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Iš auksinių rėmų.

Liūdnai šypso senas grafas 
Iš auksinių rėmų. —■
Tirpsta prieblandos ūkuose 
Sumušti vitražai.

Rūmo salė, kaip šventovė, 
Tuščiais toliais paslaptinga 
Dengias sutemų šešėliais, 
Naktį prieglobstin vilioja.

Tirpsta prieblandos ūkuose 
Sumušti vitražai,
Tik voratinklių siūleliais 
Suraizgyti, sumazgyti.

Tirpsta sutemų šešėly 
Skliautų bareljefai
Ir vingiuotieji karnizai, 
Nutrupėję, apdulkėję.

Skęsta sienoj du peizažai
Į drėgmės nuodingą rūką — 
Ir italo skambų vardą 
Kandys graužia rūpestingai.

Gūdžiai tiesia juodą sparną 
Kurčias aklas numirimas — 
Liūdnai šypso senas grafas 
Iš auksinių rėmų.
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* **
Jau naktis. Nė vieno balso—
Ir nė vieno daikto.
Tik kažkur toli baluoja 
Skylės sumuštų vitražų, 
Tik kažkur pro tamsą gremžias 
Alkana peliūkštė,
Tik kažkur atsargiai, bailiai 
Grikši nuobodi kandis.

Ne, ne viskas rūme miega: 
Kažkur, kažkur iš glūdybių 
Veizi budi gilios akys, 
Kažkur aidi kurtūs žingsniai, 
Kažkur šnabžda tylios šnekos, 
Kažkas verkia, kažkas juokias,— 
Bet vidurnakčio slaptybių 
Kas gi prasmę besupras?

❖ **
Liūdnai šypso senas grafas 
Iš auksinių rėmų.

Iš toli atskridęs aidas
Pro sudužusį vitražą, 
Per apgriuvusius karnizus 
Dvylika varpų kartojas.

Ir kai smūgis paskutinis 
Drobės dulkes sukilnojo, 
Kelia galvą senas grafas — 
Ir be balso, kaip šešėlis, 
Žengia ruimu mėnesienos 
Iš auksinių rėmų.

Nebeaidi jojo žingsniai, 
Nebedunda senos grindys,
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Nebegirgžda sunkios durys— 
Tik nutilo zvimbęs uodas, 
Tik nudūmė kur peliūkštė, 
Tik kandis paliovė graužus.

*
Eina laukan senas grafas, 
Leidžias laiptais suardytais 
Ir prie marmuro kolonos 
Tylia statula sustingsta.

Dunkso rūmai mėnesienoj, 
Kaip didžiulis baltas karstas, 
Kur užkeiktą amžių turtą 
Dengia dulkės ir pelėsiai.

Aptrupėję baltos sienos
Ir apgriuvę aukštos bonės 
Gedulingai lenkia galvas 
Insiknisdamos į žemę.

Nei žolynų, nei gėlynų, 
Tiktai pilkas, pilkas purvas, 
Tik nudžiūvusioji palmė 
Po stiklais oranžerėjos.

O tenai, kur baltos gulbės 
Plaukinėjo iškilmingai, 
Tik iš dumblo žali maurai 
Siaubia srovę veidrodinę.

Svyri medžiai samanoti 
Seną tiltą apkabinę, 
Skverbias krūmai ir vijokliai 
j apaugusias alėjas.
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Dar toliau, ant plyno lauko, 
Ant kalnelių mėnesienoj, 
Plikos skurdžios bakūžėlės 
Vienos gunkso gedulingai.

Gunkso plikos bakūžėlės 
Ant kalnelių mėnesienoj — 
Ir į balzganą mėnulį 
Loja alkanas šunelis.

X-

Atsiduso senas grafas — 
Sušlamėjo liepų lapai — 
Ir nuleidęs žilą galvą, 
Nulingavo į alėjas.

Ir kaip pasmerktas klajoklis 
Ilgai bastėsi tarp medžių, 
Tai sustodams, tai sugrįždams, 
Tai sukniubdamas į žemę.

Štai jau pirmos ryto spalvos 
Ima brėkšti ant bakūžių, 
O senajam dvaro parke 
Dar nakties vaidinas monai.

Bet iš tolo nesuprasi,
Kas ten kniūbo prie upelio: 
Ar tai šmėkla, ar šešėlis, — 
Ar tai karklas žaliakasis 
Globia baltas lelijas.

O didžiulėj rūmo salėj
Vien peliūkštė bėginėja, 
Vien kandis pakampėj grikši, 
Tiesia voras tinklo siūlą
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Ant sudužusių vitražų. — 
Liūdnai šypso senas grafas 
Iš auksinių rėmų.

*

Jau nutilo^ jau paskendo, 
Jau ištirpo su šešėliais 
Ir kūrybos seni žygiai 
Ir mirties nauji prajovai — 
Ir lėmimai ir smerkimai 
Gaivalingai amžiaus kovai.

■»
Vien galia, plati kaip jūra, 
Ir pirmykštis laisvės sapnas 
Kuria pilį šimtabokštę — 
Myli, veikia ir gyvena, 
Ir ūgdina ir dalina 
Didį šventą Dievo meną.

*
Naujo rytmečio kūrėjų 
Žėri tolyje žibintai 
Ir paniekintų griuvėsių 
Supeliję rausta plytos. 
Aukštos sienos—amžių dienos 
Naujo žygio atstatytos.
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Neris

Sutemų viešnia.
Tada, kai sutemų jūra užlieja 
Žemę, aš laukiu, laukiu čia Jos. 
Žemės aistrų žibintus užgesinus, 
Laukiu aš sutemų savo viešnios. *

Toli nualpo, toli paliko
Mirštančios dienos, pilki garsai.
Jų žingsnių aidas kurčiai bildėjo, 
Lyg sauja žemių karsto duobėn.

Tyloj užgimę, sutemų giesmės 
Supo liūliavo sapno sparnais. 
Sutemų sostan slinko Ji, slinko 
Žingsniais be aido, žingsniais lėtais.

Sutemų sostan Ji atsisėdo,
Žemę apjuosė žydriais sparnais;
O jų platybė!—Kaip melsvas skliautas 
Šviesių žvaigždynų žydi žiedais.

Oi neužmiršiu tos valandėlės, 
Kai Ji bučiavo mano akis. — 
Tūkstančiai saulių Jos žvilgiuos švietė. 
Žvaigždėmis degė mano širdis.

Ar pasiliksi, viešnia šviesioji?
— Ne, tuoj sutirpsiu rūmuos plačiuos...
Ar pasiimsi mane, skaisčioji?
— Ne! — tavo žvilgius saulė bučiuos.

Dabar kai sūtemų jūra užlieja 
Žemę, aš laukiu, laukiu čia Jos. 
Žemės aistrų žibintus užgesinus, 
Laukių aš sūtemų savo viešniose
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Liudas Gira

Paparčio Žiedas.
Trijų paveikslų prologo ir epilogo poema—misterija*)

Dviem geroldam trimitais paskelbus'vaidinimo pradžią į sceną, 
kuri vaizduoja miško aikštelę su dideliu ąžuolu, išeina keturi 
karžygiai ir pradeda prologą. Pirmasis karys štai kaip pradedat

Visi, kurie tik mylit Lietuvą, 
jos džiaugiatės džiaugsmais 
ir jos skausmais sielojatės, 
kurie tik tikit jos gyva jėga 
ir neišsenkamu jos gajumu, 
ir tikit jos šventų šventa teise: 
gyvųjų tarpe būti vis gyva 
ir reikšt laisvai gyvybę savąją! — 
Į jus mes šaukiamės!

Prologą visi karžygiai baigia šiais žodžiais'.
Taip lig amžių paginos 
pasauly bus ir švies visiems 
sava drąsa ir meile ir dorove, 
tiesos ir ištvermės patapus simboliu žmonijai, 
mūs bočių žemė Lietuva!
Nes bandymų didžių sunkieji metai 
nebeišdylamai išdegino jau mūsų širdyse 
tai, kuo jinai gyva — mūs meilę jai! 
Nes Gediminų mes tebebudėsime budėjimu 
tamsiausią mūsų naktį, 
kad mūsų žemės laisvės 
nebeužpūstumėt žibinto jau niekuomet.

I paveikslas.
(Aikštelė girioj. Jaunas vaikinas senovės lietuvio kario 

kasdieniniais tūbais, prisijuosęs tik trumpą kardą prie šono, išeina 
iš girios lyg ko ieškodamas ir dairosi.)
Bernelis. Paparčio žiede, paparčio žiede, 

kuris šią tamsiąją naktelę 
mums paslaptingai pražydėsi,

*) Šita misterija buvo suvaidinta perlIAt-kų Kongresą 1925 m. rugpiūčio 
11d. Kaune Vytauto Ąžuolyne. Negalėdami patalpinti visos misteįijos čia dedame 
beveik ištisai I-ajj paveikslą, k tus du atpasakojame; visas eina tik epilogas.
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ne žemės šviesele trumpai tik valandėlei. 
Kur rast tave, kurioje pusėj?
Kuris lapelis ūksmele savo 
užburtą tavo švieselę slepia? 
Paparčio žiede, paparčio žiede! 
Man laimės reikia daug-, tiek daug-, 
jog- net baug-u del to man, mielasai žiedeli! 
Turiu močiutę asai seng-alvėlę, 
jai būti privalau rūpintojėlis, 
kad ji, mylėdama aug-inus, 
ramiai galėtų baigt amželį savo.
Turiu brolelį mielą, tik jisai 
Kęstučio kaujasi šauniuos pulkuose — 
tėvynės sienų eina ten sargybą; 
jam aš padėt turėsiu jau už metų, 
drauge į pirmą žygį joti — 
jau gi pajėgiu sviest sunkiausią ietį, 
ir kario kardą pavaldau kaip noriu, 
Juk kariui reikia laimės, reikia vieko. 
Turiu dvi seses dar aš mylimąsias: 
viena pas motinėlę, dar tebauga, — 
jai man darželis reik gražiai aptverti, 
ją palydėti laukeliu į darbą, 
jos garbę ginti, jos globėju būti.
O ta antroji mano seselė 
šventojoj gabijoj ugnelę saugo, 
už šeimynėlę mūs,’ už mūsų kaimą 
ir už mūs mylimą šalelę 
dievams aukštiesiems meldžiasi skaisčioji, 
jaunų dienelių džiaugsmą 
maldos kilnumui paaukojus;
kad jos širdelė tai rami būtų, 
kad jos auka jai būt lyg pūkas 
lengva, švelni, glostanti širdį, 
kad josios maldos netik mums laimę, 
bet jai pačiai teiktų ramumo — 
duoki, žiedeli, duoki, mielasis! — 
Turiu tėtušį ašai kapely, 
aukštam kalnely panemunėliais — 
ten guli ilsis jis po vargelių, 
tai po sukiųjų kovų su priešais. 
Jo drąsų vardą aš turiu dabot, 
šviedriajam kardui jo neduot rūdyti — 
tam irgi reikia man stiprių rankelių, 
ir dar tam reikia nebaugios širdelės. 
Turiu dar ašai nužiūrėjęs vieną 
mergelę skaisčią kaip radastos žiedą;
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O. Ry malte (Valst. Teatro art.) — 
Bernelis misterijoj „Paparčio Žiedas“.

tai duoti turėsiu jai patogumėlių, 
tai geresnių dar, kaip pas motinėlę. 
Tai kiek man reikia laimės laimužėlės, 
ne tik vienam man, kaip matai, žiedeli. 
Nepagailėki jos tu, papartėli, 
pasirodyk man jaunajam berneliui!

Etna į dešiniąją ieškodamas paparčio žiedo).
Kur tu, žiedeli, kur tu, papartėli, 
tai sutvaskėk man, nesislėpk nuo jauno.

ienoj, antroj ir trečioj vietoj sužiba ugnelės, lyg paparčio 
žiedeliai' bernelis šoko ten, bet nieko neranda, vien nyką tam
sumėlį-, ugnelė sužiba vėl toliau, jis ir ten šoka, bet ir ten ne
randa Staiga, iš kairės, užstoja kelią berneliui būrys Raganą, 
kurios spiegdamas tiesia į jį savo sausas, kaip rykštes, ilgais 
pirštais ir aštriais nagais rankas).
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Raganos. Vau, vau, vau! Kur eini, berneli! 
Ar nebijai paguldyt savo galvelę, 
vau, vau, vau! (Bando jį apsupti)

Bernelis. Aštiš, juodosios dvasios, aštiš!
Eikit sau į šalį, 
nestokit man kelio į paparčio žiedelį! 
Matyt, jisai čia kur nors žydi, 
kad šią vietelę taip piktai jūs giqat! 
Aštiš, aštiš!

Raganos. Vau, vau, vau! Berneli!

Pirmoji Ragana. Nebandyk mus praginti, berneli, 
kovon su mumis neišdrįski stoti!
Vargas tam, vargas, kurs mumis užpykdo, 
vargas tam, vargas kurs nuo mūs nebėga! 
Vau, vau, vau!

Bernelis. Tai nebijau aš jūsų, Raganėlės! 
Lėkit sau sveikos tai į savo šalį, 
lėkit atgal sau į Šatrijos kalną! 
jus čia užtikti tikėjau ašai — 
tai todėl jūsų, matot, nepabijau. 
Porino sakė dar mažam motutė, 
kad jūs paparčio žiedo mums pavydit, 
kad tuos, kurie jo ryžtasi ieškoti 
net kryžkelėse tykot, ir skersai kelio stojat, 
jų drąsią širdį užbauginti norit, 
kad jie paparčio žiedo nenuskintų, 
sau laimės dalelės taip nepasiimtų,

Raganos. Vau, vau, vau!

Antroji Ragana. Sakai nebijąs mus, jaunasai drąsuoli, cha 
[cha, cha! 

