišką jaunuomenę, kad tik daugiaus naudos būtų tė
vynei. Nežiūrint į visokias kliūtis ir nepasisekimus „Rūta“ nenu
stoja vilties ir toliau žengti sau paskirtu keliu“.

Nuo 1906 „Rūtos“ imama vis daugiau kreipti dėmesio į 
Lietuvos liberalų ir socialistų spaudoje varomą agitaciją prieš baž
nyčią, neigimą tikėjimo tiesų. Šio tikslu ji plačiai dalyvauja 
katalikų spaudoje straipsniais, polemizuojančiais su anais.

a. Santykiai su kitais lietuviais užsieny.
Ar tai geresniam išsiaiškinimui, ar, galop, įvykinimui tų visų 

siekimų, kuriuos „Rūta“ buvo pasistačiusi, nekartą tekdavo jai susi
rašinėti su garsiais užsienyje gyvenančiais aktingais lietuviais. Ar-
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chyvuose aptinkame D-ro Basanavičiaus laiškų, su kuriuo „Rūta“ 
tarėsi del įsteigimo Lietuvos etnografinės draugijos ir del kitų 
„tevynamiškų“ reikalų. Taip pat susirašinėjamą su lietuviais Prago
ję, Ciuriche, Prancūzijoje, Ryme, Amerikoje. Tarp kitų žymią vie
tą užima pastangos sukurti vieną užsienio lietuvių studentų orga
nizaciją. Šis sumanymas nepavyko. Tuo laiku ne labai tenorėta 
dėtis su „klįerikalais“, o juk „Rūta“ anais laikais susidėjo beveik 
vien iš kunigų.

b. Literatinis „Rūtos“ darbas.
Kaip skaitytojas pamatys iš gale straipsnio pridėto priedo 2, 

“Rūtos“ narių daug’pasidarbuota literatūroje. Pradėta tai iš reikalo 
padėti mūsų spaudai. Nes be bendro reikalo išsiaiškinti savitarpy 
opiausius klausimus, — tų laikų redaktoriai nekartą prašydavo „Rū
tos“ narių palaikyti jų redeguojamus laikraščius savo straipsniais.

Be kitų straipsnių, parašytų „Rūtos“ narių, reikia pažymėti 
Narbutos atsišaukimą „į mūsų kunigėlius“, kuriame ryškiausiai 
pabrėžiama mintis, kad kunigai, kaipo liaudies dvasios vadai pri
valo į juos kalbėti jų, lietuvių kalba, ir mesti patys vartoję lenkų 
kalbą. Kiek galima spręsti iš„Kronikos“, atsišaukimas buvo para
šytas labai karštai, sužadinančiai. Kauno klierikai paskui jį hekto
grafavo ir išplatino po visą Žemaitiją. Senesnieji kunigai tuo at
sišaukimu labai pasipiktino ir vadino jį litvomanų darbu. „Atsi
šaukimas" parašytas 1899 m.

Kitas pažymėtinas faktas — tai Cibulskio referatas „Lietuva 
pirmiau ir dabar“, kurį jis skaitė „Columbijos“ stud, draugijoj. 
Šios paskaitos tikslas buvo atitaisyti ta neteisybė, kurią buvo pa
skleidęs šioje draugijoje lenkas savo paskaita. Referatas padaręs 
labai gero įspūdžio ir sukompromitavęs lenkus amerikiečių (Co
lumbia — amerikiečių stud, draugija) akyse. Iš visos eilės „Rūtos“ 
referatų reikia pagaliau pažymėti—D-ro Zajančkausko raštus, ku
riais jis padėjo jauniems ateitininkams išsiaiškinti „Aušrinės“ 
užmetimus katalikams. Kaip šie kun. D-ro Zajančkausko raštai, 
taip ir daugelis kitų, k. a. Purickio, apie beletristikos įtaką ir 
tilpo '„Ateityje“. »

Dauguma pirmųjų referatų tilpo „Dirvoj“, „Žinyne“, „Žvaig
ždėje“, „Tėvynės Sarge“, „Šviesoj“ ir kituose anų laikų laikraš
čiuose. Vėliau jau dauguma rašo „Ateitin“, „Draugijon“, „Šaltinin“, 
„Vadovan“. Referatus rašo draugijos statuto verčiami. Pradžioje 
ypatingai uoliai laikytasi. Neparašiusieji mokėdavo ne mažą pa
baudą. Pradžioje pati draugija nutardavo kur pasiųst straipsnį.

Daugelis referatų—tai rimtos studijos ir ne vienas jų išleistas 
atskiromis studijomis, kaip Purickio „Apie Beletristiką“, Gerulio 
„Rūtelė mūsų dainose“ ir kitos.

Šioje trumpoje apžvalgoje sunku įkainuot tą „Rūtos“ narių 
literatinio darbo vertę. Skaitytojas galės pats spręsti iš to gausu
mo išvardintų referatų, jų temų įvairumo, aktualumo, ir pagaliau,
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rimtumo. Įtaka mūsų visuomenėje beabejo buvo didelė. Ir jie 
nematomai, kaip bitelės per tuos 25 metus sukrovė'. nemažą jos 
kultūrinio turto korį.

c. Kronika.
Ypatingas „Rūtos“ narių literatinio darbo reiškinys yra „Kro

nika“. Yra tai didelis bendrai rašomas veikalas, tęsiamas nuo pat 
„Rūtos“ įsisteigimo ligi 1908 m. Sumanymas buvo labai gražus. 
Nujaučiant, kad mūs tauta vis tik susilauks geresnės ateities, buvo 
manoma žymėti „Kronikoje“ visus tuos mūsų tautos, jos darbuo
tojų prietykius, vargus, pasisekimus kovojant del jos šviesesnės 
ateities. Ir iš tikrųjų, nors sumanytojų ne viskas tobulai, ir ne viskas 
„Kronikon“ užrašyta, bet joje randame iš mūsų atsibudimo die
nų tokių faktų, kurie kol kas, kiek teko pastebėti, niekur dar 
spaudoje neiškelti, nors mūsų atgimimo istorijai turi ne maža 
vertės.

Kaipo ir „Kronikos“ papildymas, dalinai, kaipo savaimingas 
dalykas yra „Rūtos“ “Archyvas“, kuriame surinkti įvairūs susira
šinėjimai aktualiausiais anų laikų (daugiausia iig 1905 m. revoliu
cijos) mūsų visuomenės reikalais. Tai įdomi istorinė medžiaga.

Del „Kronikos“ ir „Archyvo“ paskelbimo dabar vedamas 
susirašinėjimas su tebegyvenančiais pirmaisiais „Rūtos“ nariais.

Kiek tenka suprasti iš protokolų, dalis šios „Kronikos“ yra 
išvešta Amerikon.

d. Bendri visuomeninio pobūdžio darbai.
Kiekvienas iškeltas mūsų spaudoje ar išgirstas svarbesnis rei

kalas buvo „Rūtos“—Lithuanijos ir narių gyvai svartomas. Patys 
neturtingi, matydami tačiau reikalą, sumeta pinigų lietuvių skyriaus 
įrengimui. Pasaulinėje Paryžiaus 1900 m. parodoje skubiai verčia 
prancūzų kalbon sąrašą knygų, išėjusių po 1864 m. ir tt. „Rūtos“ 
atsišaukimas: „balsas lietuviškosios jaunuomenės, mokinančiosios 
užrubežyje į lietuvius užrubežyje“ sukelia Amerikos lietuviuose 
pasiryžimo šelpti lietuvių studentus užsieny ir jie suorganizuoja 
tam tikslui „Motinėlę“ ir tuč tuojaus pradėjusią šelpti daugelį 
moksleivių. Rūtiečiai padeda organizuoti spaudos platinimą Lie
tuvoje. Miršta vysk. Baranauskas, Rūtiečiai susirūpina, kad Seinų 
vyskupas būtų paskirtas lietuvis, tuo reikalu daroma žygiai Ro
moje, pradedama platūs susirašinėjimai su lietuviais, galinčiais šį 
tą tam reikalui padėti. „Rūtos“ narių daug padėta kun. Milukui, 
sumaniusiam steigti Šv. Kazimiero Seserų kongregaciją, kuri su
rištų lietuvių jaunuomenę mokyklose. Visi dabar gerai žino, į ko
kią puikią organizaciją ji išsivystė. Prasidėjus Didžiajam karui ir 
tapus Šveicarijai svarbiu tarptautinės politikos centru, „Rūtos“— 
„Lithuanijos“ nariams tenka ne mažo darbo, padedant mūsų vi
suomenės veikėjams atgauti mūsų Valstybę, nepriklausomybę. 
Ypatingai daug dirbta šelpiant lietuvius belaisvius Vokietijoje?
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„Lithuanija“ įsteigia belaisviams šelpti net specialį komitetą; be 
to dirba dar Generaliame Komitete teikti pagalbos nuo karo nu
kentėjusioms Lietuvoje, Daug prisidėta gaminant vokiečių ir pran
cūzų kalbomis literatūros, kuri turėjo nušviesti Europos politikams 
mūsų tautos istoriją, jos padėtį ir siekimus.

5. „Rūta“ — „Lithuanija“.
Didžiojo karo metu, bedarant mūsų tautai pastangų atgauti 

nepriklausomybę, ryškiai paaiškėjo, kaip mažai apie ją težino 
pasaulio diplomatai ir. apskritai, kitos tautos. Stoka propaganda- 
vimosi buvo visiškai aiški. Lengva buvo lenkams apie kuriuos 
buvo ir jų pačių ir kitų prirašyta tomai. Prie to mūsų tautos rek
lamavimosi galėjo šiek tiek prisidėti ir užsienio lietuviai, aiškiai 
visur pasisakydami esą lietuviais ir tt. Kas buvo toji „Rūta“ iš 
vieno vardo svetimtaučiai negalėjo spręsti. Tat jau 1915 m. XI. 7 d. 
likusioji „Rūta“ tik iš trijų narių A. Steponavičiaus, Dzimidavi- 
čiaus ir Purickio, nutaria pakeisti vardą iš istorijos žinomu vardu 
„Lithuania“, paliekant tuos' pačius įstatus ir tt. Tokį nuta
rimą pagyrė ir fribourgiečiai lietuvių draugai, kaip universiteto 
kancleris Dr. M. Veyrich ir kiti.

Jau kaipo „Lithuanija“ mūsų organizacija padarė vieną iškil
mę, būtent savo vėliavos pašventinimą, kuri atlikta su visa Fri- 
bourgo galima „pompa“: iškilmingomis pamaldomis, vieša eisena 
per miestą, orkestrui griežiant, kitoms studentų organizacijoms ly
dint, iškilmingu posėdžiu, dalyvaujant Kontono vyriausybei ir uni
versiteto profesoriams.

Dabar „Lithuanija“ dalyvauja su savo vėliava ir savo tauti
nėmis kepuraitėmis visose Universiteto iškilmėse, Kanto šventėse 
ir panašiuose visų organizacijų pasireiškimuose.

6. Rūtos — Lithuanijos nariai.
„Rūtos“ — „Lithuanijos“ narių tarpe yra buvę daug žymių 

dabar mūsų visuomenės, bažnyčios ir valstybės veikėjų. Iš pir- 
mesniųjų ypatingai minėtini yra Jo Ekcelencija Vilniaus vyskupas 
prof. Jurgis Matulevičius, prof. Pr. Būč>s, prof. Totoraitis, Čes
nys, St. Šalkauskis, Vaitkevičius, Naujokas, poetai M. Gustaitis, 
Žalia Rūta, rašytoja Marija Pečkauskaitė- Šatrijos Ragana, visuo
menės veikėjai: Dr. Antanas Civinskas, Dek. Čižauskas, Korzo- 
nas, prof. Maliauskas, Dr. J. Stankevičius, Šviet. Ministeris prof. 
Bistras, uolusis Londono lietuvių gaivintojas kun. K. Matulaitis, 
lietuvių tautiško atgimimo veteranas kun. Milukas ir kiti.

Dauguma „Lithuanijos“ narių universitete pasižymėjo kaipo 
dąrbštūs sąžiningi studentai ar mokslo žmonės. Kai kuriuos ir da-
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pavardes greta paduodame.

1. Norvidas 26.
2. Motvidas 27.
3. J. Petrulis (tikroji pavardė)
4. A. Modro 28.
5. P. Griauža
6. J. Daugirdas

Toliau įstoja 29.7. Dobilas
8. Dr- J. Norus ou.
9. A. Gerutis

10. Narbutas 31.
11. Kun. Milukas (tikr. pav.) 32.
12. Pr. Bernvs 33.
13. Mot. Balandis (Dr. Gustaitis)34.
14. Kussenas

1900 35.
15. K. Matulaitis (Londone) 36.

37.
1901 38.

16. Paliulis (Kun. A. Sabaliauskas)
19. Dr. Vagonis 39.

1902 40.4 1
20. Valys 41.
21. J. Gerulis
22. Balsis
23. Šeldvydis 43.
24. V. Gerulis 44.
25. Pr. Milius 45.

bar dar profesoriai tebemini, sutikdami naują lietuvį. Ypatingai 
gyva atmintis tebėra apie Jo Ekcelenciją Vilniaus vyskupą prof. 
J. Matulevičių. Kai kurių lietuvių daktarų darbus, kaip antai To
toraičio „Mindaugas“ ar Purickio „Apie reformaciją Lietuvoje“ ir 
dabar profesoriai parekomenduoja studentams pasiskaityti.

Žemiau, priede 1 skaitytojas ras visų kiek galima buvo iš 
protokolų susekti, „Rūtos“ — „Lithuanijos“ narių sąrašą. Kaip jau 
kartą minėjau iki 1906 m. jie visi beveik pažymėti slapyvardė- 
mis. Deja, aš tuo tarpu negalėjau jų atidengti.

Petras Radzevičius.
Priedas 1. 

„Rūtos“ nariai.
Kaip jau anksčiau buvo minėta, pirmaisiais „Rūtos“ gyveni

mo metais, beveik iki 1906 m. kunigai studijuojantiieji užsieny 
slėpėsi nuo rusų valdžios slapyvardėmis. Tai ir išvardinti čia „Rū
tos“ nariai, dauguma kunigai, pažymėti slapyvardėmis. Kai kurių

Diegas
Trainaitis (Kun. Gižauskas ar 
Kun. Padelskis?)
Sirvydas (Kun. Dambrauskas 
seiniškis.)

1903
Vytautas
Vine. Totoraitis (tikr. pav.)

1904
Genys (Dr. Vaitkevičius)
V. Anys. (Antanavičius Dr.)
P. Balandis
P. Kovas.

1905
M. Grigaitis
Vine. Perkūnas (K. Bartuška) 
S. Griauža
Kozmion (Kun. Ignatavičius)

1906
K. Jokubauskas
Maliauskas
Marija Pečkauskaitė 
Pr. Augustaitis

1907
K. Mikšys
Mot. Sakevičius
Driškys
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1908
46. Kun. Česnys M.
47. K. Zakarevičius
48. Zajančkauskas
49. Jer. Valaitis
50. Aug. Neverauskas

1 r 1909
51. Juoz. Vailokaitis
52. A. Petrauskas
53. K. Raštutis
54. Šmitas (amerikietis liet.)
55. V. Borisevičius
56. Ant. Dailydė
57. Vaitkevičius

1910
58. Valantiejus
59. Jačionis

1911
60. Polonskis
61. O. Valaitytė
62. Ruškys
63. Kazokas
64. V. Kudirka

1912
65. A. Simaitis
66. A. Mylimas
67. Kulikauskas
68. J. Purickis
69. Keraitis
70. Strikas

1913
71. Mylimas
72. Kasperavičius
73. Cibulskis
74. Ig. Česaitis
75. A. Steponavičius
76. Vyskantas
77. A. Valantiejus
78. L. Bistras
79. Dzimidavičius-
80. V. Kudirka
81. Jon. Navickas

82. VI. Mažanavičius

1915—1919
83. Žiugžda
84. Kun. Abramaitis
85. Andziulytė M.
86. Mykolaitis V.
87. Pakštas K.
88. Petrauskaitė O.
89. Šalkauskis St.
90. Turauskas Ed.
91. Urnežytė Ur.
92. Žilevičius E.
93. Zilevičaitė J.
94. Vosilaitė O.
95. Ambraziejutė M.
96. Tamošaitis J.
97. Romanauskaitė $
98. Jucaitis Pr.
99. Bistras L.
100. Ruginis K.
101. Tamošaitis (amerikietis)
102. Raulinaitis Pr.

1920
103. Čepulis L.
104. Matulaitis K.
105. Pakalka N.
106. Granskas
107. Gutauskas.

1921
108. Borisevičius V.

1922
109. Vilimas Ad.

1923
110. Radzevičius P.
111. Leimonas J.
112. Remeika J.
113. Jatulis E.
114. Adomaitytė J.
115. Dr. Usaris

1924
116. Ambrazaitis K.
117. Lagis K.

Daumantas’^ 118. Orvidaitė
119. Labukas
120. Micuta D.
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„Lithuanijos“— „Rūtos“ garbės nariai.
1. Montvydas, kaipo pirmasai „Rūtos“ iš narių gavęs daktaro

laipsnį^
2. Kun. V. Žilinskas—pirmas paaukavęs „Rūtai“ žymią pinigų

sumą.
3. Kun. Milukas, paaukavęs „Rūtai“ 100 egz. Lietuviško Albumo. ‘
4. Bernys — už didelį pasidarbavimą „Rūtai“.
5. Smetona A., buv. Liet. Prezidentas.
6. Gabrys J., daug pasidarbavęs mūsų Valstybei.
7. Yčas Martynas.
8. Purickis Juozas.
9. Navickas Jonas.

10. Tumas Juozas (Vaižgantas).
11. Urbanavičius kun. \ .
12. Krušinskas, buv. Tautos Fondo sekretorius.

P. R.

Rūtos referatai. Priedas 2.
(1899—1924).

Kiek buvo galima jie sugaudyti iš protokolų ir kronikos.
1. Daugirda. Iš Lietuvos istorijos.
2. P. Griauža. Taip pat.
3. J. Norus. Apie dainas.
4. Norvidas. Delko nesiplatina Gudijoj apšvieta tarp žmonių.
5. Bernys. Kelios mintys apie mūsų reikalus.
6. Bernys. Lietuviai, statykime Muravjovui paminklą!
7. Norbuta. Keli žodžiai į mūsų kunigėlius.
8. Bernys. Viena daina.
9. Bernys. Viena mano pažįstama.

10. Norvidas. Keletą paskaitų apie Buchnerio raštus.
11. Paliulis. Liepojos parapijos lenkinimas.
12. Paliulis. Leonas XIII ir Londono lietuviai.
13. Paliulis. Kun, Bol. Šlamas.
14. Vagonis. Įspūdžiai iš kelionės.
15. Tranaitis. Mūsų miegas.
16. Valantiejus. Apie Amerikos pradines mokyklas.
17. Gerulis. Kun. Vienožinskis.
18. Kudirka. Kelios mintys apie tikybinio susipratimo žadinimą

Lietuvoje.
19. Bistras. Prof. Trezini.
20. Dailydė. Lietuviai išeiviai Londone.
21. Zajančauskas. Monizmas ir žmogaus vėlė.
22. Valantiejus. Lietuvių vargai Amerikoje.
23. Zajančauskas. Nejaugi. (Atsakymas Bytautui).
24. Neverauskas. Auklėjimas, Autoritetas, Liuosybė.
25. Borisevičius. Negerkime.
26. Dailydė. Tikėjimas Lietuvoje ir jo priešininkai.
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27. Makauskas. Apie Windthorstą.
28. Gerulis. Apie rūtelę mūsų dainose.
29. Kovas. Apie melancholiją.
30. Česnys. Ar bažnyčia slėgia mokslą?
31. Zajančauskas. Iš vokiečių katalikų gyvenimo.
32. Zakarevičius. Apie moterų emancipacija.
33. Šultė. Dabartinis mokslo stovis evoliucijos klausime.
34. Vaitkevičius. D-ro Ruvilli: Zurūck zur heiligen Kirche.
35. Dailydė. Lietuva pirmiau ir dabar.
36. Borisevičius. Apie Mozės kosmogoniją.
37. Česnys. Iš palyginamosios religijų istorijos,
38. Vaitkevičius. Dievas ir šiandieninis agnosticizmas.
39. Neverauskas. Apie apysakų naudingumą laikraščiuose.
40. Borisevičius. Kokiu būdu pirmeiviai kovoja su tikėjimu.
41. Zajančauskas. Sis tas apie monizmą.
42. Dailydė. Apie mokslus einančią jaunuomenę ir ištvirkimo

pradžią.
43. Daugirda. Keli žodžiai apie likimą mūsų kalbos.
44. Purickis. Apie beletristiką.
45. Purickis. Apie studentų krikščionių ratelius.
46. Simaitis. Apie seminarijos auklėjimą.
47. Kulikauskas. Auklėjimas, kunigas, išpažintis.
48. Purickis. Lietuva XVI amž.
49. Purickis. Endekija Lietuvoj ir jos ideologija.
50. Dzimidavičius. Dailės pradžia ir jos išsiplėtojimas (Daumantas).
51. Kulikauskas. Deocezijų biurai. (Socialis bažnyčios darbas).
52. Steponavičius. Priešalkoholinis XIV kongr. Milane.
53. Cibulskis. Lietuva pirmiau ir dabar.
54. Keraitis. Mano kelionės j Lourd’ą įspūdžiai.
55. Ruškis. Šv. Thomo biografija ir keli patėmijimai apie jo

mokslą.
56. Česaitis. Kunigija blaivybės platintoja.
57. Valantiejus. Garcia Moreno.
58. Kasperavičius. Apie jaunuomenės auklėjimą.
59. .Česaitis. Apie dienyną.
60. Purickis. Daukšos Postilla.
61. Purickis. Krikščionijos esmė.
62. Steponavičius. Iš Danijos' Šveicarijon karo metu.
63. Kulikauskas. Galijejo pasmerkimas.
64. Cibulskis. Tikėjimo puolimas.
65. Dzimidavičius. Iš nežinomo rašytojo nežinomų užrašų.
66. Česaitis. Individualizmas etikinis proto ir tikėjimo šviesoje.
67. Dzimidavičius. Minčių žiupsnys skiriamas visiems broliams

lietuvia ms.
68. Milis. D-ro Totoraičio disertacija (turinys).
69. Trainaitis. Apie religijos evoliuciją.
70. Širvidas. Ekonomiški susidraugavimai.
71. Genys. Tikėjimo ir proto suderinimas.
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72. Balandis. Unija Lietuvoje.
73. Kovas. Pinigų atsiradimas.
74. Grigaitis. Vysk. A. Barono gyvenimas ir darbai.
75. Grigaitis. Šv. Jono Evangelija — Lagos.
76. Perkūnas. Piliečict liosybė.
77. Kozmianas. Julionas Apostatą ir jo mokytojas Libanijas.
78. Purickio. Apie beletristikos įtaką jaunuomenės auklėjimui.
79. Pečkauskaitė M. Iš savo raštų.
80. Mykolaitis V. Medūza (novelė).
81. Tamošaitis. Šis tas iš lietuvių praeities.
82. Mykolaitis. Apie naująją mūsų poeziją.
83. Ambroziejutė. Trumpa Lietuvos nepriklausomybės atgimimo

ir išsivystymo istorija.
84. Mykolaitis. Grožio ir meno kuriamosios dailės reikšmė.
85. Navickas. Asmens būdo pažinimas.
86. Raulinaitis. Socializacija.
87. Ambraziejutė. Baudžiavos atsiradimo klausimas Lietuvoje.
88. Navickas. Lietuvos vvskupijų reforma.
89. Čepulis. Aukso proporcija ir jos apsireiškimai gamtoje.
90. Žilevičius. Nuodėmės prasmė ir jos priežastis.
91. Raulinaitis. Žemės reforma Lietuvoje.
92. Pakštas. Prancūzijos kolonijų paroda Marselyje.
93. Ambroziejutė. Moterų judėjimo pradžia ir priežastys.
94. Steponavičius. Del liaudies apšvietos.
95. Dzimidavičius. Apie Lietuvos darbą.
96. Purickis. Reformacija Lietuvoje. /•.
97. Šalkauskis. Tautos pašaukimas bei uždaviniai. .
98. Vilimas. Kreditas.
99. Abromaitis. Kelionės įspūdžiai.
100. Purickis. Pirmykštės krikščionystės vaizdeliai.
101. Šalkauskis. Vidūnas, kaipo tautinės lietuvių idėjos išreiškėjas.
102. Abromaitis. Apsireiškimas Šv. Panelės de la Salette.
103. Šalkauskis. Čiurlionis ir Dambrauskas — tautinės idėjos iš-

reiškėjai.
104. Šalkauskis. Moterų klausimas krikščionybės šviesoje.
105. Česaitis. Gyvenimo tragizmas.
106. Tamošaitis. Tautinės lietuvių spalvos.
107. Abromaitis. Lietuviai moksleiviai Amerikoje.
108. Šalkauskis. Mickevičius ir lietuvių tauta.
109. Mykolaitis. „Valdovo Sūnus“.
110. Žilevičius. Nuosavybės klausimas sulig Tliomo Akviniečio.
111. Ramanauskaitė. Linksmybė.

Be referatų Rūtoje—Lithuanijoje buvo dar keletas praneši
mų svarbesnio turinio. Iš jų minėtini Turausko apie moksleivijos 
šelpimo organizaciją, Ereto ir kitų pranešimai iš Lietuvos.

P. R.



Šis tas iš pirmyjy Fribourgo „Rūtos" metu.
Kun. A. Baranauskas, pats kurį laiką ėjęs mokslus užsieny, 

1897 m. tapęs Seinų vyskupu, davė kunigijai naujos krypties.
Ligšiol tiek dvasinės tiek pasaulinės valdžios uždarytąjį, reta 

kam bepasiekiamą užsienį, jis plačiai atidaro aukštesniam mokslui, 
sakydamas: — „Važiuokite/ kad ir pusė dvasiškių, aš tuo tarpu 

• su likusiais apsidirbsiu; už tai sugrįžę daugeriopai atlyginsite išaik- 
votus mokslui metus“.

Pirmoje eilėj teko ir man gauti leidimas išvažiuot užsienin 
pasimokyti. Į klausimą, kaip ilgam laikui? — „Vieneriais metais 
ne ką padarysi“, palankiai atsakė, — „naudokis kiek pajėgsi, kad 

, tuščiomis negrįžtum“.
Su rusų tačiau valdžia vis tos pačios bebuvo kliūtys, vien 

tvirtu pasiryžimu tenugalimos: reikėdavo gydytojo liudijimo, nu
rodant kur važiuojama ligintis; reikėdavo gubernatoriaus leidimo, 
peremto slaptais žemsargių ir žandarų pranešimais apie ištikimybę. 
Tai visą imdavo ne maža laiko, energijos, skatiko ir ne kiekvienam 
pavykdavo gauti.

Vis dėlto tais pačiais 1897 m. balandžio pabaigoje atsidū
riau Šveicarijos Friburge. Čia radau bestudijuojant kunigus: J. 
Stankevičių, K. Matulaitį, A. Lastauską, J. Naujoką; kiek vėliau 
atvyko J. Totoraitis, A. Civinskas, J. Narjauskas ir k.

Kiekvienas del atsargos prieš Rusų policiją bei špionažą, turėjo 
prisiėmęs kokią slapyvardę, kuria čia ir tebebuvo žinomos; iš
skyrus k. J. Matulaitį ir k. P. Bučį, — jiems (baigus Petrapilio 
akademiją) buvo leista užsieny doktorizuotis.

Atvykęs į Fribourgą ir įsimatrikuliavęs universitetan, tuoj buvau 
įtrauktas į lenkų studentų draugiją „Kolo Polskie“, kuriai tuomet 
vadovavo prof. J. Kallenbachas. Prie jos buvo prisidėję ir kiti 
minėtieji to meto lietuviai studentai. Toji draugija turėjo savo 
skaityklą, knygynėlį, rengdavo paskaitas, literatiškus vakarėlius, 
susirinkimus.

Mes lietuviai ten buvome įnamiais. Mums rūpėjo savi reikalai, 
savi siekimai; ten buvo trošku, nejauku. Ypač kada lenkai imdavo 
ginčytis, srovėti, ir pagalios skilo j dvi panašias draugijas: vieni 
pasiliko prie „Kolo Polskie,“ kiti, anot oatarlės — kur du lenkai, 
ten trys draugijos — sudarė antrą draugiją, vardu „Unija“. Tai 
pagaliau davė progos lietuviams pasiryžti ir sukurti ir savo 
kuopelę.

Semestrui pasibaigus man teko Fribourgas apleisti ilgesniam 
laikui ir tiktai iš susirašinėjimo su k. K. Matulaičiu šį tą prisimenu 
apie tenykščių lietuvių studentų būrimąsi, kurie 1899 m. pavasarį 
sudarė savo draugijėlę gėlės vardu.
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Vėliau grįždamas į Lietuvą (1903) visą tą korespondenciją 
(gana įdomią, nes K. M. plačiai ir gyvai joje yra aprašęs to 
laiko santykius su savo pastabomis) palikau „Rūtai“.

1901-2 m. bene bus tarpiausiai, „Rūta“ klestėjusi. Tuomet 
jos veikimas, be paprastųjų eilinių' darbų — susirinkimų, priva
lomų kiekvienam nariui referatų, ekskursijų — turėjo ir visuome
ninės reikšmės. O atvyKus iš Amerikos kun. -A. Milukui buvo 
keliama laikraščių reikalai: padėta jie redaguoti, prižiūrėta jų 
korektūrą, šelpta raštais, recenzijomis, korespondencijomis (Tėvynės 
Sargas, Žinyčia, Tėvynė, Žvaigždė), dalyvauta universiteto iškil- 
mėse, suruošta viena kita šventė. Itin gražiai pagerbta Vysk. M. 
Valančiaus gimimo šimto metų sukaktuvės. To jubilejaus iškilmėje 
dalyvavo profesoriai: Michaut Zvierzina, DobSzycki ir k. Mažne 
kiekvienas iš dalyvių viešai prabilo Lietuvos praeities bei atgi- 
nimo temomis. Man teko pravesti pąrelelė apie A. Valančiaus 
ir A. Baranausko reikšmę Lietuvai. Čia paduodu sonetą, kuriuo 
buvo baigta toji prakalba, dabar žymiai perdirbtą.

— Ko taip dejuoja varpai? 
Ko taip visi nusiminę? 
Kodėl juodi debesiai 
Niaukia varguolę Tėvynę?
— Ne, ne spižiniai varpai 
Šaukia banguojančią minią, 
Ir ne juodi debesiai 
Jaudina mūsų krūtinę.

Numirė tėvas Motiejus: 
Todėl pravirko širdis, 
Todėl nuliūdo gamta; 
O su gamta susiliejus 
Gedulo ašaromis 
Rauda Didvyrio tauta!

M. Gustaitis.

Fribourgo Akademinė Draugija „Lithuanija“ ir Didysis karas.
Šiame straipsnyj norėčiau trumpai nusakyti „Lithuanijos“ (buvu

sios „Rūtos“) vaidmenį karo metu.
Pasaulinis karas grėsė Lithuanijai iširimu. Mat, per 1914 m. 

atostogas daugelis lietuvių išvažiavo namon ar į kitus kraštus, 
taip kad Fribourge neliko jų nė vieno. Kada Rusija paskelbė 
Vokietijai karą, du „Lithuanijos“ nariu spruko iš Vokietijos Švei
carijon. Aš pats grįžau Šveicarijon iš Danijos per Londoną. Pa
ryžių tik apie Kalėdas. Kad ir trise būdami stengėmės palaikyti 
draugijos gyvavimą. Negana to mums teko dirbti netik tiesioginis 
Lithuanijos darbas, bet ir daugybė kitų.

Per karą daugelis lietuvių belaisvių, karo ir civilinių, atsidūrė 
Vokietijoj ir Austrijoj. Reikėjo juos organizuoti, kad nesusimai
šytų su rusais ir lenkais, ir šelpti maistu, drabužiais ir pinigais. 
Tuomet „Lithuanija“ įkūrė savo komitetą belaisviams organizuotu 
ir šelpti. Ši organizacija ieško piniginės pagalbos pas didžiosios



„Praeities pasaka“ J. Kaminskas.



? Britanijos ir Amerikos lietuvius. Už prisiųstus iš tenai pinigus 
’ (apie milioną litų) pirkome maistą (duoną, mėsą, sūrį, konden

suotą pieną ir t. t.) ir siuntinėjome saviškiams į Vokietiją ir 
Austriją.

Nelengvas buvo organizavimas tenai komitetų, sudarant juos 
iš pačių belaisvių. Man, kaipo šelpimo organizacijos pirmininkui, 
teimavo važinėti į Vokietiją. Prie tos progos aš parvažiuodavau 

^^TfBietuvon, kad sužinoti kaip čia einasi.
Nors su viršminėtąja pinigų suma sunkų buvo sušelpti arti 

20.000 belaisvių, tačiau „Lithuanijos“ veikimas turėjo tą prasmę, 
kad davė progos lietuvius atskirti nuo kitų tautų, parodyti, kad 
ir jais kas nors rūpinasi, ir pažymėti, kad lietuviai yra atskira 
tauta.

1916 m. šelpimo darbas buvo perkeltas į Lausanne, kaipo į 
didesnį ir svarbesnį veikimo punktą. Prie to ypač prisidėjo ta 
aplinkybė, kad čia įsisteigė „Lietuvių Informacijos Biuras“ ir 
komitetas, daryti rinkliavą Lietuvos naudai visose katalikiškojo 
pasaulio bažnyčiose. (Comitė executif Lithuanien...). Mat tuom 
tarpu atvyko Šveicarijon dar keletas lietuvių: pral. Olšauskis p. J. 
Gabrys, p. S. Šalkauskas ir kiti. Šelpimo komitetas dabar atsi
skyrė nuo akademinės draugijos, pasilikdamas vien vardą ir 
pasivadino: „Lithuanija, Centralinis komitetas nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvoje šelpti“.

Tuomet visas šelpimo ir politikos darbas susibūrė Lausanne’oj. 
Čia įvyko ir * lietuvių konferenč'ijos, kuriose dalyvavo atvykę 
atstovai iš Lietuvos, Rusijos ir Amerikos (Dr. V. Bartuška, 
Dr. Bielskis, kun. J. Dabužis, p. Pakštas) musų tautiečių skaičius 
dar padidėjo. Be to, į Fribourgą vyko vis naujų studentų.

Komitetas „Lithuanija“ padėjo likusiems Lietuvoje susirašinėti 
su saviškiais Amerikoje, Anglijoje ir Rusijoje.

Pasibaigus karui, belaisviai buvo paleisti, susikūrus Lietuvos 
valdžiai, įsteigta atstovybė Berne, ir Lausanne’os organizacijos 
likvidavosi. Aš pasilikau toliau veikti labdarybės srityje kaipo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis. Rūpėjo, kad Lietuvos • 
vaikai gautų popiežiaus ir „Vaikų Šelpimo Komiteto“ (Ženevoj) 
skiriamos pašalpos atatinkamą dalį. Toji dalis jiems ir teko per 
J. E. vyskupą Karevičių.

Iš aukščiau pasakyta aišku, kad „Lithuanija“ (buvusioji „Rūta“; 
pavadinimas teko pakeisti karo pradžioj populerizuoti Lietuvos 
vardui) daug pasidarbavo karo metu. Jeigu atsižvelgsime į jos 
viso gyvavimo laikotarpį, tai pamatysime, kad ji davė tokių vyrų, 
kurie žymiai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės idėjos 
gaivinimo ir kurių daugelis nūn stovi prie Lietuvos vairo politi
koje, moksle ir bažnytinėje hierarchijoje.

Tat galima pasveikinti ši garbinga organizacija su 25 metų 
sukaktuvėmis ir palinkėti jai kuogeriausios kloties!

K. A. Steponaitis, 
Mariampolė 23 d. balandžio 1924 m.
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Dr. P. K.

Del šiemetiniu Kanto sukaktum.
& ir .ir

Šiemet balandžio 22 d. sukako lygiai 200 metų nuo gimimo 
dienos garsaus Karaliaučiaus filosofo Emanuelio Kanto. Iškilmin
gai minėjo šito, vieno iš garsiausių paskutinių kelių šimtmečių, 
filosofo reikšmę mokslui jo gimtinis miestas Karaliaučius ir visa 
aukšto mokslo reikalus mokanti įvertinti Vokietijos visuomenė. 
Pagerbime mokslo didvyrio atminimo šiaip ar taip dalyvavo ir 
nuo politinių prietarų neapkvaitusi civilizuotos žmonijos dalis. Su
rengė Kanto sukaktuvėms paminėti iškilmingą posėdį su atatin
kamomis paskaitomis—prakalbomis ir Lietuvos universitetas. Pra
vartu tad ir „Ateities“ skaitytojams šiek tiek daugiau susipažinti 
su Kantu, su jo mokslu, jo garbės ir įtakos įgijimo priežastimi, 
jo reikšme filosofijos istorijai, jo filosofijos santykius prie katalikų 
pasaulėžiūros. Trumpame straipsnyje aš tai visa galėsiu, žinoma, 
paliesti tik trumpai ir tik kai kuriais atžvilgiais.

* #

1. Kantas gimė Karaliaučiuje neturtingoje amatininkų šikšni
ninkų šeimynoje. Mokslus ėjo, paskui darbavosi ilgus metus (pri- 
vatdocentavo ir profesoriavo universitete)ir 80 metų amžiaus su
kakęs mirė čia pat savo gimtiniame mieste. Jo tėvas buvo atke
liavęs į Karaliaučių iš Klaipėdos, o tėvo tėvukas yra gyvenęs ne
toli Šilutės; yra žinių, kad jis ten laikė karčiamą ‘ apie pusę XVII 
šimtmečio.

Mūsų spaudoje ne kartą buvo keliamas klausimas apie Kanto 
kilmę (iš tėvo pusės) iš lietuvių. Iki šiol tas klausimas nėra ga
lutinai išspręstas. Patsai Kantas viename savo laiške sako, kad jo 
tėvas jam yra pasakojęs, būk jo bočiai į Klaipėdos kraštą yra 
atkeliavę iš Škotijos. Ar tos informacijos šaltinis yra tikras, sunku 
pasakyti. Tiesą, kad į Klaipėdą atkeliaudavo iš įvairių kraštų 
žmonių apsigyventi. Bet ir tai tiesa, kad anais laikais tėvai, no
rintieji savo vaikus išvesti į didesnius ponus, dažnai mėgdavo 
sugalvoti istorijas, kad tik neparodžius giminystės su paprastai 
niekinančiu valstiečiu. Kanto biografai ne kartą pabrėžia, kad jis 
daugiau už kitas tautas mylėdavęs lietuvius (kaip jie sako „mit 
besonderer Vorliebe“ atsiliepdavo apie lietuvius1). Gyrė Kantas 
lietuvių būdą, kad jie turi asmens savigarbą ir vergiškai nesilen- 
kia galingiesiems. Jis pritarė reikalui palaikyti gražią lietuvių 
kalbą ir kilmės būdo ypatybes; jis pritarė smerkimui germani
zacijos pastangų lietuvių krašte, kaip tai matytis iš jo pratarties 
į Milkės vokiškai lietuvišką žodyną. Tarp lietuvio būdo ypatybių 
Kantas tarp kitko, minėjo, kad lietuvis mažai kalba, bet mėgsta 
pasityčioti, mėgsta satyrą, kad lietuviai turi gabumų prie praktikos

x) žiūr. Reicke Kantiana. Beitrage zu I. Kants Leben und Schriften. Kbnig- 
sberg, 1860; A. Horn. Culturbilder aus Altpreussen, Leipcig, 1886.
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darbų.1) Kantas turėjo progos gerai pažinti lietuvių kaimiečius, be
gyvendamas po keletą metų, kaipo naminis dvaro mokytojas, ne
toli Gumbinės (tuomet ten sodžiuose buvo apie 60% lietuvių) ir 
netoli Tilžės (kur veik visi apielinkėje gyventojai buvo lietuviai), 
ir ypač kad jis stengėsi arčiau pažinti apielinkės žmones. Kantas 
buvo baudžiavos priešas, užjautė baudžiauninkus jų verguose i. 
rūpinosi, kuomet jo įtaka daugiau reiškė, baudžiavos panaikinimui. 
del Kanto primygtinų prašymų keletas dvarininkų yra panaikinę’ 
pas save baudžiavą. Ypatingą lietuvių pamėgimą Kantas, kaip pa
sakoja jo biografai, yra išlaikęs iki savo gyvenimo galui.

2. Kanto gyvenimas buvo tai ramaus darbštaus mokslo žmo
gaus gyvenimas. Jis stengėsi rūpestingai atlikti savo pareigas, kaip 
jis jas suprato. Dvi jo sielos ypatybės padėjo tapti naujosios filo
sofijos reformatorium. Iš vienos pusės sugebėjimas suprasti tų 
laikų nepatenkinančios viešpataujančios filosofijos padėtį; tais lai
kais Europoj toną duodančių inteligentų tarpe, ypač protestantiško
se šalyse, viešpatavo dvi iilosofijos srovės: Dekarto — Leibnizo— 
Wolffo racionalizmas, kuris giliausius filosofijos klausimus rišda
mas (apie Dievo esimą, apie dvasinę žmogaus sielą ir t. t.) pri
eidavo tiesos teigiamų išvadų, bet išeidavo iš nekritiškų patyrimo į 
vertę žeminančių presupozicijų (prileidlmų); Hume’o sensualisti- 
nis empirizmas, kurs afišavosi savo kritiškumu ir ant patyrimo 
pagrindo stovėjimu, bet kurio laikantis ne tik jau nieko tikra ne
galima sužinoti apie svarbiausius pasaulėžiūros klausimus, bet ir 
visoks mokslas, ant jo pagrindo bandydamas nuosekliai stovėti, 
netenka vertės ir prasmės (mat čia galima konstatuoti tik momen
to pergyvenimus, negalima nieko sužinoti ar taip tikrai kas buvo 
ir bus, negalima atskirti klaidingą nuo sutinkančio su tiesos pa
žinimu, nes ir tas ir tas yra pergyvenimas ir kokio nors bendro 
vertinimo mato tikrai čia sužinoti negalima). Iš kitos pusės Kan
tas centriniu savo filosofijos punktu laikė asmens autonomiją 
(žmogaus dvasios nepriklausomybę) ir tos autonomijos vertę be
sirūpinantį pagrįsti dorinį idealizmą.

Kantas savo nauja metodą (transcendentaline metodą, tai yra 
įsigilinimu į sąlygas, kurios daro galimu mokslinį pažinimą) sten
gėsi sukurti naują sistemą, kur būtų palikta kas buvo gera racio
nalizme ir empirizme, tik atmestos jų prie nesąmonių vedančias 
presupoz'cijas. Jis ėmėsi įrodyti, kad mokslinio patyrimo dalykų 
ne būtų ir jų mes pažinti negalėtume, jeigu ne būtų mumyse 
apriorinių pojūčių patyrimo formų (laiko ir erdvės) ir proto vei
kimo apriorinių būdų kategorijomis vadinamų (jis pripažino 12

2) Reicke paduoda žinių, kad Kantas vienoj draugijoj yra išsitaręs, jog lie
tuvis netikęs teoretiniui galvojimui; tuomet jam prikišta, kad ir jis pats tokio 
pat būdo, kaip lietuvis, o betgi negalima kalbėti apie jo netikumą gilesniam gal
vojimui. Į taį, Kantas atsakęs tik tiek, kad jo mėgiamas filosofas Montaigne 
(prancūzų filosofas skeptiką gyveno nuo 1533 m. iki 1592 m.) ne panašus savo 
būdu į lietuvį.
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tokių kategorijų, kaip antai priežastingumas, substancija, egzistavi
mas, vienumas, daugumas ir t. t.). Mat su pažinimu nėra taip, 
manė Kantas, kaip su atvaizdavimu veidrodyje ir įsisąmoninimu, 
kas atvaizduota. Kuomet daiktai veikia į mūsų patyrimo ir pa
žinimo galias, tai reaguoja atatinkamai savo ypatingoms jėgoms; 
todėl tat kas patiriama ir pažįstama (tai yra toji reagavimo išdava) 
negalima laikyti nepriklausomu nuo pažinimo daiktu ar daikto 
ypatybėms kaip jos yra daikte, bet tik atsirandančiu mūsų sąmonėje 
reiškiniu, kurs savo struktūroje (savo elementais, savo sąstatu) 
atvaizduoja mūsų patyrimo ir pažinimo galių apriorines formas 
bei dėsnius, bet iš kurio nieko tikra negalima patirti apie realius 
daiktus ir jų ypatybes. Tokios rūšies yra visas mūsų mokslas, 
kiek jis yra pirmučiausia orijentuotas į išorinio pasaulio dalykų 
pažinimą.

Šitaip tą mokslą ir jo vertę išaiškinęs, Kantas manė tokiu 
būdu ant visados nugalėjęs materializmą, kurs negali kitu kuo 
bandyti remtis, kaip išorinio pasaulio daiktų pažinimu; Kantas 
nurodo, kad čia galima kalbėti tik apie reiškinius, o ne apie 
tai, kaip daiktai iš tikro savyje, realiai yra; tokiu būdu materializmas, 
stengdamasis kalbėti apie realybės esmę, Kanto pažiūromis, elgiasi 
dogmatiškai, naiviai, kritiškai neįsisąmonindamas ką kalba. Panašiai 
yra pasak Kanto su visomis metafizinėmis sistemomis, ant iš
orinio pasaulio pažinimo orijentuotomis: visų jų esą pamiršta, 
kad ant tokio pažinimo pagrindo galima kalbėti tik apie reiški
nius (fenomenus), bet ne apie pačią realybę, kaip ji yra savyje. 
Kantas manė savo sistema daug patarnausiąs dorai ir religijai, iš
imdamas ir teoretinio mokslinio proto (turinčio omenėje išorinio 
pasaulio dalykus) kompetencijos svarstymą pagrindinių pasaulė
žiūros klausimų, kaip antai apie Dievą, apie sielos nemirtingumą, 
apie laisvę, apie doros pagrindą; esą čia neigimai greičiau žmones 
suįdominą ir patrauktą negu teigiami nusistatymai J) „Aš, vsako 
Kantas, mokslą (čia) sugrioviau, kad duoti vietos tikybai“. Čia ir 
daug kitur išvengti nesusipratimų, reikia atsiminti, kad Kantas 
paprastai mokslu vadina į išorinio pasaulio dalykų pažinimą 
orijentuotą sistematizuotą pažinimą; tad paprastai mokslas pas jį 
reiškia sistematizuotą reiškinių pažinimą2).

Tuos svarbiuosius pasaulėžiūros klausimus, manė Kantas, ga
lima spręsti, tik išeinant iš dorinės sąmonės faktų. Dorinės prie
volės jausmai — tai pagrindinis dorinės sąmonės faktas. įsigili
nant, kaip tas faktas yra mumyse galimas, reikia pripažinti, kad 
mes turime turėti valios liuosybę (kas neturėtų valios liuosybės, 
negalėtų turėti prievolės jausmo ir supratimo), turi mūsų siela

x) Kurie, žinoma, pagal Kantą negali būti kritiški.
2) Kantas mat laikė neginčijamu faktu, kad matematika ir matematinis 

gamtamokslis yra mokslai; todėl kad ką galima būtų vadinti mokslu, jis manė,, 
jog tai turėtų, tarp kitko ir tą ypatybę, kaip anie, būtent būti orijentuotam 
išorinio pasaulio dalykų pažinimą.



A ,
' « i

— 293 —

būti nemirtinga (šiame gyvenime dažnai nedorybė triumfuoja, gi 
negalima prileisti, kad galutinai nebūtų dora sąryšyje su laime), 
kad turi būti Dievas, Kurs pomirtiniame gyvenime sūvestų į har
moniją dorą su laime. Prievolės dvasia — tai Įsakančio įstatymo 
dvasia. Iš mūsų sielos centro eina tas prievolės jausmas, mūsų 
siela reiškiasi savo esmėje kaipo liuosa; taigi, prievolę gerbianti . 
laisvė ir laisvai pripažinta prievolė — tai pagrindiniai žmogaus * 
sielos gyvenimui dalykai. Konstatuodamas pirmučiausia žmogaus 
dvasios gyvenime doros faktus, nepriklausomai nuo Dievo idėjos, 
Kantas tokiu būdu statė ne dorą ant religijos pagrindo, bet reli
giją ant doros. Kantas tiktai tai pripažino būtinai vertingu doros 
ir religijos dalyku, kas galima išvesti, kaipo būtina sąlyga dori
nės prievolės jausmo ir vykinimo; pozitingas religijas, Apreiškimąt) 
jis laikė tik pereinančiomis religinio žmonijos vystymosi fazėmis; 
jų vertė grynai esanti sąlyginė (reliatinga), atsižiūrint, kiek prisi
deda prie žadinimo ir palaikymo dorinės sąmonės jautrumo.