Iš kur gi toks drąsus atsiradai? cha, cha, cha! 
Dar negimė toks, kas prieš mus nekrūpčiotų,

Bernelis. Mano motulė teisinga lietuvė, 
o tėtis buvo doras ir drąsus karys, 
iš jų išmokau skint drąsiai sau kelią, 
nors po pavojus, bet teisingą kelią 
į man paskirtą laimę laimužėlę! — 
Tai kodėl jūsų nebijau šią naktį, 
Aštiš, aštiš, jūs piktos raganėlės, 
aštiš, laimužės pavydėtojėlės.

Raganos. Vau, vau, vau, nebijo mūs bernelis!
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Trečioji Ragana Vau, vau, vau, bėkime, sesulės!
Tegu jisai ieško, jei jau mūs nebijo, 
paparčio žiedelio, savo laimužėlės. Bet 
neras jis jojo, — nors ieškos lig ryto— 
mes savo kojelėm’s, žiedelį numinsim, 
mes savo rankelėm’s jo šviesą užpūsim. 
Nenuskins paparčio jis nė vieno žiedo, 
nespės paparčio jisai paslaptėlių.
Ne žmonėms laimužė, ypač šios šalelės. (Visos išsibė

gioja, pasislepia)
B e r n e Ii s. {Drąsiai įeina paskui jas į girios tankmę, bet žie

delio neradęs veikiai vienas grįžta).
Numynėt, sutrynėt paparčio žiedelį, 
bet aš jįjį rasiu,
aš turiu jį rasti {Eina pasiryžęs į kitą aikštelės pusę, 

į pagirėlį. Berneliui prieinant prie girios iš jos iššoka, išbėga, 
užstodamas kelią, gražiai išsipuošusios, vainikais ant galvų, 
paleistom kasom, merginų undinių būrys, kurios apstoja, šok
damos aplink jį, kiekviena pas save jį viliodama, bet į papar
čio žiedo pusę neleisdama).

Visos Undinės. Vai, vai, vai! Koks gražus bernelis! 
Bus jis mums, bus jis mums!
Lylio, lylio, mergelės!

(Bernelis bando pro jas praeiti).

-Pirmoji Undinė. Neiki, neiki, neik tenai, berneli, 
ten nežydi joks tau papartėlis, 
tik ten auga liūnų lelijėlės, 
tik ten auga karčios ramunėlės.
Neik ten, neiki, pasilik su mumis.
Aš užiebsiu kitą tau ugnelę, 
kur ilgiau tvaskės, nei papartėlio.

Bernelis. Tai ne tiesą kalbi, Undinėle, 
tik vilioji, nežmonių dukrele! 
Ten aš eisiu, kur nenorit leist. 
Ten man žydi paparčio žiedelis. 
Aš bernelis, bet ne jums bernelis, 
sau ieškokit girios miškinėlio.

(Nori eit, bet kita Undinė jo neleidžia).

Antroji Undinė. Sustok, luktelk, jaunasai berneli, 
ne tau žydi girios papartėliai, 
tai tau šypso naktų mergužėlės — 
neiki niekur, su mumis paliki.
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Džiaukis laime mus čionai sutikęs, 
niekas niekur tau neduos tiek džiaugsmo, 
kiek tau duotų tik viena iš mūsų!

Bernelis. Ne, neliksiu, nežmonių sesulės, 
neviliokit manęs bernelio, 
jūsų monai nesuteiks man laimės, 
jūsų meilė nesuteiks man džiaugsmo — 
neviliokit, klaidžios žaltvikslėlės 
ir jūsų kelias kitas, kitas mano. 
Man reik rasti skirtąją man laimę, 
man jos reikia, kad laimingos būtų 
motinėlė, sesės ir mergelė, 
kuri mano būt pasižadėjo, 
kuriai savo atdaviau širdelę.

Trečioji Undinė. Neik, paliki, jaunasai berneli’ 
kam tau laimės dar kitiems ieškoti. 
Tu sakai: mes klaidžios žaltvikslėlės, 
o patsai tu ieškai, klydinėji, 
tai tikrai klaidž ų jau žiburėlių. 
Ar pražys, ar nepražys papartis, 
ar nuskinsi jį, ar nenuskinsi, 
gal sumerks jis savąją ugnelę — 
vos tiktai ranka jį palytėsi.

Visos Undinės. O mes visos čia, visuomet jaunos, 
visad linksmos, šypsančiosios meiliai, 
mūs veidelių neaplaisto niekad 
nei viena gailioji ašarėlė.

Antroji Undinė. Nereikės tau rūpintis del mūsų, 
mums ieškot jokių patogumėlių, 
nei slaugyt ligoje, nei mus karšti.

Trečioji Undinė. Tik myluoti mus, tiktai bučiuoti, 
mūs veidelių bijūnėliais džiaugtis.

Visos Undinės. Eikš pas mus, berneli mūs lauktasai! 
Eikš pas mus, nebeieškok paparčio.

Bernelis. Veltui šaukiat, nežmonių mergelės, 
gal ir gera būtų jūsų draugėj 
gera būtų niekad nežinoti, 
kas liūdėti, kas tai sielvartauti. 
Bet man skirtas šitokis jau kelias, 
jog pažint ir liūdesį man reikia, 
ir galvelę rūpestėliais slėgti.
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Paparčio Žiedas“, Undinės prieš vaid nimą; iš kairės į dešinę stovi: 
” Andriušytė, V. Baronaitė, P. Storpirštytė, Jauniškytė ir kitos.

Jus sau likit vienos mergužėlės 
ir kitų bernelių jūs sau laukit.

(Nori vėl eiti, bet jos dar arčiau jį apstoja).

Pirmoji Undinė. Ne, neleisim mes tavęs, berneli, 
ir tu pats iš mūsų eit nebeisi, 
tik pabūt tau reikia vieną naktį 
lyg gaidelių mūs džiugioje draugėj.

Antroji Undinė. Tik pabūk su mumis valandėlę— 
aistringajam mūs glėby apsvaigsi, 
mūsų lūpų saldžią sultį gersi, 
mūs akių žydrioj gelmėj paskęsi, 
nuo mylavimų kaitros atvėsi 
mūs kasų šilkinėse bangose.

Trečioji Undinė. Eikš, berneli, šen į mūsų draugę— 
mes tavęs iš seno jau ieškojom; 
tavęs geidžia mūs aistros paparčiai,— 
jie tau žydi didžio džiaugsmo saulėmis.

Bernelis. Jūs ne man, ne man, gundytojėlės! 
Ne man skirtos jūs, nei jums aš skirtas! 
Aš einu ieškot paparčio žiedo, 
laimės žiedo sau ir motinėlei 
ir sesulėms ir manai mergelei.
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\Pasiry žusiu žingsniu smarkiai pro jas praeina į girią).

V 1 s o s Undinės. Vai, vai, sesulės, 
paniekė mus žemės bernelis, vai, vai! 
Vėl mums reiks klajoti 
žemės bernelio meilės džiaugsmo nepažinusioms, vai, 

vai, vai!
Bet ir tavo, berneli, paparčio žiedelį mes nuskinsim, 
jo švieselę užgesinsim, 
jo ugnelę nuslopinsim, 
jo paslaptėlių tau neišduosim, 
jei tu mus, berneli, pamylėt nepanorėjai.

(Vfsos Undinės dingsta. Bernelis eina vienas girios tanku- 
mynan ieškoti papartėlių-, po valandėlės grįžta žiedo neradęs).

Bernelis. Nors ir jūs, nežmonių mergelės, 
paparčio žiedelio man tai pagailėjot — 
aš vis de to jį rasiu, 
aš turiu jį rasti.

. . {Eina priekin. Priešais jam išeina graži, šviesi baltai apsi
taisiusi, tik su raudona rože prie krūtinės aukšta moteris, jos kak
toj žiba paparčio žiedas).

Laumė. Eikš čia, berneli, 
eikš čia, drąsusis vargdienėli 
Aš tave ’nuvesiu 
į paparčio žiedą 
aš tau jį palenksiu 
savomis rankelėmis, 
kad jis nenuvystų 
ligi nenuskinsi, 
kad jo pamatytum 
liepsningąjį žvilgsnį 
ir jame išvystum, 
kas žinot tau reikia.

B e r n e 1 i s. Dėkui tau, Laumuže
už gerą žodį;
su tavim aš eisiu
skint paparčio žiedo. (Eina abu porą žingsnių ir su

stoja ties kaitriai sužibusiu žiedu. Laumė jį palenkia, bernelis 
skina. Nuskynęs spaudžia jį prie širdies ir lūpų, ir, palaimingas 
žiuri į. La’imę. Tuo laiku išbėga iš girios tankumynų pusračių 
išsirikiuodamos ir gailiai šaukdamos Raganos).
Pirmoji Ragana. Vau, vau!

Žmogus nuskynė paparčio žiedą. Vau, vau! —
Tai ras iis jame stiprumėlio,
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, Paparčio Žiedas* Raganos (iš kairės j dešinę): K. Akelytė, K. Jon- 
kaitytė, Lauciškaitė [art ] ir B. Lukoševičaitė.

kurį nuo jo mes saugojom!
Tai ras žmogus jame drąsumo narsumėlio, 
kurio mes jam taip gynėme.
Ištvers dabar jisai ir atsispirs 
visoms didžiausioms audroms, 
kurios yra apnykusios 
ir dar apnykti turi šitą šalį.

Antroji Ragana. Vau, vau!
Jis pamatys dabar paparčio žiedo šviesioje ugnelėj, 
kaip galima patapti tvirtesniu 
nei pats tvirčiausias jojo priešas, 
kaip užgrūdyti galima sau sielą 
ir valią tvirtą, nenulaužiamą.

Trečioji Ragana. Vau, vau!
Paparčio žiedo liepsnužėlė 
sukurs dabar jo sieloje stebuklo liepsną 
tokio kaitrumo, kurio nebužtemdys 
pati piktoji gedulo naktužė.

(Taip pat išbėga iš girios visos Undinės gailiai rau
dodamos).

Pirmoji Undinė. Ai, ai! Nuskynė bernelis paparčio žiedelį! 
[Ai, ail
2
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Antroji Undinė. Jau jis prie mūsų nebegrįš! 
Jaunų jėgų tai mums jis neaikvos, 
ne taps kaip mes vien žaltvikslėlė, 
silpna naktužių klajūnėlė.

Trečioji Undinė. Vai, vai! Nuskynęs paparčio žiedelį 
pažins jis kitą, didžią, skaisčią meilę, 
ne mūsų, vai ne mūsų. Ai, ai!

Visos Undinės. Vis tai padarė Laumė Laumužėlė, 
ji paviliojo nuo mūsų bernelį! Ai, ai! {Dingsta visos).

Bernelis. Dėkui tau, dėkui, geroji Laumele, 
kad man padėjai rast paparčio žiedą, 
tai jau užtiksiu aš dabar laimužę! 
Tik dar išaiškink man tu, Laumužėlė 
tą amžių mįslę, kur paparty tviska. 
Jos neįspėjęs kelio juk nerasiu 
į mano laimės skaisčiąją saulelę.

Laumė. Gerai, berneli, ašai tau atskleisiu 
paparčio žiedo mįslę išganingą. 
Domiai žiūrėk tik paparčio ugnelėn, 
domiai stebėki, ką jinai tau kalba. 
Ve, spindulėlis tyras tas ramutis 
tu įstebėki—štai ką jis tau sako: 
pareigas savo pirm visa žinoki. 
Laimės tai laido davinys pirmiausias!

Bernelis. Regiu. Ir mano pareigos man šventos. 
O dar daugiau kas?

Laumė. Dar širdy gaivinki 
vis tyrą meilę.
Tai sako antras, tas ve spindulėlis, 
auksiniai rausvas, visų slaptingiausias.

Bernelis. O taip, myliu aš savo motinėlę 
ir seseles, ir dar mergelę vieną.

Laumė. Mylėk jas visad.
Ką myli daugiau dar?

♦ .
Bernelis. Myliu tėvynę savo, savo šalį.

Laumė. Ta šventa meile tu pradėk ir baiki 
žemei paskirtą žėdną savo darbą.

Bernelis. Myliu dar ašai aukštąją Dievybę, 
kuri globoja mano gimtą šalį,
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kuri mums teikia gyvastį ir mirtį, 
mirtį garbingą, kas jos vertas būna, 
ir didį džiaugsmą palaimos šalelėj.

Laumė. Taip, tu tą meilę tegali tik didint,
vis kaitriau kurti savo sielos gelmėj — 
ji tau nuskaidrins ir tėvynės meilę, 
ir motinėlės ir jaunos mergelės.

Bernelis. Žadu. Daugiau kas?

Laumė. Ir drąsos turėki,
Joj irgi laimė, — sako ši liepsnelė.

Bernelis. Jos aš turėsiu. Kam tik ją naudosiu?

Laumė. Kam? Ginti tiesai.

Bernelis. Tiesai ginti? Aš ginsiu ją visad.

Laumė. Tai ir tesėki, ką žadi, berneli!
Ir pats teisus tu būki ir teisingas.
Visad pirm visa pareigą atminki — 
kupinas meilės, sieki savo tikslą, 
tiesoj ir meilėj sau drąsos vis semkis, 
nieko neboki ir laimingas būsi.

{Priėjusi bučiuoja į kaktą ir dingsta meiliai į jį žiūrėdama).

Bernelis jai dingus pagarbiai atsiklaupia ant kelių ir valan
dėlei susikaupęs savyje, atsikelia įkvėptas ir pasiryžęs. Laumė 
išnyko, o besidžiaugiančiam paparčio žiedu Berneliui pasirodė 
šauklys pranešdamas, kad apylinkę užpuolė vokiečiai-kryžiuočiai.