3. Kantas savo filosofinės sistemos ir metodos ypatybių dėka 
greitai įgijo viešpataujančią vietą filosofijos srityje. Jo gausingi 
mokiniai išgarsino jo vardą, ir jo idėjas po visą civilizuotą pa
saulį; iki šių dienų dar gyvuoja filosofinės srovės, kurios afišuo-

* jasi idėjine giminyste su Kantu. Ne tik grynai filosofų tarpe, bet 
ir plačiose inteligentų miniose, ypač nuo katalikybės nutolusiose 
šalyse, Kantas įgijo populerumą, nes su jo filosofija yra sutaikoma 
dorinių ir religinių autoritetų nepaisanti laisvamanybė. Be to, pa
žangiai nusistačiušiems žmonėms, patiko Kanto laisvės vertės ak
centavimas ne tik atskiro individo gyvenime, bet ir socialiuose 
ir politiniuose reikaluose.

Žinoma toli gražu ne visi supranta gerai Kanto mintis; daž
nai priskaitoma jam tokios pažiūros, kurių jis nėra laikęsis. Da 
ir iki šiol tenka išgirsti keista nuomonė, būk Kantas esąs sugrio
vęs pagrindus visokios metafizikos. Tuo tarpu Kantas keliolika 
metų rašė įvadas į metafizinių klausimų rišimą ir paskui juos 
sprendė išeidamas iš dorinės sąmonės faktų. Iš to, kad jis nepri
pažino vertės metafizinei Leibnizo - Wolffo metodai, tos metodos 
gerbėjai pakėlė trukšmą ir jų dėka įsigyveno legenda apie Kantą 
kaipo visokios metafizikos grioviką. Per šiųmetines Kanto iškil
mes Karaliaučiuje kalbėta apie Kanto metafizikos rūšį; vienas 
referatas buvo tiesiog apie Kantą, kaipo metafizikos klasiką; ypač 
plačiai rašoma apie Kanto metafiziką jo sukaktuvėms pagerbti 
išleistuose vokiečių filosofų raštuose (pav. Kantstudien, Karaliau
čiaus universiteto Kantui pagerbti leidinys ir kiti).

4. Ką gi manyti apie Kanto filosofijos vertę? Reikia pasa
kyti, kad pas Kantą yra daug sveikų pažiūrų. Jis teisingai nurodė 
daug klaidų ir racionalistų ir empiristų. Tik gaila, kad jam trūko 
platesnės filosofijos istorijos perspektyvos. Jis, nusistatydamas savo 
filosofines pažiūras, visai neatsižiūrėjo į tokią svarbią filosofijos 
srovę, kaip aristotelizmo ir tomizmo. Jis, matyti, naiviai galvojo,



— 294 —

kad nėra reikalo skaitytis w su tomis sistemomis, kurios atsirado 
ankščiau Dekarto laikų. Čia Kantas aklai pasidavė vyraujančių 
ypač protestantų tarpe nuomonių įtakai. Neturėdamas omenėje 
aristotelizmo ir tomizmo srovių, jis jų ir nesukritikavo. Taigi rei
škia Kanto filosofijos nežinojimą, kada kalbama, kad Kantas su- 
.kritikavo svarbesniuose punktuose visa, kas prieš jį buvo kal
bama filosofijoj. Iš to, kad Kantas daug kame įrodė pav. Wolffo 
filosofijos klaidingumą, visai neišeina, kad tokiu būdu jis būtų, 
sukritikavęs griežtai priešingą Wolffui pagrindiniuose punktuose 
Aristotelio bei Tomo Akviniečio gnoseologiją ar metafiziką.

Kantas turi nuopelnų gnoseologijai. Jis atskirus gnoseolo
gijos klausimus pradėjo svarstyti krūvoje; seniau jie buvo svar
stomi įvairiose vietose prie progos, sprendžiant, kai kuriuos psicho
logijos, logikos ir bendrosios metafizikos klausimus. Reikia lai
kyti Kanto nuopelnu tą jo nenuilstantį kritiškumo reikalingumo 
akcentavimą. Tik gaila, kad jis pats pagrindiniuose punktuose 
elgėsi dogmatiškai (be kritiško patikrinimo priimdamas). Jis, ne
pažinęs Aristotelio ir Tomo Akviniečio mokslo, nematė reikalo 
sekti anų dvasios milžinų pėdomis ir išbandyti savo filosofinių 
pagrindų tikrumą visatinio abejojimo ugnimi.

Kantas aklai laikėsi racionalistų ir empiristų nusistatymo, . 
kad protas su pojūčių patyrimo pagalba negali įžiūrėti išoriniuose 
daiktuose esminių ypatybių ir esminių santykių. Kantas protą 
laikė tik jutimų kombinavimo, formavimo galia. Kantas nestengė 
pasiliuosuoti iš subjektivizmo prietarų, stodamas ant siauro De
karto nurodyto, pagrindo „cogito ergo sum“ (galvoju, taigi esu); 
Aristotelis čia giliau dalyką ėmė, jis suprato, kad mūsų pažini
mas turi santykį ne t;k su subjektu, bet ir su objektu; taigi re
miantis pažinimo faktais, nėra galimybės pripažinti tik subjek- 
tinę realybę, užsimirštant apie objektinę, daiktinę. Kantas čia ne
kritiškai laikydamasis subjektivizmo neįstengė paskui į išorinio 
pasaulio pažinimą besiorijentuojančiame moksle nieko kita įžiū
rėti, kaip tik reiškinių pažinimą1). Iš čia paminėtų nekritiškų 
gnoseologinių nusistatymų išeidamas. Kantas, norėdamas gelbėti 
mokslo ištarmių visotinumo ir būtinumo chaiakterį, nematė kitos 
išeities, kaip pripažinti subjektingas patyrimo formas (laiko ir er
dvės) ir proto pažinimo kategorijas. Aklai laikydamasis empi- 
rizmo pažiūros, kad protas tik pojūčių jutimus gali kombinuoti, 
o ne turi esminių ypatybių ir santykių įžvelgimo galios, Kantas 
nematė galimybės iš svarstymo išorinio pasaulio prieiti prie tikro 
išrišimo klausimo apie Dievą, apie dvasinę sielą ir t. t.

Kantas per greit norėjo apsidirbti su dora ir tikybai priešin
gomis srovėmis ir dėlto paskui turėjo atsistoti ant taip siauro ir 
ginčytino punkto, kad nepajėgė nė dorai tvirto pagrindo nuro
dyti nė religijai prideramos vietos savo sisteme skirti.

i) Neminiu čia įvairių prieštaravimų, kurie yra Kanto gnoseologijoj ir įvai
rių nesąmonių, kurios logiškai išeina iš jo pozicijų.
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Čia, matyti, Kantas aklai laikėsi tos religijos nusistatymų, 
kuriuose jis buvo savo motinos auklėjamas. Kantas buvo auklė
jamas protestantiško pietizmo dvasioj, kurio pažiūromis nesvarbu 
dogmos religijoj, bet tik dvasinis gyvenimas, ir religijos vertė 
teoretiniam- protui įrodyti negalima.

Kada pasirodo, jog. Kanto pažiūros į išorinio pasaulio paži
nimą neturi tvirto pagrindo,' tai ir jo materializmo kritika pasiro
do neturinti vertės. Aišku, tad reikalas plačiau imti metafizinėms 
diskusijoms bazę, ne vien užsidarant tik dorinės sąmonės sri
tyje. Ant platesnių pagrindų stovint galima nusistatyti, kaip rodo 
antai Tomo Akviniečio šalininkų raštai, tinkamesnė ir doriniems 
bei religiniems klausimams rišti plotmė.

Giliau žiūrint atrodo, kad Kantas ir su dorinės sąmonės faktų 
konstatavimu nekritiškai pasielgė. Kantas pripažįsta dorinės prie
volės absoliutumą, neįsisąmonindamas sau, kad dorinė prievolė 
tik iš sąryšio su absoliučia tobūlybe ir šventenybe — tai yra Die
vu — gali turėti tą absoliutumo charakterį, kitaip sakant, būti tikra 
dorine prievole. Suprantant, kad jeigu nebūtų Dievo, tai ir ne
būtų absoliučiai galinčios mus saistyti prievolės, paaiškėja, jog 
Kantas klaidingai yra nustatęs santykį tarp dorinės prievolės ir 
Dievo pažinimo, apskritai tarp doros ir religijos. Dievo garbini
mas, Dievo meilė, kitaip sakant religija, užima svarbiausią do
ros sritį. Kaip religija, tas dorinis tarp Dievo ir žmogaus santy
kis turi atrodyti, tai gali pareiti nuo Dievo Apreiškimo keliu pa
reikštos valios. Ar Apreiškimo faktas yra buvęs, tame turi būti 
galima savo protu įsitikrinti einant atatinkamų istorinių liūdymų 
tyrinėjimais. Ar apreikštoj religijoj gali kas mainytis, tai priklauso 
nuo Dievo apreikštos valios, o ne nuo kokių apriorinių subjek- 
tingų filosofo sumetimų.

5. Iš to, kas iki šiol pasakyta, jau daug kame turėjo pa
aiškėti Kanto filosofijos santykis su katalikų pasaulėžiūra.

Kantas katalikų tikėjimo nepažino, prieš katalikų pasaulėžiūrą, 
kaipo tokią, jis nieko nerašė. Jis svarbiausioje savo filosofijos 
dalyje stengėsi, tik savo protestantiško pietizmo pagrindinius nu
sistatymus apginti, o ne kitas religijas užkabinti. Kiek to pietizmo 
pagrindai yra priešingi katalikybei, tiek, pirmučiausia, yra prie
šingumo tarp Kanto sistemos ir katalikų pasaulėžiūros. Taigi, tas 
priešingumas pirmučiausia atsiranda ne del Kanto savito kritiško 
galvojimo išdavų, bet del jo prisilaikymo skirtinų paveldėtų iš 
tėvų religinių pažiūrų. Kiti kai kurie priešingumai atsirado, žino
ma ir del savotiškos jo sugalvotos tų pietistinių pagrindų gyve
nimo formos.

Katalikybei yra priešingas dėjimas pasaulėžiūros centran žmo
gaus autonomijos. Autonomija gali būti blogai ir gerai sunaudota, 
taigi ji turi būti normuojama aukštesnės vertybės. Pasidavimas 
aukštesnės vertybės normavimui ne tik žmogaus valios nežemina, 
bet ją kelia, tobulina ir patikrina jai viešpatavimo teisę ant že
mesnių žmogaus galių. Mes aukščiausiai liuosybę galim išplėtoti
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tik tada, kada sudarom galimybę mūsų kilniems siekimams kiek 
galint daugiau susiartinti su tobulybės šaltiniu — Dievu.

Kantas gerbia laisvę. Tai labai gera. Tik, deja, Kantas tvir
tai neįrodo, kad žmogus iš tikro turi liuosą valią, išgali laisvai sa
vo veikimus daryti. Reiškinių srityje pagal Kantą viskas eina de
terminizmo dėsniais. Dorais gi žmogaus veikimus galima tik tada 
laikyti, jeigu žinoma, kad jis juos laisvai atlieka; taigi ne iš do
rinės prievolės mumyse ekzistavimo galima išvesti, kad mes turi
me liuosą valią, bet priešingai, tikrai dorinę prievolę tik tuomet 
galime pripažinti mus saistant, jeigu mes turime liuosą valią; 
kitaip reiktų sakyti, kad mes jaučiame tokią ar kitokią psicholo
gišką elgimosi būtenybę ir tiek. Tik iš mūsų valios veiksmų ga
lima tikrai ką sužinoti1 apie valios prigimtį. Tuo tarpu pas Kantą 
šitas pagrindinis įrodymo būdas neprieinamas; mat pas jį iš 
veiksmų sužinome tik apie fenomenus, o ne apie tai kaip su 
dalyku realiai esama. Katalikų pasaulėžiūra negali tad nebūti prie
šinga tokiai filosofijai, kuri nestengia nurodyti tvirtų taip svar
baus dalyko, kaip valios liuosybės mumyse pripažinimui protinių 
pagrindų. *

Kantas labai gerbia žmogaus asmenybę, bet, nenorėdamas 
religinėms idėjoms pripažinti centrinės vietos, negali taipgi tam 
ypatingam gerbimui nurodyti tvirto pagrindo; juk tik del santy
kio su Dievu, kaipo Dievo paveikslas ir panašumas, kaipo skirtas 
vienybei su Dievu, kaipo Dievo vaikas žmogaus asmuo įgija ne
apsakomą vertę.

Katalikų pasaulėžiūra negali nebūti priešingai tokiai filoso
finei sistemai, kur be pagrindo taip susiaurinama teoretinio proto 
kompetencija ir svarbiųjų metafizinių klausimų rišimą statoma 
klaidingai. Dorinės prievolės absoliučios mus saistymo galios ne
galima įrodyti, nepripažinus Dievo egzistavimo, o tuo tarpu Kan
tas iš pradžių pripažįsta dorinę prievolę, o paskui bando išvesti, 
kad turi Dievas egzistuoti, kad užtikrinus pagaliau dorai harmo
niją su laime. Esant šitokiam Kanto įrodinėjimo būdui klaidin
gam, Kanto sistemoj nematyti galimybės kaip įrodyti, kad tikrai 
Dievas egzistuoja. Negalint gi Dievo egzistavimo tikrai įrodyti ir 
dora netenka tvirto psgrindo. Gi dorai neturint tikro pagrindo, 
sunku kalbėti apie tvirtą protingą pagrindimą socialinių ar poli
tinių pažangos reikalų. Del to viso, katalikų pasaulėžiūra turi 
būti priešinga Kanto filosofijai.

Kantas, nepripažindamas religinėj ir dorinėj srityj autoritetų, 
nepripažindamas tikios vertės religinėms praktikoms bei dogmoms, 
tokiu būdu griežtai skiriasi nuo katalikų pasaulėžiūros. Jis už
miršo, kad religijoj, tame tarp Dievo ir žmogaus santykio nusta
tyme, Dievas gali duoti apreiškimą, kurio nurodymų reikia šven
tai laikytis. Kantas net nebandė tyrinėti, ar tikrai krikščionių re
ligija yra Dievo apreikšta; jis iš klaidingų apriorinių presupozicijų 
darė keistas išvadas apie religijos išvaizdą, prasmę ir vertę.
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Bet iš to visai neišeina, kad katalikui inteligentui galima 
būtų visai Kanto filosofijos nepaisyti. Tiesa, kas joje yra gera, 
galima beveik viską rasti daug geriau išdėstyta Aristotelio ir To
mo Akviniečio filosofijoj, bet susipažinus su gilesnėmis kritiškes- 
nėmis, rimtesnėmis sistemomis, kaip antai Aristotelio ir Tomo 
Akviniečio, gali būti labai naudinga pažinti ir Kanto filosofiją, 
nes ji turi daug da šalininkų ir įtakos šių laikų kultūros gyveni
me; norint gi kritiškai tą gyvenimą vertinti ir jo pažanga sėk
mingai rūpintis, reikia suprasti tas svarbesnes idėjas ir sroves, 
kurių įtakoje jis eina.

Mes lakštingalos saldžių giesmelių klausome. Ar mums ji 
gieda? Mes gėrimės rasos puikiu blizgėjimu. Ar mums ji saulėj 
perlais žiba ir brilijantais mirga? Raudonos gėlės, vėjelio meiliai 
pabučiuotos lenkiasi ne mums... Ne mums ir rausvas mėnuo teka, 
kad kitame dangaus krašte išblėsęs nusileistų.

Žvaigždėta vasaros naktis. Atidarykim savo buto langą; su 
volungės čiauškėjimu ir su kvepėjimu rausvų gėlių, apleisim žemę 
k susikaupę savyje siela ir mintimi pakilkime, kur švysčioja žaibai.

...Lėtai, lengvai atsiduksėsime ir savyje pajusime kaž kieno 
galingą balsą... Išgirsim lyg ir tolimą varpų gaudimą, lyg ir ne
aiškų, graudų smuiko verksmą... Ir kaž kieno nematoma ranka 
pajudins smilkylą...

Tada suprasime, kam čiulba ir lakštingala ir volungė, kam 
krinta žėrinti rasa.

Tada, suprasime, kad tai ne mums tie vėjo švelnūs papūti- 
mai... Kad tai tik tam, kad žmogui, gamtos karaliui, padėt gar
bint Tą, Kuris mumyse, Kuris danguj ir visame!...

1924. Povilas Židtys.
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įs **
Nuo girios, nuo girios, nuo mėlynosios 
Atskrido į kiemą trys sakalai. 
Iš svečių šalelės iš tolimosios 
Atbilda į kiemą trys juodbėriai.

Nušoko bernužiai nuo juodbėrių, 
Bučiuoja močiutei baltas rankas.
— Kam duosi dukrelę iš mūs trijų,
Kas džiaugsis, kas verksim, oi kas, oi kas?

»
Atsakė močiutė gudragalvėlė,
Atsakė bernužiams nueidama:
— Ne manęs atjojai, vai dobilėli, 
Tą klauski, kur jauna, kur mylima.

Viens jaunas, kits jaunas, tas dar jaunesnis 
Sustojo aplinkui. Ai nežinau...
— Tai rinkis, mieliausia, kuris meilesnis, 
Tai rinkis, brangiausia, tuojau, tvojau.

— Atvešiu tau šilko dar negirdėto, 
Sagstyto žemčiūgais margai, margai. 
Papuoštą, kaip aušrą rūbu žvaigždėtu 
Perskubins į rūmą šeši žirgai.

r
— O mano ten pilys ligi dangaus, 
Žvaigždelės pro langus migdys, liūliuos. 
Prie vartų trimitai sutrenks, užgaus,
O minios, o minios tik ūš, valios.

— Aš segčiau tik rožę raudonžiedėlę, 
Pražydusią kalnuos viduj nakties.
Turiu tik žirgelį ir tą mergelę, 
Kurią pamylėjau lig pat mirties.

— Tai seki man rožę jaunų jaunasai. 
Aš eisiu, ten eisiu, kur tu esi.
Būk sveikas keleli nežinomasai, 
Sudievu berneliai kiti visi.

Žvainys.

llllllllllllllllllllllllllllllll
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Keblaičio.

Spaudos jubilėjui.
(1904-1924).

Tur būt nerasime pasaulyje kitos tautos, kuri tieko būtų vargų 
vargelių iškentėjusi, kaip mūsų, lietuvių, tauta. Bet vargai gimdo 
galiūnus. Ir lietuvių tauta virto galiūnų tauta ir milžiniškas kliūtis 
nugalėjo.

Ė ir Lietuva gyveno kadaisia laimingus laikus. Jos kunigaik
ščių garbė skambėjo Europoje, jos valstybės sparnus plovė netik 
Baltijos vandenys, bet ir Juodųjų jūrų. Bet nelaimingas likimas 
juodu debesiu užgulė bešvintančią Lietuvos ateities padangę. Am
žinųjų priešų pastangos šit šit rodos ją visai sunaikins. O priešai 
tik džiaugias, tik džiaugias.

Bet ir vėl gaivinąs vėjelis ima blaivinti mūsų padangę. At
bunda tautos dvasia atsiranda žadintojų, atsiranda rašytojų švietėjų. 
Prisiektoji tautos sąmonė bunda.

E baisu pasidarė Lietuvos priešams. Ims gi ir atbus tasai ne
gyvėlis. Reikia griebtis kad ir barbariškų priemonių. Reikia lietu
viams visiškai spauda uždrausti, reikia atimti iš jų knygas, net 
maldaknyges.

Bet „nebeužtvenksi upės bėgimo“. Kartą ji prasimušė, nors 
maža srovele, ji jau nestos, tik vis stiprės, stiprės. Taip ir mūsų 
tauta kad ir taip priešų spaudžiama kilo dabar nesulaikoma, parodė 
priešams, kad veltui jų pastangos. Vėl turėjo grąžinti spaudos 
laisvę.

Štai jau dvidešimts metelių, kaip laisvai naudojamės savo lie
tuviškąja spauda.

Mums jaunuoliams teko gyventi jau laimingesniais laikais- 
Apie spaudos draudimo laikus mes girdime tik iš kitų, iš moky
tojų, skaitome knygose. Kartais del to tinkamai nė nejaučiame 
spaudos naudos, ganėtinai jos nebranginame. Mat mes gyvai, pa
tys ant savęs neištirėme, kas tai yra neturėti spaudos. Spaudos 
reikšmę gerai įvertina tik tie, iš kurių rankų žandarai maldaknyges 
traukė, kurie savo pirštais „Aušrą“ čiupinėjo, o paskui — „Vilniaus 
Žinias“ (pirmasis laisvos spaudos laikraštis), prie širdies spaudė. Jei 
kas kokią įdėją myli, tai tą meilę ne tik žodžiais, bet ir darbais 
reiškia. Jai aukoja savo pajėgas, energiją, talentą. Mums, mok
sleiviams, ateities visuomenės švietėjams, reikia širdingai spauda 
pamilti.

„ Tiesa, ne galima) pasakyti, kad mes, ateitininkai, spaudos 
nemylėtume. Senai jau turime savo organą. Daug kas iš mūsų 
bendradarbiauja kituose laikraščiuose. Net atskiros mūsų kuopelės 
turi savo šapirografuotus laikraštėlius, kuriuose pradeda savo plunk
snos mėginimus jaunieji mūsų rašytojai. Taip ir reikia ir tinka.
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Besimokindami, beplėšdami savo žiniją, kiekvienas mūsų privalo 
neapleisti plunksnos darbo. Pradėjus nuo maža ko, nuo menkų 
šapirografuotų laikraštėlių, per keliolika metų galima geru rimtu 
žurnalistu tapti.

Spaudos meilę mums privalu dar parodyti ir kitu kuo,«■> būtent: 
spausdinių, laikraščių platinimu. Čia mums, moksleiviams, plati ir 
prieinamiausią darbo dirva. Vakacijų metu, kada mes plačiai pa- 
plintame po visą šalį, pasiekiame pačius tamsiausius jos užkampius, 
tai patogiausias mums tam darbui metas.

Pasiryžkime tat, draugai, ateinačių atostogų metu išplatinti 
bent po porą egzempliorių katalikiškų laikraščių. Nebus čia sun
kus darbas. Tuomi ne tik spaudos meilę parodysime, bet ir prie 
tautos kultūrinimo darbo prisidėsime.Kelias į akademinę laisvę.

Vargu rasime kitą žodį, tiek plačiai vartojamą ir taip blogai 
suprantamą, kaip „laisvė“. Pirmiausia, jos prasmė savyje yra 
neigiama. Laisvė neigia prievartą. Ir juo įvairesnė yra 
prievarta neigiama žodžiu „laisvė“, juo įvairesnis to žodžio tu
rinys. Daugelis dvasios įkvėpime mano: „Laisvė, kurią aš ma
nau!“ — ir kiekvienas kitokią laisvę mano (E. v. Hartmann).

Nelaisvas yra vergas. Jis neturi jokių teisių į save, savo 
šeimyną ir nuosavybę. Jis yra įrankis, priemonė svetimiems tik
slams vykdyti. Įvairiuose santykiuose su tėvais, apribota yra vaikų 
laisvė. Belaisvis jaučiasi prislėgtas ir suvaržytas: kalėjimo, tarnau
tojas—tarnybos, skolininkas—išduotųjų vekselių, mokinys—nusta
tytos tvarkos dėsnių, kasdieninių uždavinių ir visos tos prievar
tos, kurios uždeda mokymosi ir lavinimosi darbas.

Tuo tarpu prieš visa tai žmogaus prigimtis šiaušiasi, verda 
ir ginkluojasi. Būti nesurištam, nepriklausomam, savarankiam — 
tai vertingiausios jaunuolio gėrybės. Jauno moksleivio fantazija 
gražiausiomis spalvomis piešia laisvo, palaido gyvenimo laisvę. 
Laisvam, kaip audrai, skrajoti erdvių stepių platybėse, nieko ne
boti, prieš nieką neatsakyti — tai jaunos banguojančios sielos 
laisvės svajonių turinys.

Realybė visai kas kita yra. Teisybė, tikras stepių sūnus gy
vena be įstatymų, ribų, bet todėl jis neapsaugotos nuo 
žmonių piktybių, žvėrių plėšrumo, žiaurių gyvenimo aplinkybių. 
Artimiausia audra jį gali pražudyti. Klastingas priešas gali visada 
užpulti, visa sunaikinti, patį užmušti ir be jokio kaltės išpirkimo, 
jokios atsakomybės.

Nuo šių nelaimių ir piktadarybių apsisaugoti ir įgyti bendru 
darbu vertingų gėrybių, žmonės spiečiasi į įvairias draugijas ir
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sąjungas. Bet kur sudaromas sutelktinis kūnas, ten būtinai at
skirų asmenų veikimas ir poelgiai yra apribojami. Ir, juo auk
štesnė bendrojo gyvenimo lytis, juo įvairesni ir aukštesni siūlai 
ir kilpos, santykiai ir savitarpio pagarba, apribojimai ir ryšiai, 
kurie pinasi tarp savęs ir jungia atskirus bendruomenės narius. 
Tai yra atskirų asmenų auka, kuri čia neišvengiama ir būtina. 
Kad vis labiau pasiliuosuotų iš prigimties vergijos pančių, žmo
gus vis stipriau privalo susirišti įvairiais socialiniais ryšiais. Mūsų 
laikų išlavintas ir subrendęs žmogus turi daug ko -išsižadėti ir 
daug kuo apsiginkluoti, kad nebijotų išeiti į gyvenimo tyrus ir 
visų kovų laimėtų. Dvasios subrendimas tuo ir pasireiškia, kad 
atskiras žmogus gerai supranta gyvenimo aplinkybes ir tas savi- 
tvarkos priemones bei socialinius ryšius pripažįsta esant protin
gus ir būtinus. Toks žmogus gali jau savo prigimties prieš
taravimus pergalėti, sąmoningai tais ryšiais susirišti 
ir tačiau apsaugoti savo vidaus laisvės sąmonę.

Žemesniųjų klasių mokinys tebestovi beveik ant pirmykščio 
žmogaus laipsnio. Kas jį tiesiog vilioja, tai pripildo visą jo są
monę ir kitokiems svarstymams ten vietos nebėra. Savo nerū
pestingame palaidume jis jaučiasi laimingas ir tai saugo, kaip 
brangiausią turtą. Gera ir bloga jis dar naiviai ir pusiau - są
moningai jaučia. Tiesiog pagal savo temperamentą, jis yra malo
nus arba atšiaurus, darbštus arba tingus, klusnus arba užsispy
rėlis, o jo nuotaiką momento padilginimas ir varža apsprendžia.

Lavinimas bei auklėjimas turi čia padaryti didelės įtakos. 
Mokykla su savo griežta pamokų tvarka, nuolatiniais uždaviniais 
pamažėl siaurina jo palaidumo ribas. Auklėjimas vis daugiau rei
kalauja įsimąstymo, mandagumo bei savitvardos. Religiniai pamo
kymai vis labiau skatina veikti ir elgtis pagal savo sąžinės balsą, 
pareigą ir Dievo valią.

Aukštesniųjų klasių mokiniai stovi jau ant aukštesnio dori
nės kultūros laipsnio. „Brandos“ atestatas jau primena, kad bū
simas studentas savo sielos išlavinimu, įgyta išmintimi bei valios 
kultūra turi atsiskirti nuo visa to, kas gruba, nesąžininga, visuo
menei žalinga. Lig šiol buvo reikalingas nuolatinis studijų, lek
tūros, darbštumo bei elgimosi kontroliavimas, kad taip lavinantis 
galėtų augti dvasios sparnai. Dabar jaunuolis turi įgytas naujas 
jėgas tikslingai sunaudoti, jis turi pasiruošti tais sparnais skristi 
aukštyn, o ne nugrimsti į tamsias bedugnes bei purvinas balas, 
turi skristi prie žvaigždžių prie idealų, kurie amžinai vie
nodai šviečia matančioms akims.

Tai yra teisingai suprasta akademinė laisvė. Iš
viršiniai ryšiai bei priežiūra pašalinama, nes dabar jauno žmo
gaus išmintis, sąžinė, valia ir dorovė yra tiek išlavinti, jog jis 
gali tikrąjį kelią pažinti ir juo eiti. Tai yra laivo laisvė, kuris, 
iš aukšto uosto virvėmis ištrauktas ir į plačią jūrą paleistas, da
bar savo jėgomis ir savo kapitono valdomas, ieško tikrojo į tik-
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slą vedančiojo kelio. Tai yra brangiausioji laisvė, kalnų keliau
tojo jausmas, kada tam tikroje vietoje vadas įduoda i rankas 
įnagį ir taria: „Laimingai! tieski pats sau kelius! Sudiev!“

Kaip gražus akademinės laisvės idealas! O jis yra tik dalelė 
tos garbingos „Dievo vaikų laisvės“, kuri iš aukšto Dievo 
įstatymą be priespaudos ir prievartos uždeda, kuris taip pat 
visados tikrojo gyvenimo evoliucijos įstatymas 
yra..., kuri Dievo valia kvėpuoja ir gyvena, į Jį vėl kreipiasi, 
kaip vynuogės šakelė stiebiasi prie saulės spindulių.

Malonūs jaunieji draugai! Greit išplauks jūsų gyvenimo lai
velis su išskleistomis burėmis į plačią universiteto gyvenimo jūrą. 
Plaukite šviesiomis akimis, grynu protu ir tvirtai laikykite laivelio 
vairą. Daug yra seklumų’ir aštrių uolų. Plačioje jūroje daug su
tiksite savo nelaimingų komilitonų, kurie be tikslo ir vairo, au
dringų bangų blaškomi, daužosi jūrių platybėse. Kame aklu
mas, ten nėra laisvės.

Greit prieš jūsų dvasios akis atsivers nauji keliai ■ į šviesias 
pažinimo ir troškimų aukštybes. Keliaukite į jas! Tebūnie tai jūsų 
aukščiausias tikslas! Vienok netikėkite balsams, viliojantiems že
myn — prie tuščių smagumų ir begėdiškų darbų! Išsirinkite tą 
garbingą kelią, kuris tinka jaunam, laisvam, doram žmogui — 
kelią aukštyn į šviesų, kilnų gyvenimą, į palaimingą pašaukimo 
darbą ištikimam Dievo tarnavimui!

Laisvė sveikina jus! Būkite jos verti!
Sulietuvino A. Tylenis.

/J abiturientus.
Jau nuo 5—6 kl. reikalinga susirūpinti savo pašaukimu Kiek

vienam, kas mano eiti aukštąjį mokslą. Būdami aukštesnėse gimna
zijos klasėse mes turime savo pamėgtoje srityje lavintis daugiau, negu 
kitose gimnazijoj dėstomose srityse. Taip, jei pamėgom istoriją, 
tai netik gerai istorijos pamokas priruoškim, bet ir skaitykime iš 
istorijos srities knygų; jei pamėgom matematiką, dirbkim daug 
uždavinių, jei mėgstam gamtą, pasirūpinkim ją pažinti. Tuo būdu, 
dar būdami gimnazijoj, susipažinsim su savąja sritimi. Atvažiavus 
universitetan aukštasis mokslas mums daug geriau seksis eiti, 
negu kad būtume gimnazijoj visai savo sritimi nesiįdomavę. Šitai 
labai lengva atsiekti tiems, kurie nuo jaunų dienų jaučia prie ku
rios nors srities ypatingo patraukimo; sunku tiems, kurių nepa
traukia' nė viena sritis atskirai, kurie mėgsta kelias sritis, gali būti 
įvairių profesijų žmonės. Šiems pastariesiems reikia rinktis tas
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sritis, kurios reikalingesnės ir labiau apleistos. Aš noriu apie jas 
pakalbėti ir apie sąlygas joms eiti mūsų universitete.

Vienintėlis mūsų universitetas Kaune gyvuoja vos treti metai. 
Per tą trumpą laiką susispietė apie jį virš 100 profesorių ir apie 
1400 studentų. Mokslas eina 6 fakultetuose: 1. Teologijos-Filoso
fijos (kursas 3 met.) su teologijos ir filosofijos plačia prasme sky
riais, 2. Humanitarinių mokslų (k. 4 m.) su kalbotyros, literatūros, 
istorijos ir filosofijos skyriais, 3. Teisių (k. 4 m.) su teisių ir eko
nomijos skyriais, 4. Matematikos-Gamtos (k. m.) su matema-
tikos-fizikos, fizikos-chemijos, biologijos ir agronomijos-miškinin- 
kystės skyriais, 5. Medicinos (k. 5 m.) su medicinos, veterinarijos, 
odontologijos ir farmacijos skyriais ir 6. Technikos (k. 4 m.) su 
statybos, mechanikos, elektrotechnikos ir chemijos skyriais. Čia 
reik paaiškinti del fakultetų skyrių. Studentai gali įsira
šyti tik į vieną kurį nors fakulteto skyrių. Taip įsirašius į 
Matem.-Gamtos fakulteto biologijos skyrių nereikės mokytis agro- 
nomijos-miškininkystės ir kitų skyrių mokslų, arba įsirašusiam į 
Human, m. fakult. istorijos skyrių nereikės eiti mokslų filosofijos 
ir kitų skyrių. Dar daug sukelia neaiškumo Teol.—Fil. fakulteto 
filosofijos plačia prasme skyrius čia įeina be filosofijos dar isto
rija, literatūra, menas, pedagogika ir k.) ir Humanitarinių mokslų 
fakultetas: ir viename ir antrame dėstoma maždaug tie patys 
dalykai. Jie skirias tik bendra pakraipa ir dalykų sutvarkymu. 
Teologijos-Filosofijos fakult. filosofijos skyriuj mokslai eina 
aiškia krikščioniška pakraipa, tuo tarpu kai Humanitarinių 
mokslų fakultete krikščioniškosios dvasios nebejaučiama. Ben
dra pakraipa arba dvasia, kuri viešpatauja auditorijoj, labai 
svarbi kaip asmens išsiauklėjimo, taip ir mokslinio subren
dimo atžvilgiu. Dalykų sutvarkymas taip pat skirtingas. Huma
nitarinių mokslų fakultete galima įsirašyti tik viename iš 4 skyriuje. 
Teol.-Fil. fak. filosofijos skyrius padalintas šakomis. Taip istorija, 
literatūra, pedagogika, menas, filosofijos sistema, gamtos filosofija, 
religijų istorija, sociologija ir filosofijos istorija sudaro šakas. Iš 
šių šakų studentui privalu pasirinkti tik tris. Duodama pasiimti 
ir dvi šakas, o trečios ekvivalentą kitame fakultete. Čia reikia dar 
atkreipti dėmesį manančių likti mokytojais, kurie nepraeitų nesu
sipažinę su Teol.-Fil. fakulteto pedagogikos šaka, nes joje praei
nama sistematingas pedagogikos sistemos kursas. Juo toliau, juo 
labiau aiškėja, kad būti mokytoju neužtenka savo specialybę 
gerai mokėti, bet reik ir pedagoginio pasiruošimo. Tam dera fi
losofijos skyriaus pedagogikos šaka, kurią galima praeiti net būvant 
kitame fakultete.

Kurį fakultetą rinktis? Kurios profesijos žmonių mums labiausia 
trūksta? Lietuvoje trūksta dar visokių profesijų žmonių tik vienų 
daugiau, kitų mažiau. Lietuviai sudentai stoja daugiausia į Teisių 
fakultetą, toliau į Teol.-Filos., Humanit. ir Medicinos. Tiesa, mūsų 
atgimstančiai valstybei reikalinga daug teisininkų: aukštų valdi-
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ninku, advokatų, teisėjų ir p., daug mokytojų, daug gydytojų. 
Bet nereiktų užmiršti, kad mūs besiplėtojančiai pramonei nemažiau 
reikalinga technikų, inžinierių, o Technikos fakultete studijuoja 
vos kelioka lietuvių. Nemažiau apleisti mūs ir gamtos mokslai. 
Jais reikėtų susirūpinti ypač mums, ateitininkams, nes be gamtos 
pažinimo jais manoma dar pagrįsti pasaulėžiūra, pasaulėžiūra 
kuri iš pamatų būk griaunati mūs krikščionišką pasaulėžiūrą? 
Mes at-kai kaip tik turime susidomėti labiau gamtos mokslais, 
turime surasti mokslo tiesą, ir ją pažinę parodyti, kad tikras 
mokslas negriovė ir negriauna krikščionių pasaulėžiūros.
v Klausįman, kame eiti humanitarinius mokslus tiek-tegaliu 
pasakyti. Šiaip ar taip žmonės, baigę humanitarinius mokslus 
(literatūrą, istoriją, filologiją, filosofiją ir kit.) turės daugiausia būti 
mokytojais,) tad ir humanitarinius mokslus tenka eiti ten, kur jie 
daugiau taikomi mokytojo pareigoms. O mokytojo specialybei 
pasiruošti geriau tinka Teoi. — Filos. Fak. Filosofijos skyrius su 
savo pedagogikos šaka.

Į pirmuosius, kurie jau nuo 5—6 kl. turi pamėgę kurią nors 
sritį aš nekalbėjau; antrieji, kurie renkasi sau specialybę gimna
ziją baigę, teapsigalvoja. Juozas.

J. Pajuos t ietis.

Studentų gyvenimo nuotrupos.
Sunkiais, audringais perversmų laikais mūsų tautai teko kurti 

nepriklausomą gyvenimą, statyti namie mokslo šventoves ir laukti 
naujų savoj šaly augusių čia pat mokslus ėjusių darbininkų, kurie 
iš tiesų persisunkę visais mūs tautos reikalais, nuolatos rūpintųsi 
jos gerovės kėlimu.

Tuos įvairiausius darbininkus ėmė ruošti jaunas mūs univer
sitetas nepavydėtinose apystovose, susilaukęs žymios daugumos 
studentijos, kuriems lietuvių tautos reikalai nebuvo pirmas rūpestis. 
Jau šiandieną keista išrodo ta netolimoji praeitis, kai tauta įstei
gus anksčiau minėtiems reikalams • aukščiausiąją mokslo įstaigą, 
pasijuto turinti joje daug nedėkingų vaikų, kurie ir sunkioj tau
tos valandoj nenorėjo pasisakyti tautos vaikais esą, nenorėjo su
prasti bendrųjų tautiniai valstybinių reikalų. Sąmoningieji gi tau
tininkai, kurie ne žodžiais, bet darbais dėjosi valstybės rūmų sta
tyti, ne visi dar buvo grįžę į mokslo suolą, o daugelis amžinai 
nebegrįš. Juos, nors nevisus, paminėjo š/m. „Ateitis“ gėdulos Nr.

\ s t
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Mažam tat tautiniai valstybiniai mąstančiam būreliui teko univer
siteto sienose pradėti darbą. Jų priešaky buvo ateitininkai. Tik 
vėliau, 1923 m. pabaigoj, įsikūrė Studentų Tautininkų Korporacija 
Neo-Lituania, kuri sakosi rūpinsis lietuvių tautos idėja bei kultūra. 
Mat, svetimo gaivalo įsivyravimas universitete, kaip matėme, siekė 
aukštą laipsnį, tad ir nenuostabu, kad atsirado asmenų, kurie 
norėjo greitai išgarsėti ir tautos vadais likti. Jei dar turėsime 
galvoj kai kurių partijų visišką pralaimėjimą per įvykusius rinki
mus, tai pilnai suprasime, kad jos ieškojo studentijos tarpe naujų 
darbininkų ir rūpinosi jų suorganizavimu. Iš tiesų, visa tai buvo 
sudarę palankias apystovas, kad skambus ir garbingas tautininko 
vardas stipriai užakscentuotas, nors ir tuščiaviduria forma apvilk
tas rado sau pasekėjų. Tai kiekvienas gali įsitikinti perskaitęs 
„Junosios Liatuvos“ 1 Nr. Neo-Lituanios Deklaraciją. Ten gražios 
formos žodžių nemaža. „Tautos idėja“, „tautos kultūra", „lietu
vių tautos vadai“ dažnai linksniuojami, bet kuris jų turinys, ku
riais principais vaduojantis bus to siekiama nenorima ar nemo
kama pasakyti. Baugu, jei jų nėra, jei visa sukasi tik korporan- 
tiškų gudrybių bei atsineštinių, svetimųjų tradicijų rate, plius 
„tautos vadų“ ruošimo maniją, ‘„kuriems be baimės tauta galėtų 
savo likimą pavesti“. Ir čia išrodo, kad su korporacija Neo-Litu
ania teužgimė tautinis darbas ir tautininkai. Bet kas žino lietu
vių tautos kovas, tas tikruosius tautininkus ras jau senai Lietuvoj 
esančius. Jie ne gražiais skambiais žodžiais, bet darbu tą vardą 
yra įgyję su juo suaugę ir jie nešūkauja kiekvienam kampe „žiū
rėk, aš tautininkas“.

Dažnai sunku su tokiais žmonėmis susikalbėti, susitarti jie 
par excellence tautininkais išsistatydami, o gal tautiškumo mo- 
nopolizacijos siekdami drįsta sakyti: „mums tektų su pasigailėji
mu konstatuoti, kad mes klydom manydami, jog stud, ateitinin
kai geri tautininkai yra“, (Taut. Korpor. raštas 1923 m. XI-24 d. 
64 Nr.). Būtų dar pusė bėdos, kad taip tvirtindami, jie vis tik 
nesišalintų nuo tautinių darbų, kurių akademiniame gyvenime 
ne maža yra. Bet kur tau. Vienintelėj visus lietuvius studentus, 
norinčius tautinį darbą dirbti, jungiančio] Liet. Univ. Lietuvių Studentų 
Draugovėj atrasi tik, kaip pasyvius žiūrėtojus ar net grasintojų 
rolėj metusius darbą todėl, kad Dr-vės sus-mas jų maža išrinko. 
Kas čia kaltas, kad tokia susirinkimo valia. Tuo tarpu Draugovėj 
prisėjo nemaža dirbti, nes stiprėjantis akademinis gyvenimas kėlė 
vis naujų ir naujų reikalų, kuriems atlikti reikėjo nemaža jėgų.

Prasiplėtę santykiai su užsieniu ypač su Pabaltės studentija, 
rodos, turėjo įtikinti sveikai tautiniai galvojančius, kad čia visiems 
reikia dirbti, kad nevalia nuo to darbo bėgti ir težiūrėti vien 
savos grupės smulkių reikalų. Nežiūrint į tai, pakako dar mūs 
jaunoj studentijoj jėgų, pabėgus tautininkams iš Neo-Lituanijos 
grupės ir mūsų kairiosioms srovėms, (Liet. Uuiv. Studentų Socia
listų Draugijai bei Varpininkams) aktingai dar neprisidėjusiems ir
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net neigiančioms Dr-vės^ darbus, tą branduolį sudarė ateitininkai 
ir k. neorganizuotieji. Žinoma, tai ne visai sveika, kad minėtos 
studentų grupės nesidėjo aktingai darban, bet reik tikėtis, kad 
laikas išgydys įvystęs, sąlygoms pasikeitus, veikimą į naujas for
mas. Jau šiais metais buvo susirūpinta sudaryti Liet. Stud. Dr-vės 
Atstovybę einant tiesu slaptu proporcingu balsavimu. Tuo reikalu 
įvykusiame 1924 m. balandžio 1 d. Ateitininkų, Tautininkų, Var
pininkų ir Socialistų Dr-jos atstovų pasitarime aptarus šį klausi
mą vis tik nesusitarta, nes tik vieni ateitininkai tepalaikė tokį 
pertvarkymą, Tautininkai, Varpipininkai, Socialistai nieko nepa
sakė. Iš to pasitarimo paaiškėjo, tas nedovanotinas dviveidišku
mas, neaiškumas, kuris trukdo ir žymiai'sunkina dirbti bendruo
sius studentų gyvenime reikalus, kurs rodo, kad mes bijome 
tikrai demokratinių tvarkymosi lyčių ir net baugu darosi, jei tai 
išplaukia iš tų organizacijų ideologijos, kas gali labai būti, nes 
vieni jau pamatę, kaip jie sakosi, kad „mūsų tauta tą „nėra 
žmonių“ (supr. tautos vadų J. P.) pati skaudžiai atjaučią4 pasi
skelbė tautos vadais, kiti gi negali atsipalaiduoti iš socialistinių 
pažiūrų. Vadinas, mūsų studentų kairysis ir dešinys sparnas dar 
tebesvyruoja, abejingai į visa žiūri, o gyvenimas eina savąja vaga 
toliau. Norėtųsi tikėti, kad netolimoj ateityj visi, kas dar jau
čia lietuviųtautos vaikais esą, aktingai stos darban ir neveltui ne
šios Lietuvos universiteto studento vardą.

| / A • -

Pirmoji Žibutė.

Nuskinčiau gėlelę...
Šiltos vasarėlės rytelį anksti 

Tekėjo saulutė skaisti.
Pasveikinta josios skaidria šypsena 

i Ir ryto paukštelių daina 
Žiedais apsikaišius, rasos nuprausta 

Nubudo ir kėlės gamta.
Pasklido pasauly džiaugsmingi aidai, 

Pražydo daržely žiedai.
Iškėlę į -saulę gražias galveles, 

Jie atfdė svajones gilias...
Nuskinčiau jų vieną, gražiausią visų, 

Papuoštą rytinių rasų.
Bučiuojama saulės kaitrių spindulių 

Užburtą sapnužių tylių...
Nuskinčiau gėlelę, nors gaila man jos 

Jaunutės gyvybės gijos...
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Pr. Venckus.«

Krikščionybė ir pasaulėžiūra.
Pirmykštis apreiškimas. Ankščiau *) esame įrodę, kad pil

nai objektyvi religija yra galima tik Apreiškimo keliu. Dabar lie
ka pažiūrėti, kurią iš daugelio religijų skaityti apreikšta.

Palyginus necivilizuotų ir nedegeneruotų tautų religijas, ga
lime rasti jose bendrų žymių. Jų tarpe svarbiausi yra monoteiz
mas. Tojo monoteizmo mintis yra reikšminga. Ji verčia manyti, 
kad tosios gilios tiesos turėjo kas nors necivilizuotus žmones pa
mokinti. Be to, apie pirmąjį Apreiškimą kalba mums ir S. Įstaty
mas. Jeigu jojo knygas šioj vietoj ir neimti kaipo Dievo įkvėptas, 
tai istorinės vertės pripažinti joms vis tik reikia. Todėl ir jų liu- 
dymas šiam reikalui svarbos turi.

Mozės religijos dieviškoji kilmė. Tąją pirmykštę apreikštą 
tiesą, laiko bėgyj, žmonija daug kame iškraipė. Todėl tajai tiesai 
sustiprinti, Dievas duoda per Mozę naują apreiškimą. Tas aprei
škimas papildydamas pirmąjį, suteikia daug tikėjimo ir doros tie
sų. Jis pirmon eilėn duotas žydų tautai.

Kad toji Mozės religija buvo apreikšta, mes vedame iš tųjų 
apreiškimo kriterijų, kurius toj religijoj mes kaip tik ir randame. 
Vidujinis pozityvus kriterijus —tikėjimo tiesos yra gilios. Sti
priai pabrėžiamas monoteizmas. Medžiaga nurodoma kaipo Die
vo sutverta. Doros tiesos apima visą žmogaus gyvenimą. Jos 
trumpai sutrauktos dekaloge. Be to, išmintingi čia buvo įvairūs 
ritualiniai įsakymai, k. a. apie tyrus ir netyrus gyvulius. Dabar 
valgoma kiauliena ir nesakoma, kad tai būtų priešinga, tačiau, 
atsimenant tų laikų žydų gyvenamąją vietą, kame daug karščio, 
tas riebalų uždraudimas turėjo savo pamato. Svarbus taipgi Mo
zės įsakymas—septintą dieną švęsti. Tas įsakymas buvo religinio 
pobūdžio, tačiau turėjo ir socialės reikšmės,—duoti žmogui poil
sio. Senovės laikais vergija buvo madoj. Ji buvo laikoma esanti 
reikalinga. Mozė gi įsakė, kad jo 6 metų vergas, jei jis nori, ga
li tapti iiuosas.— ,

— Mozės taip pat buvo įsakyta, kad kas 50 metų būtų pa
naikintos visos skolos; daiktai gi, perėję į svetimas rankas, vėl 
grįžtų pas pirmuosius savininkus. Tas įsakymas sergėjo, kad tur
tai nesueitų į nedaugelio asmenų rankas ir kad žemė neišeitų iš 
vienos giminės į kitą.

Nebuvo pamiršti nė pavargėliai. Subatos metais (t. y. kas 
septinti metai) nebuvo laukuose nieko sėjama, o kas savaime 
užaugdavo, tai buvo našlių ir pavargėlių dalis.