Čia pasirodo bekupuoliaujantis jaunimas. Jis linksmas dai
nuoja, žaidžia, džiaugiasi jaunyste ir visai nejaučia, kad kryžiuo
čiai, kaip varnai atskrenda. Džiaugsmą pakeičia staigus išgąstis, 
klyksmas ir ašaros. Vaikinai dar bando ginti mergaites ir save, 
bet ką gali padaryti beginkliai su geležimi apkaltais vokiečiais. 
Kryžiuočiai suriša visiems rankas ir išsivaro į nelaisvę. Su jauni
mo būriu paima į nelaisvę ir Bernelio mylimąją Skaidrutę. Pasi
rodžiusios susirėmimo vietoj raganos pragariškai kvatojasi, šoka 
ir džiaugiasi lietuvių nepasisekimu.

Trečiame paveiksle matome suimtus nelaisvėn lietuvius. Jie 
surištomis rankomis eina liūdnai dainuodami „Sunku akmenėliui 
ant žemės gulėti“... Bet ar toli jie eis? Juk jų tarpe yra visokių. 
Štai viena senutė jau nebepaeina, o vokiečio sutrenkta ji miršta. 
Už senutę užsistoja jos vyras senelis ir, susiėmęs su vokiečiu, jo 
paties kardu nuduria jį. Už tai vokiečių vyresnysis liepia senį 
pakarti. Prieš tokį vokiečio elgesį protestuoja jauna lietuvaitė —
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Skaidrutė. Jos narsumą ir drąsą pastebėjęs, vokiečių tarpe esąs 
svetimos šalies ritieris-baronas pradeda Skaidrutę užtarti ir susi
pyksta su kryžiuočių vyresniuoju. Jis mat pasakė, kad Skaidrutė 
naktį bus jo palapinėj ir pakvietė svetimšalį į „vėjo vestuves“. 
Ritieris tuo įsižeidžia, įvyksta dvikova. Kryžiuotis miršta, o tuo 
tarpu, kai visi dėmisi dvikova, lietuviai Bernelio vedami užpuola 
vokiečius. Įvyksta kova, bet šį kartą laimi lietuviai, jaunojo Ber
nelio vedami. Likusieji vokiečiai surišti. Lietuviai laisvi, sveikina 
savo išvaduotoją Bernelį, kuris taip pat džiaugiasi išvadavęs tau
tiečius ir savo Skaidrutę. Nuo lietuvių dainų skamba kalnai, 
miškai ir slėnys.

Pasirodo vėl keturi karžygiai ir sako epilogą.

EPILOGAS
Keturi, rymojusieji prie aukuro, karžygiai — scenos laukui ištuštėjus, ramūs ir 
rimti keliasi vėl ir atsistoja ant aukščiausio aukuro laiptelio epilogui pasakyti.

Pirmas ir antras karžygys {drauge).
Ne šimtmetį, ne du taip kovės lietuviai.
Ir kovės ne su tuo vienu tik priešu.
Ir būdais kovės įvairiais: ne tik ginklu, 
ir ištverme sava, ir savo žemės meile. 
Ir nugalėdavo. Ir būdavo lig vėl nugalimi.

Trečias ir ketvirtas karžygys.
Bet jų dvasia nebuvo pavergta nė karto.
Jos laisvės ir garbės paparčio žiedas 
ir pro vargų didžiausiųjų tamsybę 
spindėjo Lietuvai viltim.

Pirmas karžygys.
Ir tas kuklus, drąsus bernelis tebegyvas ligi šiol.
Jisai, laimėjęs kitados ties Žalgiriu griausmingą kovą, 
nuliūdęs mirtinai del Vytauto karališko vainiko pakasynų 
ir dėlei Liublino mums atskleistų, juodų, ilgų dienų-- 
tik buvo laikinai įdėjęs savo tėvo kardą į makštis, 
palikdamas tautos išdavikus pačių jų gėdoje užtrokšti 
ir mūsų laisvės priešus pasismaugti 
pačiųjų jų sau užnertoj neteisybių kilpoj.
O pats jisai — skambiuosius kanklius pasiėmęs, 
mergelės savo lelijėlės tai tapo dainorėlis.
Ir mūs lietuviškos kalbos šventon tarnybon 
šiaudinėsna pastogėsna nuėjęs — 
ir Daukšos, Sirvydo, Mažvydžio ir Bretkūno 
šventaisiais žodžiais atsidusdams, 
Jis naujojo tikėjimo skaisčioj slaptoj 
dar naują pasisėmęs sau stiprybę 
abipus Nemuno ir paneriais sargybos eit išvyko.
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Trečias karžygys.
Bet kai tauta vėl stojo karo žygin — 
jis josios savanorių eilėse Alytuj ir Kaune 
vėl prisijuosė plieno kardą, 
ir šautuvą persimetė per petį, 
ir užuot juostos, mergelės išrašytos, 
kryžmai kulkosvaidžių šauniausiais persirišo kaspinais. 
Ir nebe vieną, bet penkis 
iš savo žemės jis išvarė priešus.
Padauguviai, Radviliškis, Giedraičiai ir Klaipėda senoji 
pamatė vėlei Lietuvos vaduotoją Bernelį.
Nors neįgudusiom dar rankom, bet širdyje drąsa 
jis ėjo pirmas, kur tik šaukė jį tėvynė!

Visi keturi karžygiai.
Žinokite visi draugai ir priešai mūsų 
tebgyvas dar Bernelis!
Ir laukia vėl, kada tėvynė jį pašauks, 
kada pašauks vaduot mums Gedimino Sosto, 
mus Vilniaus senojo vaduot!
Tada jo žygis bus patsai šaunusis 
ir jo drąsos pražys skaisčiausios rožės! 
Ir visai Lietuvai pražys tada iš naujo 
senosios jos garbės ir jos gyvybės 
Paparčio Žiedas!

„Paparčio Žiedo“ vaidinime dalyvavo: O. Rymaitė (Valst. 
Teatro art.), A. Lauciškaitė, J. Laumakys, J. Sliesoraitis (visi trys dra
mos artistai), toliau studentai(ės) ir moksleiviai(ės) at-kai: K. Ake- 
lytė, O. Andriušytė, V. Baronaitė, K. Jonkaitytė, B. Lukoševičiūtė, 
P. Storpirštytė, V. Rymaitė, B. Liūdžiūtė, O. Smulkštytė, S. Jau- 
niškytė, V. Artimievaitė, Z. Rutkauskaitė (trys paskutinės neatei- 
tininkės); iš vyrų dalyvavo: S. Rauckinas, V. Norkaitis, M. Me- 
čiūnas, K. Krušnauskas, S. Zareckas, K. Smalenskas, V. Urba
navičius ir P. Narbutas (paskutinieji du neateitininkai).

Vyriausiąją bernelio rolę vaidino p. O. Rymaitė, kitas — 
aukščiau išvardyti asmens. Be vaidilų misterijcj dalyvavo daug 
statistų, kuriuos sudarė studentai ir moksleiviai at-kai. Neturėdami 
čia jų visų sąrašo, pavardžių negalime paskelbti — tikimės, kad 
jie mums tai atleis. Daug padėjo misterijai suvaidinti ir gusarų 
pulkas: jis davė savo raitelius, kurie vaidino lietuvių karius ir 
kryžiuočius.

Misteriją režisavo pats autorius L. Gira. Misterijai pastatyti 
prisidėjo ir daug kitų žmonių, kuriuos išvardinti persunku. Už 
visus darbus savo laiku dėkojo Kongresas. Misterijos žiūrėti buvo 
susirinkę tūkstančiai žmonių. Po vaidinimo buvo iškeltos ovaci
jos L. Girai p. O. Rymaitei, vaidiloms ir Lietuvos kariuomenei. 
Minios grįžo į Kauną dainuodamos.

i
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Juozas Paukštelis

Ugninis paukštis.
Buvo dar ankstyvas pavasaris, kada našlė Zenkienė, vesda

ma pro duris savo mažą Domelį, kalbėjo:
__ Eik, Domeli, eik mano mažulėli, saulytė — ata-ta, ata-ta, 

sušilsi.________________ . . . . . • . i i
Domelis akytes išplėtęs ir motinos rankos tvirtai laikyda

masis skubėjo į orą. Kaip neskubės iš tokios drėgnos, šaltos ir 
tamsios pirkios ten, kur saulė, kur pavasariu kvepia...

Išėjo Domelis ir pamatė leidžiantis ant jo galvytės didelį di
delį ugninį paukštį..

— Mamyte, ulė, ulė...
__ Taip, mano mažulėli, ulės čiulba, skrajoja—pavasaris.
Ugninis paukštis sparnai,'’ apkabino Domelio galvelę, bučiavo 

jo kaktą, akis, lūpas ir šildė, šildė. Domelio veidelis apsidengė 
dangiško džiaugsmo šypsena ir jis vėl sušuko:

— Mamyte, atia-tia!
— Ata-ta, ata-ta, Domeli, saulutė šildo.
Iškėlė Domelis rankytes, pripuolęs apkabino mamytės kelius 

ir bučiavo, bučiavo. Tik, kada išnaujo pakėlė akeles aukštyn 
pažiūrėti ugninio paukščio, Domelis pamatė jį aukštai, toli nuo 
žemės. Iškėlė rankas Domelis ir, ašarėlėmis apsipylęs, graudžiai 
šaukė:

— Ulė mano, ulė! Mamyte, duok man ulę...
— Ne, Domeli, saulelė aukštai—jos nepasieksi, ja tik gėrėtis

Gailėjo Zenkienei Domelio, ir priekaiščiu šluostė brangiausius 
perlus, krentančius ant žemės iš akių jos mylimo sūnelio. Tačiau 
Domelis nenustojo verkti ugninio paukščio ir mindžiojo savo že
mėj nubirusias ašaras. Tik vyturio giesmės balsus išgirdęs, nutilo 
Domelis.

— Domeli, tai ulė gieda.
Domelis klausėsi. Vyturio giesmės aidai artėjo ir smigo į 

jo jaunutę širdelę. Tada Domelis girdėjo tik dvi melodiji: ulės 
balsą ir savo širdelės plakimą.

Vyturis nutilo. Domelis vėl iškėlė rankeles ir vėl ėmė verkti.
— Kažko tu, vaikeli, neužsimesi... Verčiau eik atgal į vi

dų, geriau nurimsi!.. — Pusiau piktu balsu sušneko Zenkienė 
ir paėmusi verkiantį Domelį įnešė atgal į tamsią pirkią.

Tik prietemoj, jau paaugėjęs, Domelis galėdavo nubėgti pas 
vargonininką pasimokyti dainuoti. Anksčiau jo motina neleisdavo.

s - s
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Jei kada Domelis norėdavo dar prieš saulės laidą išeiti, 
motina jam sakydavo:

— Vaikeli, nebe kūdikis esi, padėk man.
Tuos žodžius išgirdęs, Domelis sugrįždavo ir padėdavo mo

tinai dirbti iki vėlaus vakaro. Tik kada Domelis labai pavarg
davo, sėsdavos ant purvino pirkios slenksčio, ir mintyse regėda
vo ugninį paukštį.

Kada išgirsdavo vargoninką pianinu skambinant, jo mintyse 
ir širdy taip pat suplasnodavo ugninis paukštis. Bet tas pauk
štis pamažu virsdavo auksinių bangų liūliavimu. Pianino aidų 
jis nebegirdėdavo, bet matydavo juos. Vieni — kaip pavasario dan
gaus žydrių liūliavimas, antri—kaip mirganti saulės spinduliai, o 
treti—pilki pilki, kaip miglos rudens metu.

Tais aidais džiaugėsi ir gyveno jaunas Domelis. Jis nepa
jusdavo, kaip pro jo mažas lūpas išsprukdavo panašūs aidai. O 
tada jo kūnas jausmų ekstazėje rodėsi sutirps. Giliai jausti Do- 
melį išmokė per dienas verkianti motinos širdis. Kada ji nakti
mis pabudusi viena imdavo balsiai dūsauti, raudoti ir keikti savo 
nedalią, Domelis tuos dūsavimus, raudas ir keiksmus rinko ir 
dėjosi į savo širdį.

Ne kartą, Domelis, matydamas motiną drebančiomis ranko
mis duoną laužiant ar šaltą viralą semiant, sakydavo:

— Mama, valgyk stipriai —aš šiandien valgyt nenoriu.
— Kai tu užaugsi, man nebereiks taip sunkiai dirbti; tada 

skaniau pavalgysim, — sakydavo Zenkienė ir nušluostydavo savo 
ašaras, kurios dažnai spindėdavo pav)tusio veido rankšlėse.

* **

Buvo tylus, mėnesėtas vakaras, kada Domelis išėjo iš vargo
nininko ir kieme sustojęs tarė:

— Dievuliau, kokia graži gamta!
Vargonininkas nusijuokė ir įslinko į vidų.
Tada sodnelyje vaikščiojo senas Robrungėnų klebonas. Kiek

vieną vakarą jis vaikščiodavo savo sodnelyje, klausydavos slap
tingo medžių šlamėjimo, žiūrėdavo į toli mirgančias žvaigždeles. 
Mylėjo jis tylias naktis ir rodėsi, jog niekas kitas jų tiek nemyli, 
tiek nesupranta.

Išgirdęs Domelio žodžius, klebonas sustojo. Bet kada Dome
lis patyliai sudainavo: „Viskas užmigo, viskas nutilo, vienos tik 
žvaigždės mirksčioja, dega“, senelis sušuko:

Tai tu, gražiabalsi vaikeli, moki taip gėrėtis gamta ir dai
nuoti apie ją?

Domelis, tarytum, susigėdęs tylėjo.
— Ateik čionai, vaikeli—turiu su tavim pasikalbėti.
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Domelis priėjo prie sodnelio tvoros.
— Tu kieme kalbėjai?
— Taip, aš.
Klebonas ėmė Domelio kausinėti ir teirautis.
Ir ilgai jis teiravosi. Tik, kada papūtė vakarų vėjas ir gar

siau sušlamėjo obelių lapai, klebonas tarė:
Vėjelis kyla, gal lietučio Dievas duos, skubink, vaikeli, 

į namus, o sekmadienį ateik pas mane su savo motute.
Domelis aukštai pasišokinėdamas nudulkėjo į namus:
— Kaip aš norėjau, taip Dievas ir davė...