*) Ziūr. str. „Religija ir pasaulėžiūra“ „Ateities“ N 4, 1924.
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Iš visų tikėjimo ir doros tiesų, iš higieninių ir socialių įstatų,, 
matyti, kaip buvo genialus tasai, kuris tuos įstatus buvo daręs. 
Bet ir genialus protas negali būti genialiu įvairiose srityse. Geni
alumas gyvenime pasireiškia atskiruose žmonėse ir atskiruose da
lykuose. Todėl tas įstatymuose pa&ireiškiąs genialumas negali būti 
išaiškintas vien žmogaus jėgomis. Dievo intervencija čia buvo 
reikalinga.

Tiesa, tajam apsireiškimui nepritiktų Mozės knygose pasirei- 
škią žiaurumai ir neteisybės. Tačiau ne visa, ką žydai darė, būti
nai Dievo liepiami. Darė Mozė rašydamas knygas, dėjo ne vien 
tai, kaipo buvo įsakyta tautai pildyti, bet ir tai, ką žydai patys 
jo neliepiami padarė (pavogimas indų išeinant iš Aigipto). O kad 
žydų tauta, Mozės vedama, žiaurių kovų turėjo, tai čia kaltos 
tik laiko sąlygos.

Išoriniai apreiškimo kriterijai yra stebuklai ir pranašys tės. 
/Mozės religijoj jie irgi randami. 10 bausmių, išvedant žydų tau
tą iš Aigipto, manos kritimas, keliaujant žydams per tyrus ir k. 
parodo, kad Dievo ranka visame palaikė Mozę. Tad su didžiau
sia tiespanašybe mes galim sakyti, kad Mozės religija buvo ap
reikšta. Sakome: „su didžiausia tiespanaša“, nes absoliučią tikry
bę turėsime, kai tąją tiesą mums paliudys dar N. Įstatymas.

Krikščionybės dieviškoji kilmė. Mozės apreiškimas nebuvo 
paskutinis. Įsižiūrėjusį S. Įstatymo knygas, aiškiai matyti kai p čia 
viskas sukasi aplink žydų tautą. Todėl galima sakyti, kad tas 
Apreiškimas tautų atžvilgiu nebuvo universalus. Be to, tose pat 
knygose kalbama apie naują įstatų Davėją, kuris bus po Mo zės. 
(Pakart. XVIII, 15). S. Įstatyme pranašaujama ir laukiama Mesijas, 
kuris padarys naują Sandarą tarp Dievo ir visos žmonijos. S ena- 
sis Įstatymas tada nebeteks tos pirmykštės savo svarbos. Jis, te
tarnavęs tik išrinktajai tautai, turės užleisti vietą naujam, kuris 
bus universalus ploto ir laiko žvilgsniu.

Senasis Įstatymas daug pasakė apie laukiamąjį Mesiją. Jis 
būsiąs iš Dovido giminės, Saliamano šakos (II kar. 7, 11—15, IT{ 
Kar. 9,3—6). Jis gimsiąs Betlėjui (Mich. 5, 2) iš nekaltos merge* 
lės (Iz. 7, 13—15); paaugęs mokysiąs ir teisiąs žmones; tautos 
eisiančios prie Jojo ir Jojo žodžių klausysiančios, (Iz. 2, 2—5). 
Kad žmonės tiems Jo žodžiams labiau tikėtų, Jis darysiąs stebu
klų (Iz. 35, 4—7); Jis turėsiąs didžią galę, net pasaulio karaliai 
būsią po Jo valdžia (ps. 109). Dar daugiau. Jis būsiąs vadinamas 
tuo pačiu vardu, ką ir Dievas, būtent, Viešpačiu (ps. 2, 109). 
Tas atėjusis Mesijas, išgelbėjo žmoniją; Jis būsiąs žmonių nuodė
mių sužeistas ir kentėdamas panašiai į kerpamą avinėlį, neatver- 
siąs savo burnos (Iz. 53); Jam būsiančios pervertos kojos ir ran
kos, suskaityti visi Jo kaulai ir del Jo rūbo būsią metami 
burtai. Visa tai įvyksią praėjus 62 savaitėms (savaitė — 7 metai) 
po Jeruzalės atsistatymo (Dan. IX).



— 309 —

Taip, trumpai sakant, kalbėjo S. Įstatymas apie busimąjį Me
siją. Dabar klausimas, ar yra buvęs istorijoj asmuo, kuris visas 
tas pranašystes pateisintų?

Ir tuoj mums stoja prieš akis Kristaus asmuo. Žinome, kad 
jis gimė iš Dovido giminės. Gimė Betlėjaus miestely. Paaugęs 
mokino žmones tiesos ir doros kelio. Savo žodžius tvirtino ste
buklais. Del žmonijos nuodėmių jis pakėlė Kryžiaus kančią. Ka
reiviai, prikalė Jį į kryžių, del Jojo rūbo metė burtus. Ir visa tai 
įvyko pranašautu laiku.

Tas pranašysčių supuolimas viename asmeny turi daugreikšmės. 
Gali kartais pasitaikyti, kad viena, kita pranašystė pasiteisina 
viename žmoguj. Bet kad visos pranašystės, apimančios net smulk
menas, išsipildytų viename žmoguje tai tojo reiškinio nebegalima 
laikyti aklu dalykų supuolimu. Tų pranašyščių akyvaizdoj reikia 
sakyti, kad tas išpranašautas asmuo buvo Aukščiausio numatytas 
ir per pranašus pasauliui skelbtas. Toji aplinkybė daug pasako 
apie mesianinę Kristaus pasiuntinystę.

Apie Mesijo Gyvenimą ir darbus daugiausia sužinome iš 
Evangelijų. Dvi jų (šv. Mato ir šv. Jono) parašytos žmonių, kurie 
patys Kristaus klausė. Kitos dvi — šv. Petro ir šv. Povilo mokinių 
(šv. Morkaus ir šv. Luko). Pirmos trys (šv. Mato, šv. Morkaus ir 
šv. Luko) sinoptinėmis vadinamos, parašytos nevėliau 67 m. (šv. 
Jono parašyta gale I šimtmečio).

Jos kalba apie būsimą Jeruzalės išgriovimą, tai Įvyko 70 m. 
po Kr. Lygiai neklysdamos kalba apie buvusias tuo laiku Pa
lestinoj tis pinigines sistemas žydų, romėnų ir graikų, Be to, tie 
Evangelijų autoriai už skelbiamą tiesą savo gyvybę paaukavo. Tai 
parodo, kaip ta tiesa jie buvo įsitikinę. Pagaliaus tų Evangelijų 
autentingumą rodo ir pirmųjų amžių žmonės, kaip Papijas, Poli
karpas, Irenėjus. Turint tai omeny, Evangelijų knygos ir reikia 

» laikyti tikrais istoriniais šaltiniais.
' Tos Evangelijos daug kalba apie Kristaus stebuklus ir pra

našystes. Čia minimas stebuklas Kanoj, duonos padauginimas 
iš dviejų atvejų sustabdymas jūros audrų, ligonių išgydymas, numi
rėlių prikėlimas, ■ paliuosavimas žmonių nuo piktosios dvasios ir 
kiti. Tų faktų neišaiškinsime, stebuklų neprileidę. Neišaiškinsime 
nė hipnotizmą ar spiritizmą pasišaukę. Hipnotizmu galima gydyti 
tik funkcijų ligos, bet ne anatominės (kaip raupų ir k.). Be to, 
užhipnotizuoti galima tik gyvus daiktus ir tai tokius, kurie turi 
daug smagenų. Mirusio žmogaus arba medžio niekas nesugebės 
užhipnotizuoti. Ką spiritizmas gali čia išaiškinti, toli gražu nepa
kaks. Žinome kokios tylos ir kokios žmogaus susitelkimo reika
lauja spiritistai. O iš Kristaus gyvenimo paduotieji faktai įvyko 
įvairiose aplinkybėse.

Taigi Kristaus nepaprastieji darbai negali būti išaiškinami vien 
gamtos.jėgomis. Todėl reikia sakyti, kad Kristus turėjo antgamti
nės jėgos, kurią jis panaudojo savo žodžiams sustiprinti: „Jei man 
netikite, tikėtit mano darbams“.
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Kristus išpranašavo nemaža dalykų. Taip, pranašavo apie 
savo skaudžią ateitį. (Mk. X, 33—35), apie liūdną Jeruzalės likimą 
(Mk. 13, 30), apie būsimą Bažnyčios persekiojimą. Ir visa tai, 
kas buvo pranašauta įvyko: Kristus sugautas, teistas ir nukryžiuo
tas, Jeruzalė 70 m. taip išgriauta, kad akmens ant akmens nepa
liko, o po Jojo mirčiai Bažnyčia persekiojama.

Iš tų Kristaus darbų (stebuklų ir pranašyščių) reikia daryti 
išvada, kad jis buvo Dievo pasiuntiniu.

Iš Evangelijų lygiai sužinome, kad Kristus atleisdavo žmonėms 
nuodėmes. Taip, per atidarytą stogą, įleistam po Kristaus kojų 
stabu ištiktajam, Jis pasakė: „Sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos“ 
(Mk. 2,5). Kristus tokiu savo pasielgimu parodo turįs tokią pat 
valdžią kaip ir Dievas. Jis, tiesa, to čia nepasako. Bet kada pa-, 
sipiktinę pariziejai kalbėjo: „kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vie
nas Dievas“ (Mk. 2,8). Jėzus jiems tarė: „Kas pigiau sakyti stabu 
ištiktajam: nuodėmės tau atleistos? ar sakyti: kelkis, imk savo 
guolį ir vaikščiok? Bet kad žinotumėt Žmogaus Sūnų turint že
mėje valdžios atleisti nuodėmės (jis tarė stabu ištiktajam) sakau 
tau:, kelkis, imk savo guolį ir eik į savo namus„ (Mk. 2,9—12).

Be to, Kristus nurodo savo artimus santykius su Dievu. Kal
bėdamas apie Dievą,sako: „Mano Tėvas“ (Mt., 16,17) arba stačiai 
„Tėvas“ (Mt, 11,26). Kada kalba apie žmonių santykius su Dievu, 
taria: „Jūsų Tėvas“ (Lk. 12,32).

Niekur Evangelijoj nerandame, kad Kristus prašytų sau iš 
Dievo nuodėmių atleidimo, Dievo malonės, pagalbos šventam 
gyvenimui.1

Mato* Evangelijoj (11, 27) Kristus kalba: „visa man mano 
Tėvo atiduota. Ir nevienas nepažįsta Sūnaus, kaip tik Tėvas; taip 
pat ir Tėvo niekas nepažįsta, kaip tik Sūnus ir kam Sūnus pano
rės apreikšti“. Čia Kristus vadina save Dievo Tėvo Sūnumi ir 
kartu parodo, kaip jis yra didis, kad tik vienas Tėvas jį tepažįsta.

Jėzus mokino apaštalas krikštyti žmones „Vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir šv Dvasios“ (Mt. 28, 19). Tas paroda kaip Kristus ar
timas Dievui Tėvui. Šv. Jono evangelijoj Kristus sako: „Aš ir Tėvas 
esame vienas“ (10, 30). Kas mane mato, mato ir Tėvą... Ar jūs 
netikite, kad aš Tėvuje ir Tėvas yra many (14,9—19).

Taigi iš to, kas trumpai pasakyta, reikia vesti, kad Kristus 
buvo netik Mesijas ir stebukladaris, bei lygiai ir Dievo Sūnus, 
visame lygus Dievui Tėvui. Taigi Dievo Sūnus kaip tik ir paskelbė 
naują religiją. Būdamas Dievu, jis turėjo išmokinti pasaulį die
viškos tiesos. Tad ir Jo apreikštoji religija privalo būti dieviška.

Žiūrint gi į apreikštos religijos turinį, randama ten platus 
atsakas į svarbiausius gyvenimo klausimus.

Protui papildomos ir kartu sustiprinamos tos tiesos, kurias, 
nors ir abgraibomis, jis jau ankščiau buvo pažinęs. Čia pasakoma, 
kad visų daiktų priežastis yra Dievas, kad, davęs pasauliui pradžią, 
Jis ir toliau savo Apvaizda jį palaiko; kad galutinas daiktų tikslas
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yra Dievas, kad Visata iš Dievo būdama, Jo . Apvaizdos tvar
koma, savo galutinu tikslu privalo laikyti Dievą.

Tiesa, pasaulyje yra kentėjimų, kurie žmogui sunkina gyve
nimo mįslę. Bet to vargo stovio nebuvo pačioj žmonijos pradžioj. 
Tik žmonių padarytas pirmasis negeras darbas įnešė į pasaulį 

, disharmoniją ir išstūmė žmoniją iš josios laimės kelio. Tada ir 
prasideda žmonijai vargo dienos. Ir iš laimės kelio kartą išėjusi, į 
tąjį kelią toli gražu nebebūt grįžusi, jei pirmasis tvarkos Statytojas 
nebūtų jai padėjęs. Jau pirmiesiems žmonėms duodamas paža
dėjimas, kad žmonijos padarytas išsklydimas Įsikūnijusio Dievo 
bus atitaisytas. Tiesa, ir po to v kentėjimas paliko pasaulyj, bet 
dabar jis nebėra neracionalus. Šio gyvenimo kelionėj jis žmogui 
nemaža net padeda,^ žinia jei tik jis yra toks, kuris šioj žemėj 
yra neišvengiamas. Žmogus žino, kad šis gyvenimas — tik trumpa 
kelionė į laimingą ar nelaimingą Amžinatvę; kad į patį gyvenimą 
reikia žiūrėti „sub specie aeternitatis.“ O pati amžinatvė lieka 
it kokiu majestotu, prieš kurį reikia jausti rimtį jau šiame gyve
nime. Tuo būdu gyvenimo problemos protui tampa išspręstos.

Be to, tasai rimties pajautimas turi atsiliepti ir visame žmo
gaus gyvenime. Jis nuolat, tarytum jam primena, quid quid agis, 
prudenter agas et respice finem“.

— Toji aeternitas, tasai amžiną su Dievu gyvenimas — yra 
jėga, kuri liepia žmogui pildyti didžiausį įsakymą: „Mylėši Vieš
patį Dievą Tavo, visa tavo širdimi, o artimą Tavo, kaipo patsai 
save“. Turint gi pastovų meilės objektą, kurio taip stipriai valia 
trokšta, tuomi pačiu jau turima valiai ir laimės pradas.

Galop kiek dvasios džiaugsmo gauna krikščionis, dalyvau
damas pačios Bažnyčios gyvenime, jos religinėse praktikose. Apie 
tąjį džiaugsmą geriausiai gali kalbėt tas, kas yra artimame ryšy 
su Bažnyčia.

Tat ir toji aplinkybė, kad krikščionybė moka patenkinti visas 
aukštesniąsias žmogaus aspiracijas, daug pasako apie antgamtinę 
krikščionybės kilmę.

Krikščionybės objektivumas. Įrodžius dieviškąją krikščionybės 
kilmę, tuo pačiu nebegalimą sakyt, kad būtų neobjektyvi. Nega
lėdamas pats paklysti, Dievas neklaidina nė kitų. Gali čia kilti 
tik klausimas, kaip išaiškinti panašumai tarp vienos ir kitos reli
gijos. Ar del tųjų panašumų nereikėtų visos religijos laikyti arba 
objektyvėmis arba subjektyvėmis?

Reikia žiūrėt pačių panašumų. Jie gali būti įvairūs.
Panašumai kulto dalykuose k. a. priklaupimai, šventės, maldos 

namai ir k. eina iš panašios žmonių kūno ir sielos sudėties. Žmo
nija savo vidaus jausmus — reiškia bendrais savo prigimties 
dėsniais. Tai yra netik religijos gyvenime, bet ir kasdieniniame.

Panašumai tikėjimo dalykuose kyla iš to, jog yra tiesų, 
kurias žmogaus protas gali pažinti. Taip, protas gali prieiti, kad 
yra Aukštesnė už matomąjį pasaulį Būtyoė, kad toji Būtybė turi
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įtakos pasauliui, kad žmogus su tąja Būtybe daugiau ar mažiau 
yra surištas. — Tokių mes randame samprotavimu kiekvienoj 
religijoj.

Toliau, yra tiesų, kurios protu nors ir nevisai pagaunamos, 
tačiau jų reikalauja paties žmogaus dvasinė struktūra. Tokiais yra 
žmogaus sielos nemirtingumas, laimingas ar nelaimingas po 
mirties gyvenimas ir k.

Yra dar tiesų, kurios savy protui būtų ir suprantamos, tačiau 
savo tolima praeitimi nebegali būti pilnai jo patikrintos. Jos betgi 
žinomos iš tradicijos. Taip, netik atskiros religijos, bet ir pasau
linės literatūros kūriniai kalba apie laimingą žmonių gyvenimą 
rojui, apie tvaną ir tt.

Tat panašumų esama. Bet tie panašumai nevienodos vertės.
Bet tarp tų panašumų yra nemaža ar skirtumų. Apreikštosios 

tiesos pagalba įsitikinama, kas panašumuose yra objektyvaus. 
Tada surandama, kas yra tiesa, o kas žmogaus fantazijos padaras. 
Tas pats apreiškimas patvirtina ir tiesas, kurios yra panašios. 
Jeigu objektyvi tiesa, kokia mums yra Apreiškimas, kurią tiesos 
jau žmonėse esančios paliudija, tada ir ši palieka objektyvi, nebe
leidžianti savo obiektyvumu abejoti.

Iš to vedame: 1) kad panašumai religijoje natūralus dalykas 
ir, 2) kad tiesos turi objektyvumo tik ten, kame jas patvirtina 
aiškiai objektyvi tiesa — Apreiškimas.

Bet be panašumų, krikščionybė turi ir daug skirtumų, 
kurie tik jai vienai tėra nuosavus.

Taip čia turima vienas v Dievas trijuose asmenyse, įsikūnijęs 
žodis, žmonijos atpirkimas, Švenčiausis sakramentas ir t. +.

Tiesa kaž kas panašaus randama ir kitose religijose. Taip 
mitraizme tarsi, tarpininkas tarp Dievo ir žmonių Mitras, yra tam 
tikro panašumo Eucharistijoj (haoma); Aigipto religijoj randama 
tarsi, trejybė: Osiris, Isis ir Horus. Bet tie dalykai yra dažniausia 
arba pasiskolinti iš krikščionybės, arba turi visai kito prasmės, 
arba pagalios, tik ant greitosios pažiūrėjusiam tokiais pasirodo. 
O tai lengvai gali įvykti, kuomet kokia idėja jau iš kitur yra žinoma 
(iš krikščionybės). Taip, mitraizme Mitra yra tarsi neva tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių. Bet tos idėjos senajame mitraizme nėra. 
Ji randama tik Aleksandro Didžiojo laikų mitraizme kada mitra- 
izmas jau kelintą stadiją buvo perėjęs. O krikščioniškoji mintis 
jau randama Senojo Įstatymo knygose k. a. pas Jzaiją, Atkart. 
knygose ir net gimties knygose. Tat aišku, kas iš kieno bus sko
linęs. Be to, pasakojama, kad Mitrai gimus atvykę prie jo pie
menys, kad Mitrai gimus dar pasaulio nebuvę, kad Mitra .pasaulį 

, sutvėręs tik po to, kai bulių nudūręs ir tąjam pasauliui tverti jo 
krauju pasinaudojęs. Reiškia, pasaulio pradžioj nebuvo, bet kuo
met gimė Mitra, kuris tą pasaulį turėjo sutverti, tai ir piemenys 
atėjo jo pasveikinti ir bulius atsirado.
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Randama idėjų kaip dievų mirimas ir prisikėlimas. Bet tai — 
arba vėlybesnio laiko bruožai (kaip Krišnoj) arba saulėgrąžos ale
gorinis atvaizdavimas, mirimas ir prisikėlimas yra, bet jis visai 
kitos prasmės turi. Du pinigu gali būti labai panašiu, bet jeigu 
vienas jų bus erzacas, tai vienas tebus tikras.

Kartais randama panašumų, ten kur jų nė būti nėra. Taip Aigypte 
surasta trejybės idėja. Bet pasirodo, kad buvusios trys žymiausios 
vietos, kurių kiekviena turėjo savo aukšiausį dievą, iš čia ir trys 
aukščiausi dievai

Taigi krikščionybės objektyvumas, einąs iš neklaidingo jos 
Mokytojo, nežiūrint nė pasitaikomų joje panašumų su kitomis 
religijomis, lieka neabejotinas.

J. Paukštelis.

Palaiminti būkit!.. r
Misteriškas scenos vaizdelis.

Tamsi, lyg požemis, lietuvių grįčia. Tik, kai ore karo šūviai subeldžia, — 
švystelėja raudona šviesa pro langus. Netrūkus pasigirsta linksmas maišas ir 
karo dainos, pagaliaus baisūs kamuolių griausmai ir kardų žvangėjimas. Nuo, 
gaisrais apsemto dangaus ima grįčioje švisti raudona šviesa ir pasirodo šešios 
vėlės, baltais šydrais iki žemių apsigaubusios. Jos iš karto vos matomos, bet 
paskui aiškėja ir jų niūniavimas garsėja. Pagaliaus iš niūniavimo girdimi žodžiai.

Velės Pakilkime, senolių vėlės!
Jau galingi gandai skelbėjų 
Visam pasauliui suskambėjo: 
„Mūs Lietuva iš karsto kėlės!“ 
Pakilo narsūs mūsų sūnūs, 
Paėmę aštrų plieno kardą.
Jau blaško kraugerius — siaubūnus, 
Vergijos tamsumas jau ardo.
Tik pilį didžio Gedimino, 
Garbingą širdį mūs tėvynės, 
Baltasis aras dar pamynęs 
Ir kruvinais nagais kankina... 
Pakilkime, senolių vėlės, 
Ir stiprinkim kovoj kiekvieną, 
Tesutirpdys vergijos plieną 
Nes Lietuva iš karsto kėlės.

Lauke pasigirsta baisiausis kanuolės trenksmas ir tuo laiku, vilių rate 
staiga pasirodo kunigaikštis Gediminas. Jo šarvai blizga, akys ugnimi dega. 
Prisideda ranką prie kaktos ir pasižiūri į tą pusę, kur mūšis verda. Paskui kardu 
pasirėmęs šneka. Visos vėlės jam nusilenkę nejuda.

■ '' ■ • Ai
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Gediminas Užgautas skausmo grandimis 
Dejavo Nemunas platus, 
Ir šaukė, tartum kalinys... 
Ir piktas daužės į krantus... 
Ir šaukė milžino balsu: 
„Pabusk, senasis Gedimine, 
Vaduok iš kraugerių nasrų 
Vergijoj žūstančią tėvynę!“ 
Aš išgirdau ir sudrebėjau, 
Krūtinėj piktas kerštas virė, 
Bet vienas keltis negalėjau 
Nes sūnūs buvo dar apmirę... 
Ir slinko amžiai, ir neliovė 
Varge raudot sena tėvynė, 
Ir priešai mapo pilis griovė, 
Ir vietoje miškų — kelmynės.... 
Jie mano vyrus pasikinkę 
Dirvonus savo plėšė, arė, 
Jų ašaras upeliais tvenkė — 
Iš jų sau puotoms midų darė. 
Ir skundės senas Nemunėlis 
Ir blaškės audroje įšėlęs!.. 
Bet kai gaisrais brangi tėvynė./ 
Lyg kraujo jūromis, aptvino, 
Kai žemė kruvina vaiše 
Maitindamos visa drebėjo, 
Kai Nemunas plačia vaga 
Lavonų nešti nepaspėjo...
Kai saulė dūmuose lyg stingo, 
Ir motinėlės nelaimingos 
Sūnelių žuvusių raudojo, 
Kai žvėrys olų tamsumoje 
Ramios vietos sau neberado 
Ir staugė, kramtėsi iš bado... 
Varnai kranksėjo milionais 
Ir varžės kruvinų lavonų.... 
Ir rodės šliaužianti mirtis 
Pasaulį visą tuoj prarys, — 
Tada ir aš neberimau: 
Palikęs miegančius kapus 
Per liūdną Lietuvą ėjau 
Ir raginau pakdt vaikus, 
Ir kėlės jie visi ir ėjo 
Kovot su kraugerių gauja 
Ir pančiai trūko, sutrupėjo... 
Ir Lietuva laisva, laisva.
Bet skausmo žaizdos dar negyja, 
Jos vis kraujuos ir neužgis,
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Kol „baltas aras“ griauš Vilniją, 
Kol pilyje sušvies Vytis. 
Bet šit mūšis vėl prasidėjo... 
Kovokit, lietuviai narsieji.

/ X

Visos vėlės rankoms sukibę aplinkui jį eina ir dainuoja. Gediminas kardu 
pasirėmęs klauso.

Vėles Palaiminti būkit, kurie del tėvynės t ■ 
Nūn mirštate mūšio laukuos! — 
Jums protėvių vėlės vainiką nupynę 
Anapilyj juo vainikuos...

Scena ima temti. Vėlės tik niūniuoja ir pagaliaus visai aptemus nutyla ir 
, pranyksta.

Atsidaro durys ir įeina sena sulinkusi senutė. Lazda pasiremdama prieina 
prie stalo ir uždega mažą lemputę. Paskui žiūrėdama į tą pusę iš kur girdėti 
mūšio bildesys, šneka:

\ •

Senutė Padangės apsemtos gaisrų raudonuoja, 
Dunda kanuolės ir žemė dejuoja! 
Kerta ten, kerta ne miško medelius 
Tik motinėlių jaunuosius sūnelius... 
Sūneli brangusis, saulelė skaisčioji, 
Vai kur tu, narsus, sakalėliu skrajoji?! 
Gal mūšio lauke jau galvelę padėjai 
Ir niekina kūną priešai — piktadėjai?.. 
Gal šužeistas mūšyj prie slenksčio mirties 
Močiutės pagalbos, sūneli, šaukies. 
Vai ne, sūnutėli, areli narsus, 
Tu kauni tėvynės piktus kraugerius. 
Tave mažutėlį močiutė vis mokė, 
Kad laisvę mylėtum. — Narsus būk kovoki. 
Del mylimo Vilniaus, del brangios tėvynės 
Tau juodbėris žirgas ir kardas plieninis.

Sustoja ir mąsto.
Ar man dar ateisi^' brangi valanda? — 
Kada prie vartelių išbėgus, linksma, 
Sūnelį mieliausį karštai glamonėsiu, 
į priprastą vaišę už stalo pakviesiu.
Ir vėl aš — jaunesnė širdyj ir mintyse 
Brangiausiąjį turtą kasdieną matysiu.

Kanuolės labiau ima dundėti, ji persigąsta.
( Bet žemė vėl dreba ir staugia kanuolės,

Vėl suzvimbė kulkos švininės!
Puola ant kelių ir balsiai šaukia.

O Dieve, priimki tu maldą varguolės 
Už sūnų ir laisvę tėvynės.
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Pastiprink kareivius, gaivink sužeistuosius. 
Atleiski mūs’ priešo kaltes, 
Bet piktą jo kerštą, darbus jo žiauriuosius 
Malšinki — maldauju Tavęs!
Kur ašarų srovės ir kraujas tekėjo, 
Palaimink nuvargusią šalį, 
Naikink neteisybę besočio skriaudėjo, 
Maldauju Tavęs Visagali!...

Senutė nulenkusi galvą meldžiasi, tuo tarpu į grįčią įeina jaunas sužeistas 
kareivis.

Kareivis Prisidėjo nauji išdavikų būriai 
Ir kruvinas verda mūšis... 
Bet aš, o Aukščiausi, bejėgis šitai 
Ne laisvė sutinka — mirtis!...

Senutė atsikelia ir nusigandusi žiūri į jį.
Lenkai šit atbėga, žalčiai kruvini, 
Nudėsiu čia vietoj tuojau abudu 
Tegul jie Supras, kad narsių lietuvių 
Ir mirštančioj kerštas dar verda širdyj.

Taisosi šautuvą, bet sužeista ranka dreba ir šautuvas iškrinta. Senutė pri
bėgusi paima šautuvą ir traukia kareivį į kitą kambarį.

Senutė Nurimk, karžigy, nūn bejėgiu tapai! 
Nelyski į priešo nasrusk 
Žiūrėki prie durų jau beldžias lenkai 
Tik slėpkis, sūnaiti brangus.
Geriau už tave aš numirčiau, sena, 
Pražilusi mano galva.
Bet tu ir šalies, ir tėvelių viltis, 
Gyvenk! — dar tau laimė prašvis.

Įvedusi kareivį uždaro duris ir pati ties jomis atsistoja. Įeina lenkų leite
nantas ir kareivis.

Leitinantas Cha-cha!.. Kodel-gi tu senoji 
Mumis pamačius išsižiojai? 
Na rengkis, kaip priimt svečius 
Lenkai išvaikė lietuvius...

Senutė Nejau? — Pažvelki, ar matai, 
Nauji mūs’ skraido sakalai — 
Sakau neauš dar rytmetys, 
Lenkų pulkus jie sumaišys.

Leitenantas Gražiai šneki, labai malonu — 
Lietuvės taip juk visos šneka. 
Mat, kraujas žmogžudžių pagonų 
Pasiutęs gyslose joms teka. 
Tai gal ir tavo koks sūnus 
Išdrįso eiti prieš lenkus?
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Senutė Du sūnų galveles padėjo 
Panėryje kovos laukuos, 
Bet trečias kautis prižadėjo, 
Kol mūsų Vilnių išvaduos. 
Tegul neteksiu paskutinio, 
Jauniausio mylimo sūnaus 
Bytik atgausime mes Vilnių 
Ir lietuviai jums nevergaus!

Leitenantas Gana, gyvate! — pamačiau 
Kokiais tu gyliais taikai mus! 
Atnešk čia pinigus greičiaus, ' 
Ir renkis grimsti Į kapus.

Senutė Jum jokio turto neturiu, 
Sūnelis — visas-turtas mano 
Mūšyj užgrūdintu kardu

/Lenkus nūn skerdžia — grįžt nemano.
Leitenantas ir kareivis nori eiti į kambarį, kur Įbėgo lietuvių kareivis, 

senutė juos atstumia.
p čia nelyski, kraugery!...
Šalyn! — Vieta tau tik mūšy!...

& Leitenantas Juokai! — kad gvardija tokių 
Su mumis kautis išeitų!. . •

Duria kardu senutės krūtinėn, ši be žado krinta. Tuo tarpu duris pravėręs 
lietuvių kareivis šauna į leitenantą ir šis krenta šaukdamas:

Prakeiktas būk!... Tai lietuviai 
Jau čia!... Jau čia ir man mirtis... 
O Lenkija, tu nematai, 
Kaip žūsta tavo karžygys!...

Leitenantas miršta. Lenkų kareivis nusigąsta ir Šaukdamas bėga pro duris.
Lenką kareivis Pagalbos, žmones! — galas jau 

Lenkams!... Šit vado netekau...
Pro antras duris įeina tas pats lietuvių kareivis ir koja primynęs lenko> 

galvą šneka.
Liet, kareivis Atminkite, lenkai, — tokia 

Visiems jums čia skirta dalia, 
Kol baltas aras nenustos 
Kankinti mūsų Vilnijos.
O Dieve, — kodėl aš nūnai nesuspėjau 
Nudėti abiejų lenkų — piktadėjų, 
Kodėl atsirado jėgų man jau vėlai, 
Kam leidžiau numirti brangiai sengalvėlei

Įbėga senutės sūnus — lietuvių leitenantas ir pamatęs negyvą motiną, 
nusigąsta.

Liet, įeit. Pasaulio kūrėjau, vai ką aš regiu — 
Lyg mano močiutė paplūdus krauju!... t■
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Bet gal nemiegoję man akys aptemo
Ir protas pamišo?... O, motina mano!

Klaupiasi prie motinos lavono.
Liet, kareivis Taip, vade, pažinot, tai jūsų motutė 

Šventvagio kardu perverta.
Mat kraujo jie trokšta, lyg žvėrys pasiutę
Ir nuodija mus lyg gyvatė pikta!

Liet. įeit. Aukščiausi, priimk mano motinos vėlę
Į šviesiąją Savo Valstiją.
Ji meilę tiesos širdyje man sukėlė
Ir liepė kovot prieš vergiją.
Mažutį priglaudus prie savo krutinės

- Ji žodžius širdingus kalbėjo:
„Tik Dievui vaikeli, ir savo tėvynei, 

z Atmink šin pasaulin atėjai“.
Smarkiai atsistoja ir iškelia kardą.

Prisiekiu, su priešu grumsiuos iki galo, 
Kaip motina mokė narsiai!...
Del brangiosios laisvės, del protėvių žemės, 
Nurimsit lenkai — kraugeriai!
Nutilsit, kai mano kardelis plieninis
Širdin jums smarkiai atsidurs,
Kai jūsų pasienio pastogės šiaudinės, 
Mūs’ keršto liepsna užsikurs.
O tu, nelaimingas vagie Lietuvos,
Tu, kraujo ryjūne besotis, 
Negausi mūs žemėj nė kapo vietos — 
Tik maistui varnų tau dribsoti!

Liet, kareivis

Leitenantas

Nors silpna man daros ir bėga vis kraujas 
Bet grumtis mūšyj dar geidžiu...
Pirmyn mielas drauge! šit eilės vėl naujos 
Jau skuba pamokyt lenkų!
Drauguži, tu silpsti, veidai tau pabalo, 
Kaip gelstantis lapas drebi...

Liet, kareivis Aš noriu kovoti drąsiai iki galo 
Numirti karštame mūšy.
Pirmyn tat, del Vilniaus, del protėvių žemės, 
Teblaivos tėvynės padangės aptemę.

Leitenantas Geriau mum laisviem nūn numirt del tėvynės 
Negu pamatyti vergijos grandinę.

Užpučia lemputę ir abudu smarkiai išbėga. Trumpa pauza. Vėliau prasi
deda dundėjimas ir nuo gaisrų vėLima švisti tamsioji grjčia ir tos pačios velės 
pamažu niūniuoja.

Vėlės Ginklai sužvangėjo, laukai sudrebėjo 
Ir Nėris krauju vėl pasriuvo.
Kaip rudenį lapai nudraskomi vėjo
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Taip sūnus del Lietuvos žūva... 
Išgirski mūs balsą, Praamžiau teisingas, 
Ištieski galingąją ranką,
Paliepki, tebaigiąs šios vaišės kerštingos 
Prikrito lavonų — užtenka, 
Praamžiau, pastiprink vaikus Lietuvos! — 
Jie trokšta ne keršto, bet laisvės brangios...

Tuos žodžius pabaigus viduryj vėlių rato vėl pasirodo Gediminas. Dabar 
jis lyg rūpestingesnis,. akys labiau dega, šarvai labiau blizga. Jis laikydamas 
kardą rankose pakelia galvą Į dangų ir šneka.

Gediminas Praamžiau, palaiminki mano sūnus 
Nūn karštas mūšis prasidės, 
Tepergali jie kraugeringus lenkus — 
Grobikus senolių šalies.
Jau pradeda mūšį... Sužvengę, drąsiai
Jau leidžias pirmyn juodbėriai,..
Jau verda žmonių ir kardų sūkurys!...
Gaisrais vėl padangės nušvis.
Del laisvės, del Vilniaus, kariūnai jauni, 
Plienu sukietėkit mūšy!...
Pirmyn, sakalai dešiniuoju sparnu!...

Čia kalba jis nepaprastu narsumu ir rankomis rodo lietuviams, kur pulti 
ir kautis.

Jie narsūs, žiūrėti smagu! —
Ė bėga, jau bėga — lenkai sumušti, 
Panerį lavonais iškloję!...
Ir mano areliai „valio!“ šaukdami 
J senąjį Vilnių įjoja...

Griausmingu balsu sušunka.
( Pilie, tau jau trūksta vergijos grandis,

Vėl laisvės skaisčioji saulelė sušvis...
Vėlės pradeda smarkiai dainuoti. Gediminas klausosi jų žodžių.

Vėlės Į Vilnių, į Vilnių vaikai Lietuvos! — 
Ten džiaugsmą ir laimę surasit, 
Ten mylima laisvė žibės visados... 
Prikelsit ką amžiai užkasę.
Į Vilnių, į Vilnių, dukrelės, skubiai! -r- 
kur liejosi kraujas bernelių. 
Kur rūtos, kur žydi margi jurginai, 
Kur mielas skambėjim’s dainelių.
Į Vilnių, į Vilnių, senoliai greičiau! — 
Kur kapas galiūnų narsiųjų, 
Vėl amžiais ilsėsim, dejuosim rečiau, 
Nekęsim grandžių svetimųjų!...

Uždanga smarkiai užkrenta.
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At-kų gyvenimo kronika.
— Vyriausioji Ateitininkų Valdyba ir L. K. M. At-kų C. Valdyba 

nutarė abi konferencijas (bendrąją ir L. K- M. At-kų) nukelti į 
rugpiūčio mėn. 18—21 dieną, kad konferencijų dalyviai galėtų nei 
laiko gaišdami nei daug išlaidų turėdami dalyvauti ir „Dainų Die
noj" ir L. Ž. Ūkio parodoj. Bendroji trijų organizacijų konferencija H 
bus rugpiūčio 18 ir 19d., o L. K. M. At-kų konferenc.—20 ir 21 d.

— At-kų chorai rimtai ruošiasi" dalyvauti „Dainų Dienoj“. 
Bendrame at-kų chore dainuos iš~ 13 vietų choristai sudarydami 
chorą daugiau kai 400 žmonių. Šito choro dirigentu ir vedėju 
yra paskirtas ir maloniai sutiko, tą pareigą paimti Mariampolės 
at-kų choro vedėjas p. K. Gurevičius.

— Mariampolės at-kų chorai jau visas dainas reikalingas 
„.Dainų Dienai“ yra išmokęs. Dabar mariampoliečiai rūpinasi 
bendrojo choro reikalais. Sekminių antrąją dieną ruošiama Ma- 
riampolėj didelis koncertas bendrojo at-kų choro naudai.

— Visi at-kų chorai suvažiuoja į Kauną rugpiūčio 20 dieną 
bendroms repeticijoms. Chorsitai galės dalyvauti ir konferencijoj.

— L. K. M. At-kų konferencijoj šiemet norima padaryti ir 
sekcijų pasitarimus. Todėl pageidaujama, kad bent iš labiau pra- 
plitusių sekcijų dalyvautų daugiau atstovų. Tuo reikalu bus dar 
progos at-kams pasitarti suvažiavus j Katalikų kongresą, kuriame 
bus pašvęsta bent kelios valandos „Jaunimo Sekcijos“ darbams.

— Šiomis dienomis L. K. M. At-kų Centro Valdyba išsiuntė 
į visas kuopas dvi anketas—organizacinę kuopų Valdyboms ir as
meninę visiems vyresniesiems organizacijos nariams. Tai bus įdomi 
ir brangi medžiaga tolesniems organizacijos darbams nustatyti ir 
juos vystyti.

— L. K. M. At-kų Centro Valdyba kviečia draugus-es išvykstan
čius į kaimą atostogų parinkti patarlių, mįslių, priežodžių, dainų, pa
sakų etc. ir prisiųsti Centro Valdybon, kuri tą visą medžiagą tvar
ko.

— Birželio 1 d. visi Kauno at-kai (sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai) šventė savo metinę šventę. Pažymėtina gegužinė į 
Kretkampį, į kur iš Kauno važiavo dviem garlaiviais, be to at
važiavo dar Vilkijos ir Jurbarko ateitininkai.

— Gegužės 11 dieną įvyko Panevėžy visuotinas vietos kuopos 
susirinkimas, skaitlingai dalyvaujant vyresniems draugėms - ams 
ateitininkams. Susirinkime dr. P. V. Raulinaitis laikė paskaitą te-



ma „Moksleivio pareiga“, nupiešdama^ koks turi būti moksleivis-ė 
ir kai išaukti—pasiruošti į pilnutinį asmenį — visuomenės pavyz
dingą narį ir savo idėjų apaštalą.

— Telšiuose Gegužės 30 dieną Dr. P. V. Raulinaitis laikė 
vietos ateitininkų kuopos visuotiname susirinkime pašnekesį tema: 
Bado iš auginimas. Ši tema iškėlė daug gyvų ir įdomių paklausi
mų.

— Gegužio 18 dieną Dr Pr V. Raulinaitis Šiaulių at-kams 
laikė paskaitą tema: krikščioniškieji pradai ir visuomenė. .Tą pat 
dieną turėjo prakalbą į ateitininkų sporto sekcijos „sakalaičiai“ 
šventės dalyvius sporto .aikštėje tema — sporto svarba mokslui, 
gyvenimui ir kovai už Vilnių.

— Š. m. gegužės mėn. 4 d. Skuodo ateitininkai minėdami 
savo kuopos 5 -kių metų sukaktuves nutarė visi tapti abstinentais. 
Šiam nutarimui paminėti pasodinta medelis—ąžuoliukas.

— 8 - V tokį pat nutarimą priėmė visi Naumiesčio (Taur. 
ap.) kuopos ateitininkai (18 narių).

— 12 - V taip pat nutarė ir Mažeikių ateitininkų kuopa (100 
narių).

— 29 - IV Telšių mokytojų seminarijos at - kų kuopelei lei
sta viešai veikti, gi 10 - V įvyko pirmas viešas susirinkimas, val- 
dybon išrinkta į pirm. J. Mikalauskis, sekr. M. Budraitė, iždin. L.' 
Simanauskas,

— Gegužės 29 d. Mariąmpolės Ateitininkai labai iškilmingai 
šventė savo metinę šventę. Šventė prasidėjo geg. 28 d. konferen
cija ir išpažintimi. Šventės rytą pamaldas laikė J. E. Seinų Vy
skupas A. Karosas ir suteikė savo ganytojišką palaiminimą.

.ll1/2 šventės dalyviai išvyko į mišką, kur turėjo įvykti link
smoji programos dalis. 14 vai. įvyko popietinės programos dalies 
atidaromas. Toliau sekė visa eilė sveikinimų žodžiu, raštu bei 
telegramomis. Toliau dainavo kuopos choras. Pirmu kart pasirodė 
savo gražioje uniformoje sporto sekcijos, L. G. S. F. skyriaus, 
klubai „Vaidotas“ ir „Mirga“, kurie taip pat šventė savo metines 
įsikūrimo sukaktuves. Programą paįvairino žaidimais, baletų, gitarų 
orkestru etc. Šventė baigės] 8 vai. vakaro. Visi grįžo pilni ener
gijos ir pasiryžimo dirbti. Šventėn atvyko svečių iš visų aplinkinių 
kuopų ir Kauno.

— Birželio 15 d. Kražių at-kų kuopa švenčia savo kuopos 
penkerių metų sukaktuvių šventę.

t... ■ >. r
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1 Knyga ir menas
„Otelio“.

Š. m. gegužės 4 d. Valstybinis Dramos Teatras Kaune statė 
pirmą kartą W. Shakespaere’o (Šekspyro) penkių veiksmų trage
diją „Otelio“. Tai yra vienas žymiausių minėto autoriaus kūrinių, 
tad imtis jį vaidinti reikia ne bet kokių teatro jėgų, bet pačių 
geriausių. Tos jėgos kaip tik ši kartą buvo sutrauktos demon 
visumon ir veikalas buvo puikiai suvaidintas. Bet aš giliau nebe
sigilindamas į vaidinimo smulkmenas, noriu „Ateities“ skaityto
jus supažindinti su pačiu veikalu.

Kaip paprastai Šekspyras savo dramų siužetus skolindavo iš 
kitų šaltinių, pav., novelių, ir tuos siužetus taip sutvarkydavo, 
taip puikiai ir genialingai veikėjų įvykius pagrįsdavo veikėjų cha
rakteriais, kad išeidavo visai nauji, veikalai, suteikę Šekspyrui am
žiną garbę. Taip ir šiuo kartu Šekspyras sunaudojo Cintio no
velę sukurdamas savo „Otelio“ Venecijos maurą — vieną žymiau
sių vaisingo Šekspyro kūrybai laikotarpio (1601—1606) kūrinių.

Turinio trumpas siužetas toks: Venecijos senatoriaus Bra- 
bancio duktė Desdemona įsimyli narsų, pagarsėjusį kovose se
nato gerbiamą generolą —maurą Otelio ir slaptai naktį išteka už 
jo del Otelio dvasinių privalumų. Venecijos naivus jaunikaitis 
Rodrigo mylėjusis Desdemoną kurstomas Otelio leitenanto Jago 
naktį praneša Brabancio, kad jo duktė išvogta Otelio. Braban- 
cio labai užgautas kreipiasi į Venecijos senatą pranešdamas, kad 
Otelio kokiais vaistais priviliojęs jo dukterį, ir prašo senato, kad 
jis nubaustų Otelio. Tačiau pašaukta Desdemona pasako, kad ji 
Otelio mylinti del jo narsumo ir iškęstų vargų ir skausmų ir nie
kada su juo nepersiskirsianti. Visi mato, kad paaiškinimas teisiu- • 
gas ir Otelio ne tik nebaudžia, bet tuoj čia pat paskiria jį val
dyti ir ginti nuo priešų Kiprą. Nuo Otelio nenori liktis nė tau
rioji Desdemona. Senatui leidus Otelio paveda Jago atvežti žmo
ną su Jago žmona į Kiprą. Jago nuduoda ištikimas ir klusnus, 
bet slapta galanda dantį prieš Otelio ir nori geram Otelio atker
šyti įpainiojus kaip nors generolo Otelio adjutantą gražų vyrą 
Kasio.

Tam kaip tik pasitaiko proga. Kassio eidamas sargybą su 
kitais kariais pradeda gerti ir truputį įkaušta, o čia jau greit 
susipeša su buvusiu Kipro viršininku Montano, kurį Kasio ir su
žeidžia. Už sukeltą naktį triukšmą Otelio atstato Kasio nuo adju
tanto pareigų. Jago pataria Kasio kreiptis užtarimo į generolo 
žmoną Desdemoną, kuri esanti lygi generolui, nes ko ji norinti, 
tą generolas pildąs. Tai pataręs Jago laukia progos, kada galėtų 
parodyti Otelio, kad Kasio 'lenda, meilinasi prie Desdemonos.

i
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Kada kartą Jago eidamas su Otelio pamato Kasio prašantį už
tarti Desdemonos prieš generolą, Jago prasitaria viršininkui „tas 
man nepatinka“. Paskui jis atsargiai kaip ir nenoromis Otelio 
prašomas pradeda įtarinėti Desdemoną, kad nesanti ištikima vy
rui ir turinti neleistinų santykių su Kasio. Tas baisiai užgauna 
Otelio — jis tikėjo Desdemonos skaistybei, o dabar pasirodo ji 
žema, neištikima, apgaudinėjant! vyrą. Lig šiol Otelio suvaldąs 
savo afrikonišką, vulkanišką kraują, dabar pradeda siusti. Jis rei
kalauja įrodymų iš Jago, kad žmona nusidėjo, jis tiki ir netiki; 
jo širdyje kovoja dangus ir pragaras, meilė ir neapykanta su pa
vyduliavimu, Otelio - žmogus kovoja su Otelio - žvėrių. Bet Jago 
pasistengia duoti Otelio tarsi įrodymų. Jis per savo žmoną Emi
liją paima slaptai Desdemonos skepetaitę, kurią Desdemonai 
buvo dovanojęs Otelio, ir ją (skepetaitę) pameta Kasio kambary. 
Otelio Jago pagundytas reikalauja iš žmonos skepetaitės, bet ši 
nusiminusi jos neranda, nebežino kas daryti ir ką atsakyti; Otelio 
dar labiau ją pradeda įtarinėti ir pagaliau pamatęs taip brangią 
skepetaitę Kasio rankose galop įsitikina, kad žmona neištikima, 
kad ji paleistuvaujanti su Kasio ir todėl nutaria abu nužudyti. 
Kasio nužudyti apsiima Jago, o Desdemoną — pats Otelio.

Nors Otelio Jago patariamas yra pasiryžęs nužudyti žmoną, 
tačiau jis nori dar tvirčiau įsitikinti, jo aptemęs nuo smūgio pro
tas nori sužinoti tiesą. Otelio aštriais žodžiais ir pasielgimais 
įžeidžia Desdemoną, bet ši del savo gerumo nemoka nieko prieš 
pastatyti, ji kenčia, nors jos kentėjimus Otelio laiko veidmainyste. 
O Jago savo pašėlusį žudymo darbą varo kita kryptimi. Jis lig 
šiol iš lengvatikio vyruko Rodrigo vilioja visokias brangenybes, 
žadėdamas jas įteikti Desdemonai, dabar- praneša Rodrigo, kad 
jis negaus prieiti prie Desdemonos, kol nenužudys Kasio, kuris 
pastojąs kelią. Lengvatikis Rodrigo dar kartą pasiduoda Jago 
pinklėms ir nors drebėdamas pasiryžta nužudyti Kasio. Kada šis 
eina naktį gatve Rodrigo užpuola Kasio, bet šis besigindamas 
sužeidžia Rodrigo ir pats iš pasalų tampa Jago sužeistas. Kilus 
trukšmui atbėga tarsi nieko nežinąs Jago ir pribaigia Rodrigo, 
kuris naktį drįsęs užpulti ir sužeisti Kasio. Taip Jago nužudęs 
Rodrigo tarsi užlygina galus klastų, kurias būtų galėjęs praskiesti 
Rodrigo, jei būtų likęs gyvas.