Domelis ir antroj klasėj būdamas neturėjo jokių draugų. 
Juodas ir visada galvą nuleidęs berniukas niekieno akių netraukė 
į save. Tik, kai gimnazijos chore jis imdavo dainuoti, visi su
žiurdavo ir gėrėdavos jo balsu. Bet Domelis nemėgdavo, jei 
kas nors į jį žiūrėdavo ar stebėdavos.

— Be reikalo jie stebisi, žiūri, juk ne aš vienas moku dai
nuoti, moka ir jie...

Gimnazijos mokytojai Domelio taip pat nemylėjo. Kodėl, 
jie nė patys nežinojo.

Gal todėl, kad Domelis visada pamokas atsakydavo ne to
kia tvarka, kaip mokytojo buvo papasakota. O gal todėl, kad 
Domelis kartais padarydavo netvarką, nejučia sudainuodamas ką 
nors.

Gimnazijoj dauguma jį vadindavo nenorma’iu. Nors kartais 
klasės draugai prašydavo jo papasakoti pamokas, arba draugės— 
padainuoti. Bet jis buvo vienas...

Kada per vienas atostogas Domelis sėdėjo ant Bobrungos 
kranto ir skaitė knygą, iš klebonijos atbėgo tarnaitė.

— Domeli, bėk namo, mūsų klebonėlis labai susirgo.
Domelis bėgo, kaip niekada nebuvo bėgęs. Namuose rado 

savo geradėją gulintį jau visai be žado. Senelis dar krutino lū
pas ir norėjo kažką pasakyti, bet Domelis nieko nebesuprato.

Vakare klebonas jau gulėjo karste. Pilnas kambarys žmonių 
giedojo šventas giesmes.

— Eik, Domeli, giedoti, patarnauk paskutinį kartą savo ge
radariui.

Domelis lyg negirdėjo, klūpojo šalia karsto ir meldėsi.
— Eik, juk balsą turi! — rūsčiai sušnekėjo klebono sesuo 

Barbora.
Domelis atsikėlė ir, atsisėdęs prie giedotojų, balsu iš visos 

krūtinės ėmė giedoti. Tačiau neilgai, pažiūrėjus į gulintį savo
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globėją, stojosi Domeliui nelinksmi vaizdai prieš akis, ir jam go
murys prišalo ašarų, užtraukė dvasią.

— Geras vaikas gailisi savo globėjo, dūsavo visi susirin
kusieji. * **

Kada Domelis parėjo iš kapinių palydėjęs savo globėją, nie
kas nenorėjo tikėti, kad tai Domelis parėjo. Akys g liai įkritu
sios, paraudonavusios, veidas išbalęs ir pageltęs.

Krito Domelis ant stalo, prie kurio klebonas visada sėdė
davo ir iš naujo pradėjo balsiai verkti. Gal būtų ilgai verkęs, jei 
nebūtų išgirdęs gretimame kambary Barboros žodžių:

— Nematėm mes dar jo ašarų, — išeitum bent greičiau, čia 
po akių nesimaišęs.

Domelis pasiėmė savo skrynutę su daiktais ir nuėjo tiesiai 
pas motiną

Įėjęs į pirkelę jis rado motiną duonos plutą šaltame van
deny mirkant ir valgant.

— Jau parėjai? — paklausė motina. Domelis tylėjo.
— Ar aš tau senai nesakiau, kad eitum mokytis prie bat- 

siuvio ir klebonas būtu leidęs... O kur dabar dingsi?!
— Nesibark, mama; aš rasiu sau vietą...
— Tu rasi, o aš?..
— Dabar aš nieko jums dar negaliu padėti.
— Kad būtum manęs klausęs, būtum jau galėjęs... O dabar... 

Aš elgetauti neisiu; visi mane pirštais nubadytų ..
Domelis kantriai tylėjo. Tik langų stiklai vėjo barškinami 

garsiai teatsiliepė į motinos barnį.
* **

Kada Domelis tarė: „Mamyte, aš jau eisiu,“ motina balsu 
pravirko. Paskui perplovus sužiedėjusios duonos kampą ir pa
duodama Domeliui tarė:

— Imk, ką gi darysi kelyje nevalgęs.
Atsisveikinant vėl ji kalbėjo:
— Eik, vaikeli, aš nelaikau, tik atsimink, kad ir aš varge 

palikau.
Domelis išėjo. Zenkienė gailiai verkdama dar ilgai vaikščiojo 

pagal sukrypusią pirkelę ir žiūrėjo į nueinantį savo vaiką.
— Eisiu pas poną grafą, jis mane ne kartą maloniai šne

kino pas kleboną bebūnant. Gal ir dabar pasigailės manęs, — ei
damas kalbėjo Domelis.

Įeinant pro didelius pono grafo vartus, Domelį pasitiko ru
das šuo. Tai pono grafo mylimasis draugas Murza.

— Ką pasakysi man, jaunas berniuke? — paklausė grafas 
Domelio, sutikęs jį tarpduryje.

— Aš ieškau sau kokio nors darbo, pone grafai; mirė mano 
globėjas, ir aš negaliu tęsti mokslo.
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— Hm, mano mielas, dar permažas esi, kad galėtum dirbti. 
Verčiau eik pas savo motutę, ji duoss tau darbo.

Ir grafas įėjo atgal į savo rūmus
Pamatė Domelis, kad nė ponas grafas jo nebesupranta, už

sidėjo savo maišelį ant nugaros ir išėjo į žmonės.
Pro vartus išleido jį tas pats rudasis Murza.

*
Išėjo Domelis ir išėjo. Nei motina, nei pažįstami nieko ne

girdėjo, kur jis išėjo.
— Kažin ar yra gyvas mano vaikelis,—verkdama ir melsda

mos vakarais kalbėdavo motina.
Tačiau Domelis buvo gyvas. Jis, apsigyvenęs dideliame mie

ste, dienomis sunkiai dirbdavo, o naktimis eidavo mokytis dai
nuoti. Tik nebe pas vargoninką, kaip mažas būdamas, bet pas 
žymiausį muzikos ir dainų mokytoją.

Kada naktimis besėdėdamas prie pianino Domelis pavarg
davo ir užsnūsdavo, jis sapnuodavo ugninį paukštį, kurį mažutis 
motinos kieme buvo matęs.

— Dabar suprantu, kas jis toks yra, kam jis man tada pa
sirodė — kalbėdavo Domelis. Ne, jis kasdien darėsi nebe ma
žas Domelis, bet rimtas ir talentingas dainininkas, artistas Domas 
Zenkė.

*
Praslinko jau šeši metai.
Rytmetį Zenkienės pirkelės vietoje vaikščiojo jaunas, skri- 

bėliuotas ponas.
— Ar, ponulis, ieškai ko nors? — paklausė skribeluotą poną 

senas kaimietis.
— Ieškau, — atsakė ponas. — Prieš šešetą metų šioj vietoj 

buvo neturtingos našlės Zenkienės pirkelė.
— Nebėra, — atsidusęs kalbėjo kaimietis — Zenkienei mirus* 

pirkelę ponas grafas nuvertė ir sukūrino.
— Ar Zenkienė mirė?
— Taip, mirė, visų apleista ir beveik badu.
Skribėliuotas ponas pabalo ir nusigręžė. —
Kaimietis nuėjo savo keliu.
Išleidusi mane gyventi, jį mirė... apleista, beveik badu, — 

kalbėjo vienas sau.
— JŠia ji mirė... Ne, ji nemirė... Šioj vietoj amžinai ji gy

vens... Šimtmečiui praėjus žmonės būriais plauks šios vietos pa
sižiūrėti.

Po kelių dienų, pirkelės vietoj, atsistojo didelis akmens kry
žius su parašu: „Artisto Domo Zenkės gimtinės vieta — ugninio 
paukščio padangė“

Ir liudija akmens kryžius, kaip vargo pirkelėse gimsta ug
niniai paukščiai ir su giesmėmis skraido po platų Viešpaties pa
saulį.
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Prof. Pr. Dovydaitis

Ateitininkai praeities, dabarties ir ateities 
Lietuvos gyvenime.(Kongrese skaitytos paskaitos konspektas).

Ateitininkų praeitis dar labai netolima: ji siekia tik pusant
ros dešimties metų atgal. Jų pirmasis pasirodymas tatai atiten
ka maždaug į vidurį tarp dviejų dideliai reikšmingų Lietuvių 
tautos gyvenimo įvykių: spaudos atgavimo ir didžiojo karo.

Mažųjų Tautų atbudimo ir vadavimosi dvasia 19-me šimt
mety buvo pasiekusi ir Lietuvą. Tautinės sąmonės kilimo nenu" 
slopino ir nelemtasai 40 metų trukęs spaudos draudimas. Iš šios 
daug aukų kainojusios kovos Lietuvių tauta išėjo nugalėtoja. 
Nuo 1904 m. pabaigos mes jau galėjome ir namie turėti savo 
spaudą ir svarstyti joje mūsų kultūros kėlimo reikalus bent tiek, 
kiek tai išrodė nepavojinga Rusų caro valdininkams. Tai vis 
dėlto labai praturtino Lietuvių tautos dvasinį ir kultūrinį gyveni
mą. Pradėjo jame reikštis daugiau įvairiopos: diferenciacijos: 
socialinės, politinės, pasaulėžvalginės.

Pirmoji Rusijos revolucija buvo savo sūkuriu įtraukusi ne- , 
maža ir Lietuvos veikėjų, tarp jų ir moksleivijos. Revolucijai 
praėjus, didumai jos vėl teko grįžt mokyklon, o drauge su mo
kyklos darbu dėtis šiokiu ar tokiu būdu ir kitam kultūros dar
bui. Vidurinių mokyklų moksleivijai toną visumet davė studen" 
tija. Lietuvių studentijos anumet buvo išsimėtę po įvairius did” 
žiuosius Rusijos universitetinius miestus. Būdavo po keletą ir 
Vakarų Europoj. Veikliausias lietuvių studentijos būrys kalba
muoju laiku buvo susitelkęs Maksvoj.

Kokios pasaulėžvalgos buvo ano kalbamojo laiko studentija? 
Jau nuo įsikūrimo savo pirmųjų laikraščių spaudos draudimo 
metu judinusi lietuvių tautos sąmonę mūsų inteligentija nebe
buvo vienos pasaulėžvalgos. Tuo tarpu kai tautiškai susipratu
si kunigija, suprantama, ir tautinės sąmonės kėlimo darbą dir
bo ant katalikiškosios pasaulėžvalgos pamato, ano meto pasau
lietiškoji lietuvių šviesuomenė buvo daugiau ar mažiau nutolusi 
nuo katalikiškos pasaulėžvalgos, kadangi buvo patraukta įvairių 
antikatalikiškų srovių: socializmo, materializmo ar šiaip kokio 
tariamojo-pozitivizmo. Paskui šitaip skylančią senesniąjąlietuvių.
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Pr. Dovydaitis—L. U. profesorius, vyriausias 
at-kų vadas, pirmųjų stud, at-kų Maksvoje 

pirmininkas, II-jo Kongreso referentas.

ano meto inteligentiją ėjo skildama ir jaunesnioji — moksleivija 
ir studentija: tik busimieji kunigai — dvasinių seminarijų auklė
tiniai ir aukštųjų teologijos mokyklų studentai tebuvo katalikai, 
tuo tarpu kai busimieji kitų profesijų inteligentai jau vidurinės 
mokyklos suole nuo katalikų pasaulėžiūros ir gyvenimo nutol
davo, užsirašydami save kitiems izmams.

Nutoldama nuo katalikybės ano meto lietuvių inteligentija 
tuo pačiu jau nutoldavo ir nuo liaudies, kuri buvo perdėm kata
likiška. Tarp Lietuvos katalikiškos liaudies ir jos nekatalikiškos 
šviesuomenės tatai darėsi vis didesnė spraga.

Betgi mūsų kalbamuoju laiku buvo Lietuvoj radęsi ir tokios 
moksleivijos, kuri vidurinį mokslą buvo išėjusi kaip ir nebū
dama vidurinėj mokykloj. Tokis jaunimas tatai nebuvo nutrau
kęs ir ryšių su savo religingais tėvučių namais. Ano meto ta
riamoji „pirmeiviškoji" dvasia, kyšteldavusi ir iš užsienių parne-
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šamoj ir spaudą atgavus pačioj L etuvoj leidžiamoj literatūroj tą 
jaunimą nebuvo bent kiek žymiau paveikusi. Ir tatai kalbamuo
ju laiku Maksvos universiteto Lietuvių studentijoj tarp visokerio
pų, daugiausia socialistinių pažiūrų studentijos buvo radęsi ir 
tokių studentų, kurie savas iš religingų tėvų namų turėtąsias 
pažiūras nebuvo iškeitę ant kitų — nekatalikiškųjų. Jie dar net 
mėgino tas savo pažiūras grįst mokslu, kiek tai pajėgė. Jie su
sirašinėjo su užsieniuose studijuojančia kunigiškąja studentija. 
Jie šiaip ar taip pradėjo šiauštis prieš antikatalikiškąją ideologiją 
ir to meto lietuvių spaudoj ir savo draugų tarpe.

Netrukus Maksvos lietuvių studentijoj kilo sumanymas įkurt 
jaunimui laikraštį. Sumanymas kilo socialistinės studentijos tarpe^ 
betgi tokios, kuriai rūpėjo ir tautiniai dalykai. Šios pakraipos 
ideologai turėjo didelio galvosūkio, kaip čia socializmą suderinus 
su tautybe. Studentams neišėjusiems socializmo mokyklas, tiems 
patekusiems universitetan tiesiog iš sveikos kaimo (atmosferos 
anoks galvos sukimas išrodė visiškai tuščias darbas. Šiųjų įsiti
kinimu, geriausias tautinis pasitarnavimas Lietuvos žmonėms tai 
buvo reikalas pirmiausia patiems pasilikt tokiems pat, kaip ir tie 
katalikiški žmonės.

Kai laikraštį jaunimui—„Aušrinę“—įkūrus pradėta jame visų 
bendradarbiaut, tai greitai paaiškėjo, kad visiems sunku čia be- 
sutilpt. Reikalas ir katalikiškajai moksleivijai turėt savo laikraštį 
visų buvo juntamas. Jis pasirodė 1911 m. pradžioj priedu prie 
„Draugijos“. Buvo pavadintas „Ateitis“ — iš čia ir ateitininkai.

Ateitininkai pasisakė: mes teistai, mes krikščionys, mes ka
talikai. Jie rengdamiesi į Lietuvos kultūros darbą pasistatė tikslu 
tą darbą grįst Kristaus religijos pagrindais, nes kultūra ant kurių 
kitokių pagrindų, tai namai ant smėlio. Savo teistišką-krikščioniš• 
ką-katalikišką pasaulėžvalgą ateitininkai ryžosi pasigrįst visai rim
tai, kaip reikalavo naujieji laikai, o visokiems moderniems me
lams metė pirštinę.

Ir prasidėjo ateitininkijos darbas ano meto gimnazijose ir 
studentijoj. Darbas tegalėjo eit slaptai, mūsų senesniųjų katalikų 
inteligentų globiamas.

Didysis karas Lietuvos jaunimą išblašKė. Bet ateitininkijos 
idėja nedingo. Ji išbujojo tiek Rusijon iševakuotų mokyklų jau
nime, tiek Lietuvoj palikusiame ir naujai čia priaugusiame.

Atėjus progai Lietuvos valstybei kurtis, ateitininkija nesvyruo
dama stoja į kovą už bočių žemės laisvę savo jaunų gyvybių
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Kun. P. Dogelis — Žemaičių Katedros-Bazilikos 
viceprepozitas, At-kų Susišelpimo Fondo pirmi

ninkas, vienas pirmųjų ateitininkų.

negailėdama. Čia paaiškėjo gyvais darbais, kam labiau buvo 
parupusi Tėvynės gerovė — ar katalikiškajai ateitininkų mokslei
vijai, ar kuriai kitokiai.

1920 metais ateitininkija nepriklausomoj Lietuvos valstybėj 
jau rinkosi į kongresą savo dešimties metų gyvavimo sukaktu
vėms minėti, o šiaismet tatai jau mini 15-kos metų.

Šiandien ateitiainkijos uždaviniai Lietuvos gyvenimui kelt 
tiek didesni, kiek didingesnė yra visa šių dienų mūsų Tėvynės 
padėtis, palyginant su padėtimi prieš 15-ka metų. Vienu žodžiu 
tariant, ateitininkijos šiandien uždavinys sukaupti visas pajėgas 
Lietuvos nepriklausomybei išlaikyt ir smurtu 
išplėštajai Lietuvos daliai su jos sostine Vil
nium grąžint.
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Nepriklausomybei išlaikyt teks visas pajėgas įtempt į Lietu
vos kultūrinio kėlimo darbą visose jos srityse. Tam darbui rei
kalingi įvairiausi specialistai. Ateitininkija privalo sąmoningai į 
tai eiti, į tuos specialistus ruoštis. Ir atėjus sostinės vadavimo 
momentui, ji taip pat bus pirmutinė.

Ateitininkija atliks tinkamai tuos savo uždavinius, jei paliks 
ištikima tai savo dvasiai, kuri ją gaivino visuose ikšioliniuose 
didžiuose jos pasiryžimuose. Ateitininkija privalo būt visumet 
jauna ir idealistė, pasiryžusi pasiaukoti ankštoms vertybėms. Ji 
neturi duotis suvedžiojama gyvenimo veidmainybės, to gyveni
mo, kuris stengiasi įvairiais savo „erzacais“ nukreipt jaunimą nuo 
didžiausiųjų dalykų į kasdienius mažmožius.

Ateitininkija gyvenimo neneigia; anaiptol, ji su juo stoja 
grumtis, grumiasi iki nugali ir palenkia materiją dvasios tikslams. 
Bet tam reikalinga daug revoliucioniškumo, Kristaus revoliucio- 
niškumo, atnešusio savąją ugnį ir kardą.

Šiandien ateitininkija gali greit atsistot, jei jau nėra atsisto
jusi, didelio krizio akivaizdoj. Gyvenimas, mat, pasidarė perdaug 
ramus, jokių aukų nereikalaująs. Nelaimė ir pragaištis—jei atei
tininkija pasiduotų eilinio gyvenimo užliūliuojama.

Ateitininkijos dvasia — neramybės dvasia. Ji negali rimti 
gyvenimo migdoma; ji amžinai ieško naujų būdų tąjį gyvenimą 
formuot, kreipt ji užsibrėžtaisiais krypsniais.

Mūsų jauna valstybė turi daugybes rūpesnių, vargų ir neati
dėtinų uždavinių. Ateitininkija čia turi šokti sąmoningai pagalbon. 
Esama mūsų žmonėse ir nemaža ydų. Ateitininkija privalo sku
bintis jas naikint.

Jei lygintume mūsų jaunąją tautinę valstybę su jaunu orga
nizmu, tai ateitininkija turi būti to organizmo smagenys ir jos 
dirksniai, kurie kuo veikiausiai pajustų kiekvieną pavojų, tam 
organizmui gręsianti, ir pasiskubintų su pagelbstimomis prie
monėmis.

Ateitininkija! Neveltui tu gyvavai tą pusantradešimtį metelių* 
Bet patys didieji tavo darbai tai laukia ateity. Laukia reikalingi 
dirbti jau dabar kiekvieno savomis išgalėmis. Dabar stovi prieš 
tave klausimas: „Ar tu pateisinsi savo vardą kaipo Lietuvos 
ateities?“

Jei kas nepateisino, tai tegul pasiryžta taisytis; o jei kas 
pateisino, tai ateity tegul pateisina dar didesniu laipsniu.

Į darbą jungtomis pajėgomis!
Mūsų galia mumyse! Ateitis mūsų rankose!
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St. Šalkauskis.

Ateitininku principai bei pareigos *)
Įžanga. — {vedamosios pastabos apie principus bei 

pareigas.
I. Ateitininkų principai bei pareigos Ateities orga

nizacijos tikslų atžvilgiu.
1. Ateitininkų principai bei pareigos, surišti su Ateities 

organizacijos kilme.
2. Ateitininkų principai bei pareigos, surišti su idealine 

Ateities organizacijos esme.
II. Ateitininkų principai bei pareigos Ateities orga

nizacijos uždavinių atžvilgiu.
1. Patriotizmo principai bei pareigos tautiniame 

gyvenime.
2. Katalikiškumo principai bei pareigos religiniame 

gyvenime.
3. Inteligentiškumo principai bei pareigos intelektuali

niame gyvenime.
4. Veiklumo principai bei pareigos visuomeniniame 

gyvenime.
Užbaigos žodis.—Šis tas apie Ateities reorganizacijos 

reikalą.

Įžanga.♦
Įvedamosios pastabos apie principus ir pareigas.

Kalbėti apie principus bei pareigas, reiškia kalbėti 
apie dalykus, kurie labai dažnai yra žmonėms įkyrūs tuo, 
kad jie yra atitrauktiniai, vadinasi, jie verčia galvoti, ir kad 
jie ragina daryti ne tai, kas norima, kas malonu ir naudinga, 
bet tai, kas privaloma, vadinasi, — jie verčia kovoti visų 
pirma su savimi. Šitų dviejų priežasčių pakanka, kad žmo
nės, paskendę gyvenimo praktikoje ir kasdieniniuose įpro
čiuose, jaustų nesąmoningą palinkimą niekinti įkyrias jiems

*) Referatas, skaitytas Kaune 192 5 m. rugpjūčio 12 d. per jubi- 
lėjinį Ateitininkų Sąjungos Kongresą, 15 metų sukakus nuo organizacijos 
įsikūrimo. St. Š-is.

3
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kalbas apie principus bei pareigas. Todėl iš žmonių, viena
šališkai įsivariusių į veikimo karštį, taip dažnai tenka patirti 
keistas nusistatymas kalbamajame klausime: jie su išdidžiu 
pasigailėjimu laiko teoretikais idealistais tuos, kurie rimtai 
yra susirūpinę principų bei pareigų klausimu, — ir faktinai 
mato realinį praktiškumą atsipalaidavime nuo principų ir, 
kas seka neišvengiamai toliau, lengvabūdžiame apsidirbime 
su savo pareigomis.

Savo laimei šiandien neturiu reikalo įtikinėti panašius 
gyvenimo bei veikimo filisterius, t. y. pasenusius dvasia 
žmones, nes turiu prieš save žmones, kurie susirinko čia į 
Ateities kongresą kaip tik todėl, kad jų širdyse dega jaunasis 
idealizmas, nesugundytas tamsiais gyvenimo viliojimais. 
Šitas jaunasis idealizmas, gimstąs savaimingai iš jaunatvės 
prigimties, jei ir neatneša su savimi tikslaus teorinio prin
cipų bei pareigų supratimo ir praktiško sugebėjimo juos 
realizuoti gyvenime bei veikime, tai iš kitos pusės jo prigim
čiai irgi nepritinka tasai ciniškas paneigimas principų bei 
pareigų, kuris charakterizuoja surūgusius filisterius. Todėl 
tikiuosi, kad kalbamasis nusiteikimas leis mano gerbia
miesiems klausytojams ryžtis kiek patverti tame gana sau
same minties darbe, kurio reikalauja principų bei pareigų 
klausimas.

Visų pirma svarbu tinkamai suprasti, mūsų atveju, 
principo bei pareigos prasmė. Taigi, kas yra principas ir 
kas yra pareiga? — Principas turi įvairios prasmės įvairiose 
žmogaus protinio gyvenimo srityse. O mums ypatingai turi 
rūpėti praktinis gyvenimo bei veikimo principas, kaipo jų 
dviejų pradžia, arba pradas: p r i n c i p i u m, iš kur yra kilęs 
principo terminas, kaip žinome, lotyniškai reiškia pradžią. 
Šitoje praktinėje srityje principas yra ben
dras proto teigimas, kuriuo nustatoma tai, 
kas privalo būti. Tai, kas privalo būti dažniausiai, 
bet ne visuomet, yra tikslas. O tikslas yra veiksmo pradžia 
ta prasme, kad tikslas stumia žmogų veiksmą atlikti. Todėl, 
jei tikslo atsiekimas yra vykdymo tvarkoje veiksmo galas,, 
tai sumanymo ir pasiryžimo tvarkoje tikslas yra jo pradžia, 
btai kokia prasme principas, nustatąs paprastai veiksmo-
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tikslą, yra veiksmo pradas. Ir iš tikro, joks žmogiškasis 
veiksmas, sąmoningas ir tikslingas, negali apsieiti be pro
tingo prado, kuris yra ne kas kita, kaip idėja, arba plačiai 
suprantamas principas. Žmogaus veikimas, neturįs savo 
išeinamuoju punktu protingos minties, yra instinktyvus arba 
automatiškas krutėjimas, kuris pripuolamai gali būti nau
dingas, bet niekados negali būti protingu bei tikslingu 
veikimu, kuris tik vienas tepritinka protingai bei laisvai 
žmogaus prigimčiai. Žmogiškasis veikimas, iš esmės esąs 
kultūrinis veiksmas, tuo ir skiriasi nuo neprotingo gyvulio 
veiksmų, kad jo pagrinde glūdi proto mintis, arba bendra 
idėja. —

Principas yra vadovaujamasis pradas, 
turįs bendros reikšmės. Vaduojamoji reikšmėj 
ir bendrumas yra dvi esminės principo savybės. Sakysime, 
turime principą, kuris mums skelbia, kad yra gera mylėti savo 
artimas, ir kad todėl irgi yra bloga jo neapkęsti. Kaip tik 
šitas mūsų proto teigimas nustato tai, kas privalo būti mūsų 
santykiuose su kitais žmonėmis, t. y. nustato meilę, kaip 
tikslą, šitas proto teigimas įgauna mums tos vadovauja
mosios reikšmės, kokios kad turi praktinis elgimosi princi
pas. Sykiu šitas principas pasižymi tikra reikšme tik tol, kol 
jis yra imamas kuo bendriausia prasme. Jei pasakysime, 
jog gera yra mylėti tik tuos, kurie mums yra malonūs, tai 
principo grynumas bus jau sudrumstas simpatijos sąlyga ir 
tuo pačiu žymiai prisiartins prie pataikavimo mūsų užgai
doms. Panašiai yra su bent kuriais praktinio veikimo princi
pais: principai tik tol yra tikrai vertingi, kol jie imami bendra 
prasme, ir kol jie turi tikros vadovaujamosios reikšmės. Bet 
kaip tik principo išlaikymas su šitomis pagrindinėmis savy
bėmis sudaro visą jo realizavimo sunkumą. Yra juk lengva 
skelbti demokratizmo principas, stengiantis įsigyti lygybės 
teisių, bet daug yra sunkiau pripažinti lygios teisės savo 
priešininkams, esantiems mažumoje. Lengva yra pripažinti 
proporcionalumo principas, kai jis išeina mūsų naudai, 
bet daug sunkiau išlaikyti šitas principas tada, kai tenka 
atiduoti keletas vietų parlamente mažumoms. Lengva yra 
skelbti laisvo žodžio ir susirinkimų principas, kai su šitos
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laisvės pagalba tikimės nugalėti savo priešus, bet daug 
sunkiau pagerbti žodžio ir susirinkimų laisvės principas, kai 
šita laisvė turi būti pripažinta opozicijai ir tt. ir tt. Taria
mieji praktikai dažnai pateisina principų susiaurinimą nuro
dytose aplinkybėse, vadindami jį realiosios politikos reika
lavimu; bet pažiūrėjus drąsiai tiesai į akis, dera tai pava
dinti nekultūringu principo supratimu, arba net tuo atsi
palaidavimu nuo principų, kuris anaiptol nereiškia realiosios 
politikos tikra to žodžio prasme, kadangi, regimai patogus 
iš arti, jis pasirodo kenksmingas plačioje visuomeninio 
gyvenimo perspektyvoje.