Otelio įsitikinęs, kad Desdemona būdama neištikima vyrui 
nusidėjusi pridQ visą pasaulį ir dorovę, ir todėl turinti už savo 
kaltę dabar numirti. Otelio dabar yra savo miegančios žmonos ne
gailestingu teisėju. Jis bučiuoja ją, gražiausįjį pasaulio žiedą, pas
kutinį kartą... Bet Desdemona pabunda. Oteliu liepia jai. melstis 
ir gailėtis už nuodėmes/ Desdemona atsako, kad ji nuodėmės ne
žinanti, jei mylėti savo vyrą, Otelio, nėra nuodėmė. Bet Otelio 
įsiutęs nužudo (nusmaugia) Desdemoną, užgesina Prometejaus 
ugnį jos kūne, nuteisia ją mirtin... nekaltai.

Kad nekaltai Otelio nužudė Desdemoną praneša atbėgusi 
Emilija vyro siųsta pranešti Otelio apie įvykius gatvėj. Ji suži-
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nojusi, kad Jago įtaręs Desdemoną pradeda įtikrinėti Otelio, kad 
Jago pamelavo. Pagaliau visa Jago klasta išeina aikštėn. Dabar 
pamato Otelio savo menkumą, pamato, kad jis norėjęs būti tei
singu teisdariu, tapo bjauriausiu žmogžudžiu. Kas jam dabar be
liko? Brangiausis gamtos perlas, jo brangiausis turtas, jo visa 
laimė - Desdemona, jau paties nužudyta. Jis mato savo menkumą 
ir jaučia didžiulę kaltę, todėl Otelio baudžia save už kaltę — jis 
persiveria krūtinę visų akyse ir miršta šalia Desdemonos lavono.

Taip tragingai baigiasi Šekspyro tragedija, paremta daugiau
siai veikiančiųjų asmenų smulkia psichika. Čia mano nupasako
tame turiny sunku sugauti ne tik smulkiuosius, bet ir vidurinius 
psichologinius momentus, bet visi Jie ryškiausiai matyti skaitant 
ar žiūrint tą tragediją. Rodos tik atimk vieną kitą bruožą iš svar
biausiųjų veikėjų charakterių, tai, žiūrėk, gal ir baisioji katastrofa 
būtų išvengta. Tik mažiau karšto kraujo ar mažiau pasitikėjimo 
Jago iš Otelio pusės, arba mažiau įgimto blogumo iš Jago pu
sės, arba vėl daugiau aktyvumo ar mažiau moteriško pasyvumo 
iš Desdemonos.— žiūrėk katastrofa ir būtų išvengta. Bet prie to
kių aplinkybių suėjus Jago Otelio ir Desdemonai katastrofa ne
išvengiama.

Tik pažiūrėkime arčiau kad ir trumpai į veikėjų charakte
rius ir mes įsitikinsime, kad kitaip būti negali.

Otelio yra afrikoniško, karšto kraujo žmogus, kuris moka 
save valdyti. Jis kaip karštas žmogus moka karštai mylėti, bet 
jis yra atviras, geraširdis, pasitikįs kitais todėl, nes pats yra tie
sus ir ištikimas. Del tų privalumų jis myli Desdemoną, del jos 
jis yra gerbiamas Venecijos senjorijos. Otelio, nelinkęs nė prie 
pavyduliavimo, nes jis neieško pavyduliavimui priežasčių, kaip 
elgiasi tikri pavyduoliai. Bet kaip tik Jago įmetė Otelio širdin 
nepasitikėjimo kibirkštį, jo karštas kraujas užvirė ir sukėlė pavy
duliavimą, savitą afrikoniško žmogaus prigimčiai, kraujas šėlsda- 
mas aptemdė ir be to gana trumparegį neišmiklintą protą, ir 
Otelio visai patenka klastingo Jago jtakon. Otelio reikalauja įro- • 
dymų, Jago jų duoda, nors tie įrodymai protui nieko neįrodo. 
Taip išgalvotas Jago sapnas, kuris turįs nušviesti tariamus nuo
dėmingus Kasio ir Desdemonos santykius, Otelio turi daug reikš
mės ir yra tikru įrodymu. Jis būdamas, kaip sakiau tiesus ir iš
tikimas negali išturėti tariamos žmonos veidmainystės ir apvyli
mo. Jis nutaria ją nužudyti, kaip kenksmingą pasėliui sutvėrimą; 
jo aptemęs protas tai patvirtina, nors pačiam asmeniniai ji yra 
brangi. Bet kad Otelio patiria kad jis pats yra neteisingas ir 
menkas, taip žiauriai pasielgęs, nemokėjęs suvaldyti Otelio - žvė
ries— jis baudžia save mirtimi.

Du visai priešingus charakterius sudaro Desdemona ir Jago. 
Kaip pirmoji yra iš prigimties linkusi į gera, taip antrasis yra 
gimęs piktam.

Desdemona yra gera, mylinti, ištikima paklusni — žodžiu 
moteriškė turinti geruosius privalumus, kurių jokie šešėliai netemdo..
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Kai kas prikiša Desdemonai, kad ji esanti perdaug pasyvi. Bet 
iš tikro ji nėra toki. Šit kada ji pamyli Otelio, tai ryžtasi ir be 
tėvo žinios likti mylimojo žmona. Ji yra nekalta tarsi kūdikis. 
Ji pati save lygina kūdikiui. Šit kada Otelio įsiutęs baisiais žo
džiais ją užgauna, ji verkia sakydama, kad ją reikia pamokyti, 
sudrausti švelniai, kaip draudžia kūdikius. Ji yra tiek ištikima 
vyrui, jog negali įsivaizdinti, kad yra pasauly neištikimų, paleistu- 
vingų žmonių, ji nežino baisesnės nuodėmės, kaip toji, kurioje - 
vyras ją įtaria. Ji paklusni, ji uoliai pildo savo mylimo vyro pa
liepimus ir neprieštaraudama kenčia jo įžeidimus. Jos „nuodėmė“ 
•— savo vyro meilė. Žodžiu Desdemonos paveikslą Šekspyras 
sukūrė iš gražiausių švelniausiu varsų.

Jago, kaip minėjome, yra diametraliai priešingas Desdemonai. 
Jis gimęs demonas — pikta daryti jam yra vienas malonumas. Jis 
gudrus ir sumanus, bet niekada savęs neužmištąs. Jis pavydi 
Kasio, kai šis tampa Otelio adjutantu, jis ieško priemonių savo 
klastoms, taikomoms prieš Otelio pateisinti; jis įtaria Otelio būk 
nusidėjęs su jo žmona, bet įtaiimas neturi jokio pagrindo, o 
reikalingas paleisti Jago klastoms. Jago jaučiasi protiškai esąs 
viršesnis už Otelio ir todėl nekenčia jo. Kad Otelio padaro Jago 
savo leitenantu, jis pajunta dar didesnį norą gelti Otelio — jam 
vienas malonumas žiūrėti, kaip del jo darbo kiti (Otelio) kenčia. 
Jago žudo ir nekaltą Desdemoną, nors pats, matyt, mintyse ją 
gerbia. Sunku įsivaizdinti didesnę baisybę nekaip Jago, tačiau 
jis nėra koki abstrakcija, bet realus genialaus Šekspyro charakteris. 
Jei tikrų Jago nėra gyvenime, tai yra jų kopijos, kurių vienintelis 
versiąs kitus sukiršinti.

Čia norėjau nors stambesniuosius asmenis charakterizuoti, 
praleisdamas smulkesnius, bet ir tie stambesnieji išėjo gana 
schematingi. Norint kaip reikiant pagvildenti Otelio, reiktų kur 
kas daugiau rašyti, nekaip čia prašiau. Bet vis tikiuos davęs 

* nors-šiokį-tokį „Otelio“ supratimą, o kas norės plačiau susipažinti, 
tas ras veikalų tinkamai ir pilnai gvildenančių Šekspyrą.

Bendrai apie „Otelio“ reikią pasakyti, kad tai yra iš vienin
giausių (pirmas po „Makbeto“) Šekspyro šedevrų.

Tiesa, manęs klausė, ir manau dar gali atsirasti, kurie pa
klaus, ar galima pateisinti „Otelio“ tragedija krikščionybės žvilg
sniu. Kaip krikščionys mes turime vengti tokių Jago klastų ir 
Otelio beprotiško įsikarščiavimo ir jo daromų žudynių, mes ne
galime jų pateisinti gyvenime. Bet čia kalbėdami mes turime 
atminti, kad „Otelio“ yra meno kūrinys, tai viena, o antra, čia 
nieko nėra, kas pagautų žmogaus geidulius ir stumtų prie ne
moralių pasielgimų. „Otelio“ tragedijoj, kaip tik skaisčioji Des
demona, palyginant su Jago ir Otelio pasirodo pačiu savo sielos 
gražumu. Bendrai gi imant „Otelio“ estetinis ir moralinis įspūdis 
nesudaro nieko disharmoningo.

Taigi tik reikia^ pageidauti, kad mūsų teatruose pasirodytų 
daugiau genialaus Šekspyro kūrinių. J. Grinius.
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įEĮ Mūsų veikimas, Į E Į
Berlynas. Berlyno Stud. At-kų klubas įsisteigė pereitų me

tų gruodžio 9 d. Pereitame semestre padaryta 8 valdybos posėdžiai: 
ir 7 visuotinieji narių susirinkimai, kuriuose tarp kit ko skaityta 
paskaistos-referatai: a) „Lietuvos orientacijos klausimu“ stud. rer. 
pol. D. Micutos ir b) „Nemuno internacionalizacija“, Daktaro J. 
Sakalausko. Referatai sukeldavo didelių diskusijų, kurios tęsdavos- 
net kelius susirinkimus.

Nusmukusi vokiečių markė buvo sudarius pakenčiamas svetim
šaliams ekonomines gyvenimo sąlygas, tat nemažas būrys lietuvių 
studentijos susibūrė Vokietijoj, ypač Berlyne. Perėjus gi iš popieros 
į aukso markę, gyvenimas nepaprastai pabrango. Vien už mokslą 
reikia šiam semstrui mažiausia 40-50 dolerius mokėti. Reikalin
giausių gyvenimui daiktų kainos gerokai perviršijo prieškarines 
aukso markės kainas. Studentas, tokiu būdu, atsidūrė sunkioj 
ekonominėj padėtyj, nes kai kurios gaunamos stipendijos nebepa- 
dengia nei x/3 reikalingiausių gyvenimui išlaidų (Vokietijoj stipen
dijos siekia 10, 12, dolerių ir dar ne visi turi nelaimės ir tokias 
gauti). Nepakenčiamai blogos gyvenimo sąlygos privedė prie to, 
kad klubo narių tarpe ėmė rasti sau vietos džiova ir kitos ligos. 
Kai kurie studentai tiesiog nebegali toliau tęsti mokslo. Tas privertė 
Berlyno Stud. At-kų klubą rimtai susirūpinti Stud. At-kų Vokietijoj 
susišelpimo organizavimu. Paryžiečiai pirmutiniai atjautė mūsų, 
sunkų gyvenimą ir atsiuntė aukų, už ką klubas bus amžiais Jiems 
dėkingas. Stud. B. P.

Kražiai. Kiekviena ateitininkų kuopa stengiasi kuo daugiausia 
pažengti savo veikime. ’ j

Šiame darbe ir Kražiai nenori liktis. Jau penkti metai kaip 
čia, kartu su gimnazija pasirodė ateitininkai. Pradžioj Kražių 
kuopai priklausė mažas moksleivių būrelis, dabar siekia virš 
šimto narių. Veikiama pasiskirsčius į šešias kuopeles. Kiekviena 
kuopelė daro susirinkimus, kas dvi savaiti. Susirinkimuose skaitomi 
pačių narių paruošti referatai ir rašinėliai, be to sakomos kalbos 
ir deklamuojamos eilės.

Bendriems reikalams aptarti, s nerečiau kas antras mėnuo, 
šaukiami visuotinieji susirinkimai. Čia, be kitų dalykų, skaitomas 
kuopos leidžiamas laikraštėlis „Jaunosios Mintys“.

Be kuopelių, nuo praeitų metų veikia sporto sekcija. Šiais 
veikimo metais įsikūrė eucharistininkų ir abstinentų sekcijos. Jų. 
stipriausiai veikia eucharistininkai.

Savo organą palaikyti, gruodžio 20 d. 1923 m. visuo
tiname susirinkime išrinkta spaudos platinimo komisija, kurios
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darbais kuopoj išplatinama 60 „Ateities“ ekzempliorių ir be to 
surasta 25 prenumeratoriai kitokių katalikiškų laikraščių.

Balandžio mėn. 10 dieną, jaunesniųjų kuopelių nariai padarė 
bendrąjį susirinkimą sudarydami jaunesniuosius ateitininkus, kurių 
iki šiol pas mus nebuvo. Bendriems reikalams vesti, išrinkta 
valdyba iš trijų asmenų, nutarta kas mėnuo daryti bendrus jau
nesniųjų ateitininkų susirinkimus ir pageidauta visas pajėgas pa
švęsti brangios organizacijos darbui.

Šiais metais kražie’čiai turėjo laimės sulaukti atstovo iš 
Centro. Vasario 20 dieną Kražius atlankė studentas T. Šidiškis. 
Tai didis kražiečiams džiaugsmas, nes iki šiol dar niekas nepa
žvelgė į šio tamsaus kampelio ateitininkus. Gerb. svečias daug 
naujo įnešė kuopai savo nurodymais ir rišdamas įvairius klausi
mus. Tas daug paveikė į jaunuolių ūpą, kurs paskutiniu laiku 
kaž kodėl buvo labai nupuolęs.

Tiesa, veikimas buvo šiek tiek nusilpęs, bet tikimės, kad 
ateityj vėl sustiprės pajėgos, stversis noriai dirbti. Tas labai pa
geidaujama, tat metų pabaigoj nutarta iškilmingai švęsti Kražių 
kuopos penkių metų sukaktuves, kad pažvelgę į savo kuopos 
praeitį, dar labiau sustiprintume veikimo sparnus — skristi prie 
kilnių ateitininku idėjų. .7. V.

Vilkija. Vilkijos ateitininkų kuopa įsikūrė 1921 m. rugsėjo 
mėn. pabaigoje. Daug vargo matė tos kuopos kūrėjai, nes buvo 
daug trukdymų iš mokyklos direktoriaus pusės. Sunkiai besidar
buojant ir ne mažai triūso padėjus tiems pirmatakūnams pasisekė 
surasti daugiau užjaučiančių ateitininkų idėją moksleivių ir pa
didinti narių skaičius. Dabar jau yra virš 80 narių. Nors ir dabar 
veikime, gal būt, daug atsilikus nuo kitų Lietuvos kuopų; bet 
reikia priminti, kad ir dirva veikimui Vilkijoje yra mažesnė negu 
kituose Lietuvos kampeliuose. Pilnai išsilavinusių ateitininkų 
Vilkijos kuopa neturi, nes vos tik spėja užbaigti keturias klases 
turi palikti mokyklą, o drauge ir kuopą. Bet visgi šios dienos 
viekimą sulyginant su pirmesnių veikimu tenka rasti didelį skir
tumą visame kame. Dabar kuopa padalinta į kuopeles: pirmos ir 
ir antros klasės ateitininkai sudaro Jaunesniųjų Ateitininkų I — ją 
kuopelę, trečios ir ketvirtos klasės — II — ją kuopelę, bendrai 
visų klasių ateitininkės sudaro Mergaičių kuopelę. Kiekviena kuo
pelė daro susirinkimus kas dvi savaiti, kuriuose nariai skaito re
feratus, prakalbas, eilutes, monologus ir t.t. Visuotini susirinkimai 
daroma vieną kartą per du mėnesiu, jeigu atsitinka, koks svarbus 
klausimas, tai įvyksta ir greičiau. Leidžiame dvisavaitinį laikrštėlį 
„Vėversėlį“. Gaila, kad dėliai kurių priežaščių, negalime sukurti 
daugiau sekcijų, o dabar yra tik viena abstinentų, kurią sudaro 
tik ateitininkai - ės 44 nariai. Abstinentai leidžia mėnesinį laikra
štėlį „Abstinentą“.

Dieve padėk mums darbuotis!
A.
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Plungė. Plungės at-kų kuopa šiais 1923-24 mokslo metais 
veikia pusėtinai. Kai kuriuose veikimo srityse yra ir apsileidimo. 
Šv. ministerijai neleidus šiemet padaryti iš VII klasių. I laidą, ke- 
lėta asmenų, norėjusių šiemet baigti gimnaziją atsitraukė nuo akty
vaus darbo, kad pasiekus savo tikslą. Jau net metų pradžioje na
riuose susidarė vidutinis ūpas, kuris besitęsė per visą metą. Su 
pavasariu veikimas šiek tiek atgijo.

Kadangi apie mūsų kuopą šiais mokslo metais „Ateityje“ dar 
nieko nerašyta, tai pasistengsiu apie tai ’plačiau parašyti. Paduo
siu net referatų vardus. Daugumai tas nėra įdomu, tačiau kai 
kam gali patarnauti rašinių temų pasirinkimui.

Narių kuopoje (su jaunesniaisiais) 82.
I koncentras (V, VI ir VII kl. berniukai) padarė 7 susirinki

mus. Skaityta paskaitos. 1. Mūsų veikimo taktika; 2. Ne visa taip 
yra, kaip mums išrodo; 3. Asmenybės reikšmė. Aiškinta įvairūs 
klausimai. I-jo koncentro nariuose yra apsileidimo. Narių yra 20.

II koncentr. (IV, III, II kl. bern.) padarė 12 susirinkimų. Per
skaityta 15 referatų ir laikyta 7 paskaitos: 1. Naujus metus pra
dedant. 2. Mūsų tikslas. 3. Gyvybė ir mirtis. 4. Žmogus ir jūra. 
5. Kaip vystėsi žmogaus protas. 6. Mintys apie laimę. 7. Darbo 
reikšmė gyvenime. 8. Kame mūsų didybė. 9. Žmogaus asmenybės 
kultūra ir kam ji reikalinga. 10. Ar civilizacija atnešė žmonėms 
laimę? 11. Mąstyk ką kalbi. 12. Be teisybės nėra gerumo. 13. 
Ar žmonija gali gyvuoti vien tvarka be doros. 14. Idealo reikšmė 
gyvenime. 15. Darbo reikšmė žmonijos gyvenime. Paskaitos: 1. 
Pasaulėžvalga. 2. Žmogaus veikimas. 3. Naudokimės laiku: 4. 
Dora ir grožis. 5. Apie Lietuvos senovę. 6. Likimas. 7. Žodžio 
svarba. Aiškinama daugiausia tikybinio turinio klausimai. Il-rasis 
koncentras veikliausias iš visų koncentrų. Narių — 22.

III k. (Jaunesn. bern.) padarė 7 susirinkimus. Skaityta refera
tai. 1. Gyvenimo prasmės klausimas. 2. Žmogaus tikslas.^ 3. Valia 
ir jos reikšmė. 4. Ar kiekvienas tikėjimas teisingas? 5. Žmogaus 
gyvenimas. 6. Ar muzika veikia į žmogų. 7. Kame mūsų didybė. 
8. Kaip reikia melstis. 9. Tylėjimas. 10 Bedievis. 11. Mūsų dar
bas. 12. Bedieviškų raštų skaitymas. 13. Gerumas. Narių 23. Su
sirinkimuose yra gyvumo. Patys nariai daugiausia veikia.

^Mergaičių kuopelė. Ją sudaro visos at-kės mergaitės. Padarė 
6 susirinkimus. Jų kuopelė tesusikūrė tik 1923 m. spalio 14 d. 
Skaityta referatai: 1. Prie idėjos. 2. Mergaitės vertybė. 3. Koki 
turi būti mergaitė. 4. Ruoškimės į gyvenimą. 5. Neaukštinkime 
save. Paskaita: „Mergaitės lavinimasis ir subrendimas“. Narių 17. 
Mergaitės referatus, paskaitas laiko daugiausia iš savo srities.

Visuotinų kuopos susirinkimų padaryta 5. Laikyta paskaitos: 
1. Alkoholis ir jo kenksmingumas. 2. Alkoholio vartojimas doros 
atžvilgiu. Spręsta įvairūs organizaciniai klausimai.

Veikia trys sekcijos:
Eucharistininkų, kuri padarė 7 susirinkimus. Pačių narių skai

tyta referatai: 1. Doros idealas ir nekaltybė. 2. Jaunystės žiedais
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pasipuošę stokime j darbą. 3. Meilė tai grožis. Globėjo (kun. ka
peliono) Realus Kristaus kūno ir kraujo buvimas Eucharistijoje. 
Sekcijo s nariai, sulig įstatais, atlieka religines praktikas. Narių 12.

Visuomeninkų sekcija, nors formalių susirinkimų nedarė, bet 
visgi veikia. Jos nariai uoliai dalyvauja pav-kuose. Įeina net 
valdybom

Abstinentų sekcija jau senai buvo tveriama, bet darbas ėjo 
nerangiai. Tik ačiū Abstinentų reikalų vedėjo stud. P. Sudžiaus 
darbštumui, kurs nepaliovė siuntęs aplinkraščių ir raginančius raš
tus ji jau galutinai sutverta. Paskutiniuoju laiku narių skaičius 
siekia iki 30. Padaryta susirinkimas. Manoma daugiau nuveikti 
vasaros atostogų laike pav-kų ir šiaip žmonių tarpe. Turime šiek 
tiek blaivybės srityje literatūros.

Sporto sekcijos nėra. Sporto kuopa yra bendra gimnazijoje, 
kur dalyvauja ir at-kai. Kuopai daug prielankumo rodo keletas 
gimnazijos pedagogų. Išgerb. kapeliono turėta paskaitų ir šiaip įvai
rių dalykėlių I-me koncentre, visuotinuose susirinkimuose ir eu- 
charistininkų sekcijoje. i

Kuopos knygynas didokas. Jame yra virš 300 knygų. Iždas 
nepergeriausiame stovyje. Pajamų nėra. Nario mokesnio nariai 
dar nėra sumokėję. Rudenį buvo surengta viešas vakaras. Mer
gaičių kuopelė nesenai surengė vakarą, iš kurio gautą pelną 45 lt. 
pasiuntė „Naujajai Vaidilutei“. „Ateities“ ■ išplatiname 60 egzpl. 
„Naujosios Vaidilutės“ rodos 20.

Su nuliūdimu reikia prisiminti, kad iš 'mūsų kuopos šiemet 
amžinai atsiskyrė du draugai: Rupšys Antanas (V kl. mok.) ir Pet
rauskas Jonas (IV kl. mok.).

Toks maždaug atrodo mūsų kuopos stovis birželio mėn. 1-ai 
dienai. Vasarą kaimuosna išvažinėję ir gi šį tą nuveiksime. Rū- 
denį naujomis spėkomis sugrįžę eisime tolyn Kristaus dvasios vaga.

Z. Ivinskis.

Musų minusiems.
! ' a. a. Bronius Kačergius.

Šalę šv. Petro bazilikos Vatikane tyliame Campo Santo pe
reitos savaitės pabaigoje susirinko gan skaitlingas raudonas suta 
pas dėvinčių Collegium Germanicum‘o auklėtinių studentų ir ke
letą profesorių nuliūdęs būrys. Jie tą dieną į Romos kapus lai
dojo savo nesenai mirusį draugą lietuvį trečiojo filosofijos kurso 
studentą Bronislavą Kačergių. Ir mums jis artimas buvo, todėl 
pridera paminėti jo skaistų nors trumpą gyvenimą.
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Bronius Kačergius gimęs 16 balandžio 1902 metais Tursučių 
/ kaime, Šumsku parapijoje, Mariampolės apskrity. v Kur ėjo pra

džios mokslą, tikrai nebežinau, greičiausiai bus Šumsku mokyk
loje. Gimnaziją pradėjo lankyti Mariampolėje. Beesant II klasėje 
prasidėjo didysis pasaulio karas. Gimnazijai išvažiavus į Rusiją 
Bronius grįžta į savo gimtąjį kaimą, kur ir praleido visas karo 
audras. Vokiečiams nusigrūdus į Užnemunę, Suvalkija pasijuto 
šiek tiek laisvesnė. Pajutęs laisvės Bronius neatidėliodamas grie
biasi knygos. Mokosi privačiai, tarsi nujausdamas, kad nebužilgo 

„ kur nors atsidarys gimnazija. Ilgai laukti nereikėjo. Štai 1917 
metais „Žiburio“ draugija atidaro Mariampolėje, bene pirmą po 
karo audrų Suvalkijoje, gimnaziją. Daugeliui jaunuolių nušvito 
akys, sulaukus tos taip laukiamos įstaigos. Džiaugėsi ir Bronius 
iš kart pastodamas 5 klasėn.