Pareigos sąvoka yra artimai susijusi su principo sąvoka 
Jei principas yra bendras proto teigimas, kuriuo sustatoma 
tai, kas privalo būti, tai pareiga yra tai, kas yra 
darytina, kad įvyktų tai, kas privalo būti. 
Jei, pav., principu konstatuojama kad gera yra mylėti savo 
artimas ir bloga jo neapkęsti, tai mūsų pareiga bus vengti 
visa tai, kuo reiškiasi artimo neapykanta ir stengtis įs:gyti 
visa tai, kuo reiškiasi artimo meilė. Taigi, pareiga yra tai, 
kas privalu daryti pagal principą, kuris mums nurodo tai, 
kas privalo būti. Jei principas dažniausiai mums nurodo 
tikslą, tai pareiga paprastai mums stato uždavinį. Pav., 
principas mums sako, kad protingai žmogaus prigimčiai 
tepritinka geri tikslai ir kad sykiu nepritinka blogos prie
monės. Tada pareiga mums stato uždavinį rinktis gerų 
tikslų ir aplenkti blogas priemones. — Pasirodo tokiu būdu,' 
kad kalbėti apie principus bei pareigas yra faktinai beveik 
tas pat, ką kalbėti apie tikslus bei uždavinius. Todėl irgi 
žmogus, neturįs aiškaus susipratimo principų bei pareigų 
atžvilgiu, negali būti visai sąmoningas savo tikslų bei užda
vinių klausimuose.

Tuo tarpu sąmoningumas tikslų bei uždavinių klausi
muose yra viena sąlygų veikimo sėkmingumui, kadangi 
normaliame veikime yra neišvengiamas sąmoningas sude
rinimas tikslo, uždavinio ir dargi priemonių. Tikslas yra 
gėrybė, siekiama kaipo tai, kas privalo 
būti. Uždavinys yra užduodamas tikslo at
sieki m a s. Priemonė yra tai, suko pagalba
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uždavinys yra atliekamas ir tikslas atsie
kiamas. Išimkime iš veikimo nors vieną iš nusakytų 
pradų, ir tikrai žmogiškasis veikimas negalės įvykti. Jei 
nėra tikslo negali būti ir tikslingo veikimo, kuris tepritinka 
žmogui. Jei nesistatoma uždavinio, nesiryžiama atsiekti 
tikslas. Jei nevartojamos priemonės, negali būti atliktas 
uždavinys.

Šitoje normalioje veikimo eigoje principas turi 
normuojamosios reikšmės, tuo tarpu kai p a- 
reiga turi vykdomosios galios. Kitaip tariant, 
principas vaduoja veikimą normalėmis vėžėmis, o pareiga 
daro uždavinius vykdytinus. Todėl žmogus, nesivaduojąs 
principais, neišvengiamai iškryps savo veikime iš normalių 
vėžių, o žmogus, nesiskaitąs su pareigomis, nesistaiys jam 
privalomų uždavinių. Iš čia jau matyti, kad susipratimas 
principų bei pareigų atžvilgiu yra vienas reikiamų laidų, 
kad veikimas būtų sąmoningas, tikslingas ir sėkmingas.

Su principų bei pareigų supratimu tampriai yra suriš
tas klausimas, kas yra veikime teoriškumas ir praktiškumas, 
idealizmas ir realizmas, maksimalizmas ir reliativizmas. Pa
prastai žmonės yra linkę laikyti geromis savybėmis vieną 
tik pusę iš minėtų dvejetų: idealizmą arba realizmą, mak
simalizmą arba reliativizmą, teoriškumą arba praktiškumą. 
Tuo tarpu šitokiame vienašališkajame nusistatyme yra ne
lemto nesusipratimo, ir, būtent todėl, kad normalus veiki
mas nėra imamas su visu savo sudėtingumu, kuris faktinai 
pateisina vienu atžvilgiu idealizmą, antru atžvilgiu— realiz
mą, trečiu atžvilgiu—maksimalizmą, ketvirtu atžvilgiu — re
liativizmą, penktu atžvilgiu — teoriškumą, šeštu atžvilgiu— 
praktiškumą. — Nesigilindamas į šitą veikimo sudėtingumo 
analizę, tepažymėsiu vien labai trumpai atatinkamą kiek
vienai sąvokai atžvilgį. Idealizmas turi pasireikšti vei
kime pasirinkimu gerų tikslų ir įsitikinime, kad šitie tikslai 
yra atsiekiami vaduojantis teisingais ir padoriais principais. 
Realizmas turi charakterizuoti veikimą, statantis eilinių 
uždavinių ir renkantis sėkmingų priemonių. Kitaip tariant, 
tikslus ir principus nustato visų pirma idėjos; tuo tarpu 
vykdomieji uždaviniai ir priemonės pareina visų pirma nuo
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realybės, arba tikrovės. Toliau, maksimalizmas 
turi charakterizuoti galutinus tikslus, kas politiniame vei
kime dažnai vadinama program a—m aksimumas.Re- 
1 i a t i v i z m a s turi pasireikšti prisitaikyme prie realių gy
venimo reikalavimų, statantis eilinius uždavinius, ir sėkmin
game parinkime vartotinų priemonių, kas politiniame vei
kime dažnai vadinama programa— minimumas. 
Savaime suprantama, kad programa—mimumas neprivalo 
principialiai prieštarauti programa i—m a k s i m u m u i, 
nes pastaroji kaip tik turi nustatyti veikimo pakraipą pir
majai. Nedera irgi matyti veikime principialaus prieštara
vimo tarp teoriškumo ir praktiškumo. Gerai suprastas t e- 
oriškumas yra apsipažinimas su ilgesniu kitų žmonių 
patyrimu, sukodifikuotu j tam tikrą veikimo teoriją. Ge
rai suprastas praktiškumas yra nuosavas patyrimas, 
leidžiąs sėkmingai realizuoti veikimo uždavinius prakti
koje. Tikras teoriškumas ir tikras praktiškumas viens antro 
reikalauja, nes blogas yra teoretikas, kuris nenori skaitytis 
su praktika, ir blogas yra praktikas, kuris nenori pažinti te
orijos. Taigi teorija ir praktika toli gražu nestovi principi
alaus tarp savęs prieštaravimo santykyje.

Kaip matome, normalus bei sėkmingas veikimas yra 
daug sudėtingesnis dalykas, kaip kad jis paprastai atrodo 
diletantui teoretikui ar diletantui praktikui, sentimentaliam 
idealistui ar pasenusiam dvasia praktikui, revoliucingam 
maksimalistui ar nesiskaitančiam su priemonėmis etikos 
minimali&tui.

Štai keletas pastabų apie privalomas normalaus vei
kimo savybes.

Po šitų įvedamųjų pastabų, kurios savaime piršosi 
kalbant bendrai apie principus bei pareigas, turime jau spe
cialiai susidomėti ateitininkų principais bei pareigomis. Klau
simai, į kuriuos čia turime sau atsakyti, yra šitokį: koki 
yra ateitininkų vedamieji, arba normuojamieji, principai ir 
kokios yra vykdomosios jų pareigos, Į tuos klausimus tega
lima atsakyti vien sąryšyje su ateitininkų organizacijos ben
drais tikslais ir su jų veikimo vykdytinais uždaviniais. Pa
gal tai mano referatas ir turi susiskirstyti į dvi dalis, iš ku-
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rių pirmojoje eis kalba apie ateitininkų principus bei pareigas 
Ateities organizacijos tikslų atžvilgiu, o antrojoje bus nus
tatomi ateitininkų principai bei pareigos jų vykdomųjų už
davinių atžvilgiu.

I. Ateitininkų principai bei pareigos Ateities 
organizacijos tikslų atžvilgiu.

Bendrieji Ateities organizacijos tikslai pareina nuo 
dviejų pagrindinių dalykų, būtent, pirma, nuo to, koks re
alinis reikalas yra pašaukęs Ateities organizaciją į gyvenimą, 
ir, antra, nuo to, koks idealinis organizacijos tipas privalo 
atatikti minėtajam realiniam gyvenimo reikalavimui. Kitaip 
tariant Ateities organizacijos tikslai pareina 
iš vienos pusės nuo jos faktines kilmės ir 
iš antros pusės — nuo jos idealinės esmės. 
Tokiu būdu yra galima kalbėti, iš vienos pusės, apie atei
tininkų principus bei pareigas sąryšyje su genetine Ateities 
organizacijos kilme, o išeitos pusės—sąryšyje su idealine 
jos prigimtimi, kuri turi būti sistematingai išvystoma.

1. Ateitininkų principai bei pareigos, surišti su 
Ateities organizacijos kilme.

Taigi visų pirma kyla klausimas, kas yra ypatingo 
faktiname Ateities organizacijos atsiradime, kas turi realios 
reikšmės jos tikslus statant, ir kas todėl irgi sprendžia apie 
ateitininkų principus bei pareigas. Stropiai besidomint Atei
ties organizacijos atsiradimo aplinkybėmis galima pastebėti 
du reikšmingu dalyku: pirma, kad Ateitis atsirado vienos 
kartos atstumoje nuo mūsų tautinio atgimimo pradžios, t. y. 
tada, kai šitas atgimimas ne tik pusėtinai įsigalėjo lietuvių 
visuomenėje, bet ir laimėjo minimalines laisvo išsivystymo 
sąlygas; ir, antra, kad Ateitis buvo savo kilme protestu 
prieš tą demoralizuojančią rusų mokyklų ir valdžios įtaką, 
kuri nešė su savimi dechristianizaciją, nihilizmą ir anarchiją 
Jei mūsų tautinis atgimimas buvo visų pirma ir labiausiai 
protestu prieš mūsų šviesuomenės sulenkėjimą ir suaristo- 
kratėjimą, tai mūsų religinis atgimimas buvo visų pirma ir 
labiausiai protestu prieš mūsų šviesuomenės religinį, dorin-
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ir visuomeninį sumenkėjimą rusiškojo nihilizmo įtakoje. 
Todėl, jei'su Aušra yra surištas mūsų tautinis 
atgimimas, tai su Ateitimi dera rišti dvasi
nis mūsų atgimimas. Pirmasis suteikė mūsų šviesuo
menės gyvenimui individualinės tautinės lyties, antrasis veda 
šitą šviesuomenę į pilnutinį krikščioniškojo gyvenimo turinį. 
Aušra nušvietė mūsų žemiškąjį gyvenimą gimtajame krašte; 
Ateitis žada mus vesti į amžinąjį gyvenimą dieviškojoje 
mūsų tėvynėje. Be Aušros mūsų tėvynėje ne
būtų galėję būti ir tokios Ateities, kokia ji 
dabar yra; o be Ateities Aušra nebūtų 
įgavusi tikros savo prasmės. Ateitis taip laikosi 
Aušros, kaip gyvenimo turinys laikosi gyvenimo lyties, arba 
formos. Aušra pasistatė tikslą atnaujinti mū
sų gyvenimą tautinėje lytyje; Ateitis ry
žosi atnaujinti mūsų gyvenimą dieviška
jame turinyje, ir tai, o ne ką kitą, skelbia mums 
Ateities obalsis: omnia instaurare in Christo. Žodžiu tariant,, 
du mūsų atgimimu, tautinis ir dvasinis, yra organingai su 
savimi surištu.

Iš to, kas pasakyta apie Ateitį, kaip antrąjį mūsų 
atgimimą, galima jau nustatyti principialus ateitininkų nu
sistatymas tautybės klausime. Jei tautinė gyvenimo lytis yra 
neatskiriama nuo gyvenimo turinio ir tarnauja šitam turi
niui reiškimosi priemone, tai ateitininkų, k a i p i r 
visų katalikų, tautybė yra laikoma būtinu 
teigiamuoju gyvenimo veiksniu. Bet sykiu 
tautinė lytis, kaip gyvenimo reiškimosi priemonė, negali 
būti imama gyvenimo tikslu. Yra savaime aišku, kad ne
lygstamasis gyvenimo turinys yra vertingesnis už gyvenimo 
lytį, kaip kad tikslas yra vertingesnis už priemonę, su ku
rios pagalba jis yra atsiekiamas, nors sykiu dera nusimanyti, 
kad normalus gyvenimas negali apsieiti nei be lyties nei be 
turinio, kaip kad joks veikimas negali apsieiti nei be tikslo 
nei be priemonės. Čia tik svarbiausia pastatyti gyvenimo 
lytį į tinkamus santykius su gyvenimo turiniu. Kosmopolitai 
internacionalistai vienašališkai įvertina gyvenimo turinį, ne
siskaitydami pakankamai su tautine gyvenimo lytimi. Tau-
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tininkai nacionalistai vienašališkai įvertina tautinę gyvenimo 
lytį, nesiskaitydami pakankamai su gyvenimo turiniu. Pir
mieji atitrūksta nuo realinio tautos pagrindo; antrieji, užsi- 
skleisdami tautiniame ekskluzivizme, nustoja deramo ben
dravimo su dvasiniu visos žmonijos turiniu. Vien išlaikant 
lemtą sintetinę pusiausvirą tarp tautinės gyvenimo lyties ir 
bendro žmogiškojo gyvenimo turinio tegalima tinkamai 
išspręsti tautinis klausimas sutartinėje su visuotinais žmoni
jos idealais. Štai, tarp kitko, kokia prasme katalikas gali 
būti ištikimas sykiu ir individualinei savo tautai ir visuoti- 
najai Katalikų Bažnyčiai, kuri geriausiai atvaizduoja amži
nus žmonijos idealus.

Tautybė, imama tikslu, kaip kad yra linkę daryti tau
tininkai nacionalistai, įeina į neišsprendžiamą antagonizmą su 
kitomis tautybėmis. Tautybė, imama priemone vaduotis visuo
tinajam gyvenimo turiniui reikštis, pakenčia šalia savęs įvai
rias reiškimosi lytis. Tinkamai supratus šitas tautines reiš
kimosi lytis matoma, kad jos net negali sau prieštarauti, 
tuo tarpu, kad prieštarauja iš tikro įvairūs gyvenimo turinio 
supratimai, arba, plačiau tariant — įvairios pasaulėžiūros. 
Todėl katalikų idealas yra tai, kad visuotinoji ir tikroji pa
saulėžiūra, kuri tegali būti vienintelė, sutartinai reikštųsi 
įvairiose individualinėse tautinėse lytyse. Šitokis idealas, 
palyginus su kosmopolitų internacionalistų idealu, yra ne 
tik turtingesnis, bet ir realesnis, kaip besiremiąs gyvenimo 
faktais ir todėl lengviau įvykdomas.

Taigi, tautybė yra būtinas teigiamasis 
gyvenimo veiksnys, kaip jo sutelktinė reiš
kimosi lytis; ji yra palenkta gyvenimo tu
riniui, kaip kad individualinė priemonė 
yra palenkta visuotinajam tikslui; sykiu 
įvairios tautybės gali ir privalo būti taip 
suderintos tarp savęs, kaip kad įvairios in- 
dividual i n ė s .1 y t y s gali reikšti vieną visuo
tinąjį turinį. — Iš šito katalikiškojo tauty
bės supratimo plaukia ateitininkams tei
giamoji pareiga visomis leistomis priemo
nėmis dirbti gerai suprastos tautybės na u-
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d a i ir neigiamoji pareiga —n e 1 a i k y t i tauty
bės gyvenimo tikslu, vertingesnių už gyve
nimo turinį, ir sykiu vengti tautinio eks- 
k 1 i u z i v i z m o, neleidžiančio tautoms sueiti 
j harmoningą visos žmonijos sąjungą.

Nebūdami principe tautininkai nacionalistai, ateitinin
kai negalėjo pasitenkinti vienu tik obalsiu: viskas atnaujinti 
tautinėje lietuvių gyvenimo lytyje. Kai tautinis atgimimas 
buvo jau tam tikrame laipsnyje įvykusiu faktu, teko net vi
sas savo dėmesys ir visa savo energija pakreipti visų pirma 
į dvasinį atgimimą, kuris tegalėjo vien ateityje įvykti. Štai 
kodėl buvo mestas dienos obalsiu posakis: Viskas atnaujinti 
Kristuje, — obalsis, kuris svorio centrą pakėlė į dvasinį gy
venimo turinį. Pakartoju, antras dvasinis atgimimas ne tik 
neneigia, bet remiasi pirmuoju tautiniu atgimimu, suteikda
mas jam net gilesnės prasmės. Tai, kaip tik, išreiškia kitas 
ateitininkams taip pat savas obalsis, būtent, tarnauti sykiu: 
Dievui ir Tėvynei. Šitas obalsis, jungdamas dvasinį gyve
nimo turinį su tautine jo lytimi, jungia taip pat dvasinį 
mūsų atgimimą su tautiniu atgimimu ir sykiu išlaiko tarp 
jų dviejų tinkamą perspektyvą, statydamas pirmoje vietoje 
nelygstamąjį tikslą ir tik antroje vietoje—lygstamąją priemonę.

Suvedant krūvon abudu obalsiu galima gauti vienas 
obalsis, kuris pilniau išreikštų bendrąjį ateitininkų uždavinį. 
Tai yra: Viskas atnaujinti Kristuje tarnau
jant Dievui ir Tėvynei. Tokį bent tikslą pasistatę 
antrasis mūsų atgimimas, pašauktas užbėgti už akių tai de
moralizuojančiai įtakai, kuri ėjo iš barbariškos rusų val
džios ir iš ištižusios laisvamanybėje rusų inteligentijos. Sa
vaime aišku, kad šito obalsio realizavimas tegalėjo prasi
dėti nuo atatinkamo jaunosios kartos išsiauklėjimo bei išsi
lavinimo. Štai kodėl antrasis mūsų atgimimas, lėmęs 
mums ateitį, pasireiškė mokslą einančio katalikiškojo jau
nimo organizacija. Žinoma, nuo jaunimo negalima apskri
tai reikalauti, kad jis tik savo pajėgomis galėtų visuome
nėje realizuoti tokį platų ir niekumet visai neįvykdomą 
obalsį, kaip „Viskas atnaujinti Kiistuje tarnaujant Dievui ir 
Tėvynei“. Tačiau yra visai natūralu ir reikšminga, kad ši-
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tasai dvasinis atgimimas buvo prasidėjęs jaunimo tarpe. 
Juk yra aišku, kad ateitis bus tokia, kaip galutinai išsiau- 
klės bei išsilavins naujoji karta. Todėl visai pravartu pasi
statyti klausimas, kokia privalo būti lietuvių mokslą einan
čio katalikiškojo jaunimo organizacija, kad ji kuo geriau
siai atsakytų didžiajam savo obalsiui. Atsakyti į šitą klau
simą reiškia susekti ateitininkų principai bei pareigos są
ryšyje su idealine Ateities organizacijos esme.

2. Ateitininkų principai bei pareigos, surišti su 
idealine Ateities organizacijos esme.

Trumpai tariant, Ateities organizacija yra 
ne kas kita, kaip mokslą einančio lietu
vių katalikiškojo jaunimo sąjunga. Šitoje 
Ateities organizacijos aptartyje galima įžvelgti bent keturios 
esminės žymės: pirma, Ateitis yra lietuvių organizacija; 
antra, Ateitis yra katalikų organizacija; trečia, Ateitis 
yra j a u n i m o organizacija, ir, ketvirta, Ateitis yra mok
slą einančių žmonių organizacija. Kitaip tariant, 
iš visų lietuvių Ateitis renkasi katalikus; iš visų katalikų 
Ateitis renkasi jaunimą; iš viso jaunimo Ateitis renkasi 
mokslą einančius žmones. Kai yra sakoma, kad Ateitis yra 
lietuviškoji organizacija, tai reiškia, kad ji laiko tautybę tei
giamuoju gyvenimo veiksniu ir statosi pareigą dirbti tauty
bės naudai. Kai yra sakoma, kad Ateitis yra katalikiškoji 
organizacija,tai reiškia, kad į savo pagrindą ji dedasi katalikiš
kosios pasaulėžiūros ir organizacijos principus bei pareigas. 
Kai yra sakoma, kad Ateitis yra jaunimo organizacija, tai 
reiškia, kad ji turi ruošiamosios reikšmės, t. y., 
įuošia šitą jaunimą prie rimtų subrendusio gyvenimo tik
slų. Kai yra sakoma, kad Ateitis yra mokslą einančio jau
nimo organizacija, tai reiškia, kad ji yra būsimų jų in
teligentų organizacija.

Kalbėti apie Ateities lietuviškumą nėra reikalo po to, 
kas yra pasakyta apie Ateities santykiavimą su Aušra, arba 
apie dvasinio mūsų atgimimo ryšius su tautiniu mūsų at
minimu. Trys kitos esminės žymės, analizuojamos sąryšyje



— 45 —

su Ateities tikslais, duos mums progos patirti visą eilę svar
bių ateitininkams principų bei pareigų.

Visų pirma Ateities katalikiškumas turi kapitalinės 
reikšmės ateitininkų tikslams ir uždaviniams, principams ir 
pareigoms. Šitas katalikiškumas reiškia, kad dvasinis 
mūsų atgimimas, pasistatęs tikslu viskas 
atnaujinti Kristuje, tegali įvykti vien su
tartinėje su Katalikų Bažnyčia ir dargi su 
josios pagalba. Todėl kiekvienam Ateities 
nariui, jau kaip katalikui, yra privalomas 
katalikiškasis korektiškumas gyvenime 
bei veikime. Smulkiai nagrinėti, kas yra šitas katali
kiškasis korektiškumas ir kaip jis privalo reikštis gyvenime 
bei veikime, reikštų nagrinėti visas katalikiškasis katekiz
mas, kur yra suglausti svarbiausieji krikščioniškosios pa
saulėžiūros principai ir katalikiškojo gyvenimo bei veikimo 
pareigos. Kalbant apie Ateities organizaciją tedera visų 
pirma bendrai konstatuoti, kad ji, kaip katalikiš
koji organizacija, turi be jokių rezervų 
pripažinti Katalikų Bažnyčią neklaidingą 
religijos ir doros klausimuose sykiu su jos 
individualiniu reiškėju šv. Tėvo asmenyje 
ir paskui padaryti visai nuoseklių ir to
dėl lojalių išvadų apie bažnytinės hie
rarchijos vadovybę religijos bei doros da
ly k u o s e .

Tačiau tai, kas mums ypatingai turi rūpėti, kalbant 
apie Ateities katalikiškumą, yra ne bendri visiems katali
kams principai bei pareigos, bet tai, koki principai ir ko
kios pareigos yra primygtinai pabrėžtini sąryšyje su Atei
ties, kaip mokslą einančio jaunimo organizacijos, katali
kiškumu. Yra juk savaime aišku, kad katalikiškumas rei
kalauja tam tikrų bendrų pažiūrų į pasaulį, palenkia reli
ginį gyvenimą vieningos hierarchijos vadovybei, nurodo tam 
tikrą bendrą gyvenimo tikslą, nustato tam tikrą vienodą 
veikimo metodą, teleidžia vartoti tam tikras priemones ir tt. 
Šitokis pasaulėžiūros, vadovaujančios hierarchijos ir gyve
nimo bei veikimo būdo vieningumas sudaro tarp katalikų
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tą visuotinąjį draugingumą, kuris antprigirntinėje tvarkoje 
turi savo idealu šventųjų bendravimą ir kuris, taip ar šiaip, 
turi pasireikšti katalikiškojo mokslą einančio jaunimo orga
nizacijoje. Trumpai tariant, katalikiškumo žymė 
sudaro mokslą einančiam katalikų jauni
mui tiek svarbaus bendrumo, kad jo orga
nizacija iš esmės gali ir privalo būti 
vieninga. Jei suskirstysime katalikiškąją organizaciją 
į nepriklausomas organizacijas pagal amžius, katalikiškas 
jaunimas nustos nuoseklaus organingo išsivystymo per įvai
rius savo amžiaus laikotarpius. Jei suskirstysime katalikiš
kojo jaunimo organizaciją pagal atskiras veikimo sritis arba 
pagal įvairias pažiūras į antraeilius dalykus, katalikiškasis 
jaunimas nustos neišvengiamai to visuotinojo draugingumo, 
kuris yra neatskiriama gerai suprasto katalikiškumo savybė.

Del nurodytos priežasties, pagal vieningumo 
principą, Ateičiai kyla pareiga tokių statyti 
savo o r g a n i z a c i j a i tikslų bei uždavinių ir 
tokias vartoti savo veikimui priemones, kad 
įšitą organizaciją g a 1 ėt ų i r p r i v a 1 ė t ų įstoti 
visas katalikiškasis jaunimas. Taigi, iš vienos 
pusės lietuvių mokyklą einančio katalikiškojo jaunimo orga
nizacija iš esmės privalo būti vieninga; pagal tai, iš antros 
pusės, Ateitis turi prievolės pasirūpinti, kad ji kaip tik ir 
būtų šitokia vienintelė lietuvių mokslą einančio katalikiškojo 
jaunimo organizacija.

Šita Ateities prievolė reikalauja, kad nei į jos įstatus 
nei į jos veikimo būdą nebūtų įvesta nieko tokio, kas ga
lėtų suskaldyti katalikiškąjį jaunimą. Tai visų pirma reiškia, 
kad Ateitis, kaip lietuvių mokslą einančio 
katalikiško jaunimo s ą j u n g a, n e p r i v a 1 o b ū t i 
jokia prasme partinga o r g a n i z a c i j a. Sociali
nio bei politinio veikimo srityje katalikai gali skirtis savo 
pažiūromis, kadangi čia nėra dar vienos visiems kata
likams privalomos programos, suformuluotos visose smulkme
nose. Bet kaip tik socialinis bei politinis veikimas negali 
sudaryti vieno iš uždavinių Ateities organizacijai, kuri, kaip 
mokslą einančio jaunimo organizacija, tegali vien ruošti



savo narius prie tokio veikimo plačiose katalikiškumo ribose. 
Todėl principialiai Ateitis turi iš vienos 
pusės drausti neturintiems brandos 1 i ū- 
dymo nariams priklausyti prie bet kurios 
partijos ir kištis į partijų veikimą, o iš 
kitos pusės palikti laisvę turintiems bran
dos liudymą nariams priklausyti prie par
tijų ir dirbti partijos darbą su sąlyga, kad 
priklausomoji partija neprieštarautų Ka
talikų Bažnyčios principams ir reikalams.

Abudu apribojimu plaukia tiesioginiu būdu iš Ateities 
organizacijos tikslų. Per ankstybas įsikišimas į partijų gy
venimą padaro f aklinai negalimą tą ateitininko išsiauklėjimą 
bei išsilavinimą, kurio Ateities organizacija siekia kaip 
vieno iš savo tikslų. Ir tai labai ryškiai išeina aikštėn tų 
ateitininkų fizionomijoje, kuriems teko per anksti dirbti 
partyvinis darbas. Jei jaunas partijos veikėjas ir įgauna tam 
tikro vikrumo, energijos ir sumanumo politiniams tikslams 
siekti, tai jis iš kitos pusės sustoja vietoje intelektualiniame 
savo išsilavinime ir aiškiai atžengia doriniame savo išsi
auklėjime. Visiems yra žinoma politikos jaudinamoji veikmė 
irtos gausingos pagundos, kurias ji stato žmogaus sąžinei. 
Šita jaudinamoji veikmė ir šitos pagundos turi fatališkos 
reikšmės nesubrendusiai asmenybei: jos beveik neišvengia
mai pasirodo stipresnės už šitą pastarąją. Todėl jauno po
litiko lavinimasis paprastai užsiskleidžia partyviniame ekskliu- 
zivizme, o dorinis auklėjimasis pasidaro auka to partyvinio 
oportunizmo, kuris stengiasi pateisinti visas priemones, regi
mai naudingas partijos tikslams.