1921 metais Bronius baigia gimnaziją. Būdamas jau nuo 
1919 metų Marijonų kongregacijos narys, nesant Lietuvoje dar 
universiteto, tampa pasiųstas į Romą į Collegium Germanicum. 
Ten gyvendamas lanko Gregoriaus universitetą klausydamas fi

losofijos studiją. Pirmus du metu studijos sekės gerai. Štai jo pa
ties liūdymas pareikštas per laišką po semestrinių kvotimų: „išsi
sukau^ Gana gerai atsakiau. Manau lietuviams gėdos nepadary
siu.“ Šiais trečiais mokslo metais Bronius jau būtų baigęs filoso
fiją ir nėra abejonės, būtų gavęs daktaro laipsnį.

Bet deja. Nelemtoji džiovos liga daug gabių jaunuolių iš- 
skina pačiame brendime iš m-ūšų tarpo. Per pačias 1923 m. Ka
lėdas a. a. Bronius, bebūdams atostogose Germanikumo vilioję 
San Pastore netoli Gallicano nei Lazio persišaldė ir sunkiai su
sirgo. Susyk pasirodė keturios ligos: influenza, plaučių uždegi- 

’ mas, pliaurytis ir šiltinė. Nors kolegijos vyriausybė pavartojo visas 
priemones, kad ligonį išgelbėtų nors tam tyčia samdytu sanitari
jos automobiliu atsargiai parvežė Romon ir pavedė globon ge- 
riausiems gydytojams specialistams, tečiaus ir jiems uždavinys bu
vo per sunkus. Dar gimnazijoje būvančiam a.a. Broniui Mariam- 
pplės gydytojas Dr. Pautieniuis buvo pasakęs, kad neilgai gyvęs. 
Praėjus, influenzai ir šiltinei Roentgeno spinduliai a. a. Broniaus 
Kačergiaus plaučiuose parodė keistų padarų. Prisiėjo daryti ope
raciją, bet prapjovus du šonkauliu pasirodė, kad plaučiai taip 
suėsti, jog operacijos daryti visai negalima. Gydytojams rodėsi,, 
kad ligonis turi mirti nešamas iš operacijos salės į ligoninės 
kambarį, bet Bronius nemirė. Praėjo vienas antras ir trečias mė
nuo. Bronius dar kvėpuoja. Nustebo gydytojai, įgavo vilties drau
gai ir giminės. Gydytojai negalėjo išsiaiškinti, kas palaiko ligo
nio gyvybę. Marijonų kongregacijos Kauno namo vyresnysis prof. 
Vaitkevičius nuvyko atlankyti ligonį. Mirtį minėdamas ligonis šyp
sojos: jis buvo prisirengęs. Skaiščiai jo sielai mirtis buvo nebai
si. Nuo pat jaunų dienų jis tvirtai tikėjo į gyvenimą po mirties, 
bet ir kiti tikintieji, ypač Kolegijos vicerektorius kun. Hofmann 
stebėjosi šviesia Broniaus tamybe. Pavyzdingai mirė tas pavyzdin-



gas jaunikaitis 21 gegužio 1924 metų P/2 po pietų, pergyvenęs 
22 metu, 1 mėnesį ir 5 dienas ir suskubęs įgyti filosofijos licenci
jai© laipsnį.'Mažam būreliui buvo žinomas Broniaus asmuo. Bū
damas gimnazijoje nors buvo ateitininkų kuopos narys, tečiau 
pardidžiausio aktingumo nerodė. Jis visa širdžia degė ateitininkų 
idealais, tečiau, būdamas jaunutis, darbuose daugiau laikės prin
cipo „Pirma pats turėk, paskui kitiems duok,“ Todėl labiau jam 
rūpėjo ramus studijų darbas, negu audringi susirinkimai. Susirin
kimų jis nevengė. Tečiau, dažniau lankydavo tik tuos, kurie jam 
teikdavo pozityvės naudos. Viešai dirbti kitose organizacijose irgi 
dar neturėjo progos. Atsilankydavo vienam kitam pavasarininkų 
susirinkime ir to jam užtekdavo. Jis buvo ateities žmogus. Štai 
ką jis pas apie save rašo iš Romos: „Sunkus kelias, kurį mudu 
išsirinkome. Atsakominga ateitis, kuri mūsų laukia... Mano norast 
ištesėti iki galui pašaukime, būti naudingais Dievui, tėvynei‘ir 
vienuolijai“. Iš tiesų, daug ko buvo galima iš jo laukti. Mokslo 
pamylėjimas, gabumai, darbštumas rodė, kad tas žmogus daug 
žada ateičiai. Gimnaziją baigė vienas pirmųjų, nes atestatą gavo 
tik dviemis keturiukėmis. Kiti laipsniai — visos penkiukės.

Rašinėti Bronius mėgdavo gana daug. Stilius buvo lengvutis, 
sakiniai dažniausiai vientisiniai. Tačiau savo raštus skaitydavo per 
silpnais skelbti laikraščiuose /visuomenei. Vienas kitas straipsnelis 
yra tilpęs Mariampolės ateitininkų laikraštuky „Ateities Aidai“. 
Daugiau ir ilgokų — yra tilpę tuomet Mariampolės vienuolyne 
gyvenusių moksleivių pr vačiame laiKraštuky „Lašeliai“, kuris pats 
yra buvęs redaktorius. Dauguma likdavo parašyti rankraščiuose, 
ir padedami Įarchyvan. Laikydamasis principo pirma pats ži
nok, paskiau kitą mokyk“, kurį jis pats dažnai kartodavo, kai 
jam draugai prikišdavo pasivumą bendradarbiavime, daugiau sten
gės skaityti įvairias knygas. Baigęs gimnaziją atostogų metu, kiek 
pamenu, perskaitė ko ne visus Šekspyro veikalus. Kai kada mė
gindavo rašyti eilučių, bet viešai skelbti laikydavo persilpnas.

Būdas visuomet būdavo ramus, linksmas, su draugais sukal
bamas. Labai dažnai mėgdavo disputas įvairiais filosofijos klau
simais, ar tai susirinkimuose, ar tai draugų tarpe. Disputose pa
sižymėdavo nepaprastu fantazijos lakumu ir gabumu sugriebti 
silpnąsias oponento puses: Dažniausiai disputuodavo su a. a. 
Jurgiu Krasnicku, kuris tam irgi gabumų pakankamai parodydavo. 
Mėgo muziką ir pats per save išmoko vargonuoti ir skambinti 
partapijonu. Ir kolegijoje priklausė prie giesmininkų choro bei 
prie orkestros.

Netekome vėl vieno jaunuolio dar pačiame jo brendime. 
Ilsėkis drauge Tautų sostinės žemelėje ir džiaukis pas Dievą!

1924-V-26. Stud. J. Aleksa.
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Abstinentų, ateitininkų ir moksleivių 
statistinės žinios.

Šios žinios surinktos kovo — gegužės mėn. 1924 m. Zinias 
prašome laikyti apytikrėmis, nes kelios vietos nesuteikė žinių.

•

Kuopos 

pavadinimas

At-kų Abstin- 
sekcijoj yra:

Ateitininkų 
kuopoj yra:

Moksleivių 
yra:
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1 Alvtus 12 10 22 92 31 123 215 84 299
2 Biržai 11 11 22 91 59 150 307 231 538
3 Dotnava 49 7 56 84 11 95 220 30 250
4 Ežerėnai 23 2 25 48 17 65 100 30 130
5 Gižai 22 ■— 22 53 •— 53 54 — 54
6 Jurbarkas 2 11 13 44 48 92 196 24 220
7 Kalvarija — 33 27 60 64 60 124
8 Kėdainiai 11 4 15 37 14 51 182 119 301
9 Kaunas 32 80 112 139 189 328 778 671 1449

10 Krekenava 9 10 19 18 16 34 48 52 100
11 Kražiai 20 5 25 74 42 116 149 58 207
12 Kretinga 8 4 12 16 15 31 86 . 42 128
13 Kupiškis 22 9 31 66 33 99 160 91 251
14 Kybartai 6 12 18 11 28 39 117 ' 94 211
15 Lazdijai • 51 19 70 51 19 70 154 66 220
16 Linkuva 19 1 20 47 ii 58 180 91 271
17 Mažeikiai 6 30 36 26 57 83 100 92 192
18 Mariampolė 56 27 83 291 260 551 593 474 1067
19 Merkinė — --- — 51 11 62 93 22 115
20 Naumiestis Sak. 18 15 33 67 43 110 131 75 206
21 Naumiestis Taur 5 6 11 5 6 11 67 36 103
22 Panevėžys 24 19 76 83 159 409 369 778
23 Prienai 32 11 43 131 45 176 228 72 300
24 Pilviškiai 15 6 21 37 27 64 120 80 200
25 Plungė 6/ ' __6*) 67 18 ■85 127 83 210
26 Ramygala 11 9 20 26 35 61 72 57 129
27 Raguva 25 9 34 67 37 104 95 43 138
28 Rietavas 2 3 5 17 8 25 46 95 141
29 Rokiškis 15 9 24 95 25 120 286 129 415
30 Skapiškis 14 11 25 16 11 27 140 76 216
31 Skuodas 17 35 52 17 35 52 78 57 135
32 Šakiai 17 23 5o 38 20 58 180 91 271

*) Dabar jau 25

/
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33 Šėta 24 10 34 44 26 70 60 32 92
34 Šiauliai 46 9 55 170 80 250 504 327 831
35 Šeduva 7 18 25 23 26 49 75 73 148
36 Šilalė 42 36 78 42 36 78 54 40 94
37 Švėkšna 22 4 26 40 22 62 81 39 120
38 Tauragė 8 5 13 8 5 13 36 19 55
39 Telšiai 34 10 44 57 29 86 227 133 360
40 Ukmergė 19 4 23 98 32 130 351 114 465
41 Utena 17 13 30 39 21 60 198 115 313
42 Užpaliai 7 14 21 44 36 80 91 78 169
43 Veiveriai 13 14 27 34 29 63 122 70 192
44 Vilkaviškis 23 12 35 50 32 82 86 53 139
45 Vilkija 35 9 44 42 21 63 131 • 65 196

Viso 857 556 1413 2622 1676 4298 7791 4752 12543
7

Uoliausi ir skaitlingiausi abstinentai yra Lazdijų, Naumiesčio 
(Tauragės ap.), Skuodo, Šilalės ir Tauragės kuopos, kame visi 
ateitininkai yra abstinentais.

Apskaitant nuošimčiais pasirodo, kad visų moksleivių minė
tose čia mokyklose ateitininkų yra 34, 3%, o abstinentų 11, 3%. 
Iš visų moksleivių vaikinų ateitininkų yra 33, 6%, gi iš visų mok
sleivių mergaičių ateitininkių yra 35, 3%. Mergaitės abstinentės 
sudaro 33, 2% visų ateitininkių, o vaikinai abstinentai 32, 7%. 
visų ateitininkų vaikinų.

Mergaitės sudaro 36, 4% visų abstinentų, 39% visų ateiti
ninkų ir 38% visų moksleivių, gi vaikinai sudaro 60, 4% visų 
abstinentų, 61°/o visų ateitininkų ir 62% visų moksleivių.

Abstinentų skaičius ne mėnesiais, bet dienomis sparčiai auga. 
Atsiklausiant apie kitas moksleivių abstinentų ar blaivininkų kuo
pas atsakyta tik iš keletos, kad yra skautai ir iš keletos (Veive
riai, Tauragė, Vilkija), kad yra bendra abstinentų kuopelė.

Reikia vienok atsiminti, kad daugelis iš moksleivių nedaly- . 
vauja abstinentų sekcijose ir ateitininkų kuopose. Kuopose da
lyvauja visi vyresnių klasių moksleiviai.

Kaip būtų malonu, kad sekančiais metais abstinentų skaičius 
dar sparčiau augtų Bet tai priklauso jau nuo tų visų darbo, kurie 
yra abstinentais.

Už žinių 'suteikimą ačiū visiems. Linkiu pasisekimo taip kil
niame abstinencijos darbe.

P. Sūdžius
A. C. V. Abstinencijos Reikalų Vedėjas..
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Redakcijos atsakymai.
Nemuno Aidui. Eilėraštis be jokios minties, pradžia visai nesurišta su 

pabaiga, sunku suprasti ką dj. norėjai pasakyti.
Liūdesio bangai. Eilės labai miglotos, išblaškytos: čia saulė, čia lelijos 

linguoja, čia žvaigždės, širdis sukury nerimsta, visa tai į trumpą eilėraštį su- 
y grūsta neteikia aiškaus vaizdo.

A. V. „Kapinės“ būtume galėję sunaudoti „Ateities“ N 3 bet per vėlai ga
vome, tat nedėjum.

R. Paparčiui. Dr. dar daug reikia dirbti, ir patartume pradėti lengvesnėmis 
temomis.

Sragai. Iš eilių visų pirma reikalaujama, kad būtų išlaikytas ritmas, ko 
dr. visai nepaisai. Ir iš viso eilės yra labai silpnos, kaip minties taip ir fomos 
atžvilgiu.

Narcizui. Dr. eilėraščius labai gadina netaisyklingi kirčiai. Bendrai abu 
dalykėliai yra labai sunkiai suprantami.

Padangių Orui. Ačiū, kad dr. neužmiršti „Ateities“, bet tuo tarpu 
dar rašinėlių nedėsim. Geriau dr. vyksta rašyti proza — tat patartume šioje 
srity ir toliau lavintis.

Stipruoliui ir Ošiaučiam beržui. Eilių nedėsime.
Aušrinės sūnui. „Audroj“ labai žymi Maironio įtaka, be to vietomis 

šlubuoja ritmas.
Medeinės v a id y lai. „Pirmyn į darbą“ atrodo kaltos ii neteikia jokios 

nuotaikos. „Ko liūdi, širdie“ turi daugiau poezijos, bet visam dalykėliui ken
kia del ritmo įnešti nereikalingi žodeliai, kaip pv. ant, antai, tau, ir.

Kirtikliui. Eilėraščiuose labai daug klaidų kalbos atžvilgiu. Be to dr. 
turėtum žinoti, kad siunkiant spaudon reikia rašyti ant vienos lapo pusės.

A. Sta-iui. Dr. eilių nedėsim. Jei dr. nori būti tikru poetu, nesek de
kadentų futuristų ir jiems panašių veikalus.

Š i i o v a r n i u i. Ačiū už eilėraščius, sunaudoti jų negalime, nes dar nėr 
pribrendę. Dr. dažnai vartoji netaisyklingų kirčių, vietomis šlubuoja ritmas.

Braškučiu!. Dr. pastabas gavome ir pasiuntėme „Širšonų“ autoriui.
V. Bagdonui. Rašinėlio neta/pinsime.
Piauniui. Eilės atrodo kaltos, poezijos jose labai maža. Nedėsime.
Velnaičiui. „Ekskursija Kaunan* nedėsime, nes pasenęs dalykas.
Snarskiui. „Padangėj“ gavome, ačiū. Gal vėliau sunaudosime. Laukia

me daugiau.
V. Jasaičiui. „Šis tas apie Vokietijos studentiją“ perdavėm „Židinio“ 

redakcijai.
K- Graužiniu!. „Francuos aukštosios mokyklos“ gavome. Pasiuntėm 

„Židinio“ redakcijai.

Gauta paminėti:
Prof. V. Čepinskis. Fizikos paskaitos. III skyrius. Šilima. 

Šviet. Min-jos leidinys. 1924. Kaina 7 lt.
Vincas Stonis. Ašarėlės. Eilių rinkinys. At-kų Susišelpimp 

Fondo leidinys. 1924 met.
Berta v. Suttner. Šalin ginklus. Vertė J. Kvietkas. Ro

manas. Išleido „Raidė“. 1924 m.
Anderseno pasakos. Vertė J. Balčikonis. II laida paveiks

luota. Šviet. Min-jos leidinys. 1924 m.
E. Miuleris. Įžymiųjų žmonių jaunystė. I dalis. Kaina 4 litai.
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Pranešimai.
i.

Žemaičių Ateitininkų UI konferencija šaukiama 1, 2 ir 3 d. 
rugpjūčio m. š. m. Mažeikiuose, šia darbų tvarka:

Rugpjūčio m ė n. 1 d.
9 vai. rytą Šv. Mišios.
10 vai. Atstovų ir svečių registracija Koperatyvų Sąjungos salėj.
11 vai. konferencijos pradžia.
11-2 vai. I posėdis.

1. Konferencijos atidarimas ir himnas.
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimai.
3. Sveikinimai.
4. Pranešimai kuopų ir Z. Centro Vedėjo.

4-6 vai. II posėdis.
5. Paskaita:.— Ateitininkų pasaulėžiūra.

(skaitys prf. Pr. Dovydaitis)
6- 9 vai. mergaičių posėdis.

x R u gp i ū či o m ėn. 2 d.
8-12 vai. III posėdis.

6. Paskaita: — Prieštikybinė akcija .kitur ir pas mus.
(prof. J. Eretas).

7. Paskaita: — Asmens kultūrinimosi reikšmė visuome
nės gyvenime — (Ed. Turauskas).

8. Organizacijos reikalu (sekcijos, dalyvavimas pav-kuose,
jaun. at-kai etc).

2-7 vai. IV posėdis.
9. Paskaita: — Jausmų ir valios auklėjimas (Kl. Ruginis).

10. Sumanymų bei rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
11. Centro Valdybos rinkimas.
12- Baigiamosios kalbos ir konferencijos uždarymas.

7- 10 vai. vak. Konferencijos dalyvių išpažintis.

Rugpjūčio mėn. 3 d.
91/o vai. iškilmingos Mišios (lauke,) bendra komunija ir 

pamokslas.
12. vai. Bendri pusryčiai „agapė“.
2. vai. Demonstracija su prof. Ereto, Turausko ir kt. 

prakalbomis.
— 9 vai. Gegužinė su „sporto švente“ ir koncertu.

10. vai Iškilminga vakarienė ir atsisveikinimai.
/ i
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Rug-pi u č io 4 ir 5 d.
i 

Ekskursija Rygon.
Kiekviena kuopa konferencijon siunčia nuo 10 narių po vieną 

atstovą. Be to, širdingai kviečiame atsilankyti ir svečių kunigų, 
studentų, mokytojų ir ateitininkų ne žemaičių etc., butai sulig 
galimybe bus parūpinti visiems dalyviams.' Kuopos prašomos kuo 
skubiausiai įnešti samate skirtąją sumą pinigų.

Žemaičiai, visi kaip vienas konferencijon!
"

Žem. At-kų Centro Vedėjas — Gr. Valančius.

II.
Studentų Ateitininkų konferencijos programa. z

Sulig Stud. At-kų Centro Tarybos nusistatymu, šiais metais 
studentų ateitininkų konferencija šaukiama rugsėjo m. 12 —13 d. 
Kaune. Konferencijos dienotvarkė šiokia:

Rugsėjo mėn. 12 d.
1. 9 v. ryto Studentų bažnyčioje pamaldos;
2. 10 v. 15 m. Konferencijos atidarymas;
3. Prezidijumo rinkimai;
4. Komisijų rinkimai;
5. Pranešimai: a) Kuopų, b) „Mūsų Idėjų“ Red. Komi

sijos, c) Ekonominės Komisijos, d) Centro Tarybos, 
e) Revizijos Komisijos;

4 ' ' ' ' ' ‘ »

Nuo 2 iki 4'v', pertrauka.
6. Paskaita: „Principai ir gyvenimas“.
7. Tolimesnis Sąjungos veikimas: a) Kuopų veikimas; 

b) Organas.

Rugsėjo m. 13 d. 9 v. ryto.
8. Sąjnngos įstatų keitimas.
9. Paskaita: Gamtos mokslai ir pasaulėžiūra.

Nuo 2 iki 4 v. pertrauka.
10. Centralinių organų rinkimai.
11. Sumanymai.
12. Konferencijos uždarymas.

Redaktorius-leidėjas stud. J. Mičiulis. Spaustuvė „RAIDĖ“ Kaune.,



Padėka.
Širdingai dėkojame už paaukotas kuopos knygynui knygas: 

„Lietuvos Atgijimas“, „Naujųjų Amžių Istorija“, „Marijampolės Ku
nigų Marijonų Vienuolynas“ — prof. J. Totoraičiui ir už „Mokslo 
ir Literatūros „Vilties“ priedą (1914 m.) bei „Kosmo“ 1 (1919 m.) 
sąsiuvinj — prof. Pr. Dovydaičiui.

Mariampolės Ateitininką Kuopos Valdyba.

Del ateitininkų ženklelių-emblemos konkurso.
Ateitininkų Studentų ir Moksleivių Centro Valdybos, pasi

remdamos protokolu Jury Komisijos iš š. m. gegužio 4 dien, 
skelbia konkursą ateitininkų ženkleliui - emblemai paruošti neį
vykusiu.

Ateitininkų abiturientų-čių žiniai.
Abiturientai ateitininkai-ės, norintieji gauti darbo tesikreipia 

j Studentų Ateitininkų Darbo biurą (Kaunas, Laisvės Alėja 3 Nr. 
Vlad. Juodeika).,

Informacijų apie Lietuvos Universitetą gali gauti pas stud. O. 
Karečkaitę (Kaunas, Daukanto g-vė Nr. 7 stud, bendrabutis) ir 
pas VI. Juodeiką.

Apie užsienio universitetus informacijų galima gauti Stud. 
Ateitininkų Sąjungos Centro Taryboje (Kaunas, Laisvės Alėja 3 Nr.).

Atvykus į Kauną nakvynės reikalu prašoma kreiptis į Ateiti
ninkų namų šeimininką Stud. A. Valavičių (Laisvės Alėja 3 Nr.).

, L. K. Stud. At-ką S-gos Centro Taryba.

Studentų Ateitininkų Sąjungos Centro Taryba yra nutarusi 
sudaryti Studentų Ateitininkų Albomą.

Stud. At-kų Kuopų Valdybos ir atskiri asmens prašomi prisiųsti iš 
studentų at-kų gyvenimo fotografijų. Visais Stud. At-kų Albomo 
reikalais prašoma kreiptis į stud. M. Gineitytę (Kaunas, Laisvės 
Alėja 3 Nr.).

Dzūkų Ateitininkų konferencija.
S. m. liepos m. 12—13 d. Alytuje šaukiama Dzūkų ateiti- 

sinkų konferencija.
Prašoma visų dzūkų ateitininkų-ių atvykti.

Organizacinė Komisija.



If V T i C1 if Amerikos Lietuviu „Vyčių“ orgauizaci- 
I 1 10 jos dvisavaitinis iliustruotas laikraštis.

„VYTIS“
4736 S. Wood St., 

Chicago, Illinois. U. S. A.

„VYTY“ bendradarbiauja įžymūs spaudos 
darbininkai iš Lietuvos ir Amerikos; 
redaguoja Matas Zujus.

„VYTĮ“ Tamstai gal užrašyt Tamstos gimi
nė, draugas bei pažįstamas amerikietis 
lietuvis, jei tik į jį gražiai atsiliepsi ir 
paprašysi

„VYTY“ spausdinama daug gražių eilių, į 
apysakų, strapsnių, scenos dalykų.

„VYTIS“ puošiamas gražiais paveikslais, į 
Lietuvos ir Amerikos gamtos ir žmonių | 
gyvenimo, darbuotės vaizdais, atskirų 
asmenų bei grupių atvaizdais.

„VYTIS“ veda A-merikos ir Lietuvos jaunuo- 
nuomenės bei visuomenės darbuotės

Į .........

t r ~~ -
■i——■

„Ateities“ kaina:
Lietuvoje metams 15 lt.

.Užsięniuose metams 20 lt.
Atskiras num. 150 cnt.
Moksleiviams imant kuopose 80 c. i ii i
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iiH
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m
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„Raidės“ spaustuvė Kaunas, Šiaulių gatvė 14 nr.
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