Sakydamas tai, aš esu vis dėlto labai tolimas noro, 
kad Ateities organizacija principialiai atitrauktų ateitininkus 
nuo politinio, socialinio ir apskritai visuomeninio gyvenimo. 
Kaip pamatysime vėliau, ruošimas savo narių prie sociali
nės, politinės ir apskritai visuomeninės akcijos yra vienas 
gyviausių Ateities uždavinių. Tik šitas ruošimas, vedamas 
plačiose katalikiškumo ribose, neprivalo per anksti nepasi
ruošusius ateitininkus pastumti į partyvinį veikimą, kuris
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tokiais atvejais labai lengvai gali išvystyti jauname veikėjuje 
protinį ekskliuzivizmą ir dorinį nihilizmą.

Iš kitos pusės, žinoma, negalima uždrausti subrendu- 
siems ateitininkams naudotis savo pilietiškąja teise priklau
syti prie partijų; bet tokiais atvejais Ateities organizacija 
gali reikalauti nuo savo narių, kad jie, norėdami pasilikti 
Ateities organizacijoje, nesidėtų prie partijų, kurių tikslai 
nesuderinami su Katalikų Bažnyčios reikalavimais ir, tuo 
pačiu su Ateities katalikiškumu. Tačiau, jei subrendęs ateiti
ninkas dedasi prie kokios nors partijos, jis tai daro ne 
kaip Ateities organizacijos narys, bet kaip laisvas pilie
tis, kuriam dažniausiai neišvengiama surišti savo socialinis 
ir politinis veikimas su kokios nors partijos veikimu. Tik 
susipratęs ateitininkas turi žiūrėti į par
tiją kaip į neišvengiamą socialinių, po
litinių ir šiaipjau visuomeninių uždavi
nių specializaciją, anaiptol nereikalau
jančią nuo jokio savo nario dvasinio 
ekskliuzivizmo ir brutalaus antagonizmo 
santykiuose su kitomis partijomis.

Būdama vienintelė mokslą einančio katalikiškojo jau
nimo sąjunga Lietuvoje, Ateitis tegali būti ne centralizuota, 
bet federatyvinė organizacija, susidaranti ne iš atskirų na
rių, bet iš įvairių jaunimo grupių, kurios susidaro pagal 
vietos, amžiaus ir specialių uždavinių ypatybes. Šitokia 
decentralizacija yra reikalinga tam, kad 
bendri Ateities principai bei pareigos 
galėtų būti praktiškai pritaikyti prie re
alių reikalavimų, kurių stato įvairios vie
los, įvairūs amžiaus laikotarpiai ir įvai
rūs specialūs uždaviniai. Tokiu būdu viena fe
deratyvinė iš savo pobūdžio mokslą einančio katalikiš
kojo jaunimo sąjunga savo gyvavime bei 
veikime decentralizuojama pagal regio
nalizmo, koncentriškumo ir uždavinių 
specializavimo principus. Pagal regionalizmo 
principą ateitininkai sueina į atskiras vietines Ateities drau
gijas, ir atskiros artimos ateitininkų draugijos sueina į re-



At
ei

tin
in

kų
 II 

Ko
ng

re
so

 be
nd

ra
si

s ju
ng

tin
is

 ch
or

as
. 

Pr
ie

ša
ky

 cho
ro

 sėdi
 (iš 

ka
irė

s į d
eš

in
ęj

: J.
 Gr

in
iu

s, K
on

gr
es

o M
en

o ir
 Pra

m
og

ų Ko
m

. nary
s;

 A. V
ai

či
ūn

as
, at-k

ų ben
dr

oj
o j

un
gt

in
io

 
ch

or
o di

rig
en

ta
s. A.

 Ka
va

lia
us

ka
s, M

ar
ia

m
po

lė
s at-

kų
 ch

or
o d

iri
ge

nt
as

.



— 49 —

gijonus, arba apygardas. Pagal koncentriškumo principą 
ateitininkai dalijasi į jaunesniuosius ateitininkus, vyresniuo- 

, sius ateitininkus, ateitininkus studentus ir ateitininkus sen
draugius. Pagal uždavinių specializavimo principą ateitinin- • 

•kai sueina į atskirus ratelius, kurie turi įvairių lavinimosi 
arba auklėjimosi tikslų.

Iš visų trijų principų tik vienas regionalizmo principas 
reikalauja tikslesnio paaiškinimo, kadangi klaidingai supran- 
iamas jis gali būti kenksmingas organizacijos vieningumui. 
Nėra abejonės, kad regionalizmas apskritai reiškia tam 
tikrą sutelktinę individualybę, kad ir gana sunkiai pagau
namą ir aptariamą. Todėl kai kuriais bendrais bruožais 
ateitininkai žemaičiai skirsis nuo ateitininkų aukštaičių, 
ateitininkai suvalkiečiai — nuo ateitininkų rytiečių ir tt. Bet 
jei net tautybė, pilniausioji sutelktinė individualybė, nesudaro 
gyvenimo tikslo, tai juo mažiau individualiniai vietiniai 
skirtumai gali būti apygardų ateitininkams tikslais, pagal 
kariuos jie turėtų susiskirstyti į nepriklausomas katalikiškas 
formacijas. Gerai suprastas regionalizmas te
padeda vien tiksliau pritaikyti bendrus 
Ateities tikslus prie vietos reikalavimų ir 
tuo pačiu praktiškiau juos realizuoti kon- 
kretinėse gy ve ni m o a pi i n k y b ės e. Organizacijos 
vieningumas laiduoja bendrų principų bei pareigų tvirtumą 
bei grynumą; regionalizmo principas laiduoja praktiškąjį 
principų bei pareigų realizavimą konkretinėse vietos aplin
kybėse. Tarp šitų dviejų atžvilgių ne tik nėra prieštaravimo, 
bet dargi yra sutarimas, kuris yra reikalingas organizacijos 
galingumui.

Kai kam gali pasirodyti, kad Ateities Sąjunga nesistato 
savo tikslu sujungti visą lietuvių mokslą einantį katalikiš
kąjį jaunimą, kadangi Ateitis ir’ ateitininkas-ė yra vardai, 
kurie tarsi reiškia specialią šito jaunimo grupę. Faktinai 
šitie vardai yra pripuolamos kilmės, nors ir gerai tinka 
praktiškai sutrumpinti lietuvių mokslo einančio katalikiškojo 
jaunimo pavadinimui. Tai, kas yra svarbiausia 
jaunimui, kaip tokiam, yra susirūpinimas 
savo ateitimi ir pasiruošimas prie savo

4
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gyvenimo bei veikimo tikslų. Štai kodėl trečioji 
esminė Ateities organizacijos žymė yra tai, kad šita orga
nizacija turi ruošiamosios reikšmės. Ateities Sąjunga 
ruošia jaunimą tam, kad savo ateities gy
venime bei veikime jis būtų katalikiškas 
lietuviškas, inteligentškasir aktyvus tik
ra šitų žodžiųprasme. Tik supratus ir laikant galvoje 
katalikiškojo jaunimo organizacijos ruošiamąją reikšmę, gali
ma ir gitinkamai suprasti ir lemtai vygdyti Ateities tikslus bei 
uždavinius.

Jaunimas, kaipo jaunimas, yra visuomet ūgėjimo bren
dimo tarpsnyje. Todėl ir jo visos organizacijos turi skai
tytis su šituo faktu, norint, kad jų veikimas neiškryptų iš 
privalomų vėžių. Būtent, jaunimo organizacijoms 
privalu skaitytis savo veikime su tuo, kad 
šitas v e i k i m a s n o r m a 1 i a i t e g a 1 i turėtiauklė- 
jimosi, lavinimosi ir prie subrendusio vei
kimo pratinimosi prasmės. Jei iš vienos pusės to
kie jaunimo ugdymo veiksniai, kaip šeima, mokykla ir 
Bažnyčia, auklėja, lavina ir veikdo jaunimą, tai iš kitos 
pusės, norint kad jaunimas pasiektų tikro ir pilnutinio su
brendimo, reik, kad jis iš savęs auklėtųsi ir pratintųsi veikti. 
Todėl iš pedagogikos yra žinomas visai teisėtas reikalavi
mas, kad kiekvienas auklėjimas vestų prie auklėjimosi, 
kiekvienas lavinamas — prie lavinimosi, kiekvienas veik- 
dymas — prie savarankiškojo veikimo. Tuo tarpu vienas iš 
stipriausių auklėjimosi, lavinimosi ir savarankiškojo veiklu
mo veiksnių yra jaunimui jo lavinimosi ir auklėjimosi ra
teliai, sportinės draugijos ir panašios jo organizacijos. Ka
talikiškojo jaunimo sąjunga jungia bendrais katalikiškosios 
pasaulėžiūros principais, galima sakyti, visus auklėjimosi, 
lavinimosi ir savarankiškojo veiklumo veiksnius paruošia
muoju arba ugdomuoju tikslu. Tokiu būdu ir Ateities Są
junga turi papildyti šeimos, mokyklos irBažnyčios 
ugdomąją rolę tiek ir taip, kiek i r k a i p t o r e i- 
kalauja jaunimo auklėjimasis, lavinimasis 
ir pratinamasis priebūsimojo subrendusio 
veikimo plačiajame vis u o m e n ės gy v e n i m e.
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Todėl būtų klaidinga manyti, kad Ateitis gali turėti savo 
veikimo tikslų, kurie išeina iš tinkamos moksląeinančio ir todėl 
bręstančio jaunimo veikimo srities. Ateities Sąjungos 
veikim as tik ruošia kiekviename savo naryje 
lietuvį, kataliką, inteligentą protininkąir 
intelegentą veikėja, bet negali savo narį 
imti jau visai susiformavusiu lietuviu, ka
taliku, inteligentuprotininkuirinteligentu 
veikėju.

Nesiskaitymas su šituo organizacinio Ateities veikimo 
principu gali turėti nelemtų išdavų. Per ankstybas pastūmimas 
jaunimo į veikimą, išeinantį iš ruošimosi ribų, sutrumpina 
protinio, dorinio ir profesinio pasiruošimo laikotarpį, kuris 
tikram inteligentui iš gyvo reikalo turi būti gana ilgas — ir 
tokiu būdu busimąjį inteligento veikimą padaro mažiau 
vertingą intektualiniu, moraliniu ir specialiniu atžvilgiu. 
Tarp kitko del šitos priežasties politinis veikimas tokiu 
demoralizuojančiu budu dažnokai veikia į mūsų pernelyg 
greit išdygusius politikos katalikus: protinis, dorinis ir pro
fesinis jų pasiruošimas pasirodo nepakankamas, palyginant 
su darbo sudėtingumu ir jo teikiamomis pagundomis.

Kad ir ateitininkų kartais nėra tinkamai suprantama 
ruošiamoji Ateities reikšmė, prirodomuoju pavyzdžiu gali 
tarnauti kilusios jų tarpe porą metų atgal kalbos apie jau
nimo diktatūrą, — kalbos, radusios pusiau rimto, bet visgi 
gyvo atgarsio svajingose širdyse. Kalbėti apie jaunųjų dikta
tūrą gyvenime reiškia tą pat, ką kalbėti apie diktatūrą tų, ku
rie turi dar tik ruoštis prie gyvenimo bei veikimo. Nenuo
stabu todėl, kad tokia diktatūra tegali privesti prie panašių 
žygiu, kokiu kad buvo Lietuvos gyvenime svetimų iškabų 
darkymas, įvykęs su fašizmo dvelkimu, labai giminingu su 
jaunimo diktatūra. Panašus žygis, kaip iškabų darkymas, 
jei ir buvo padarytas su karšta širdimi ir bona fide, tačiau 
aiškiai liudija apie nepakankamą protinį dorinį ir politinį 
subrendimą tų, kuriems reik dar į šitą subrendimą sąmo
ningai eiti.

Nepasakysiu tačiau, kad jaunimo diktatūros koncepci
joje nebūtų jokios teisingos minties, nežiūrint to, kad šitos
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koncepcijos pagrinde glūdi didelis nesusipratimas. Kalbant 
visai abstraktiniu būdu negalima nepageidauti, kad mūsų 
gyvenime bei veikime turėtų diktatoriškos valdžios jau
natvės dvasia. Šita dvasia pasižymi iš savo prigimties visa 
eile gražiausių žmogiškųjų savybių: ir materialiai nesuinte
resuotu idealizmu, ir aukštųjų idealų meile, ir pasitikėjimu 
kilniais principais, ir paslankumu į kovą su neprotingais 
gyvenimo įpročiais, į pasiaukojimą ir t. t. Kaip nepageida
vus, kad šitos kilnios žmogaus dvasios savybės tvirtai val
dytų žmogaus gyvenimą bei veikimą? Bet pirm reik, kad 
jos, pareinančios jaunimui iš prigimties, pasidarytų jo lai
mėto paruošiamuoju triūsu tvirto būdo ir jautrios sąžinės 
savybėmis; kad tai, kas pareina iš prigimties, būtų laimėta 
visam gyvenimui neprarandamu būdu. Patyrimas mums 
kaip tik parodo, kad didžiausioje daugumoje atsitikimų sy
kiu su kūno jaunumu prarandama ir dvasios jaunatvė, o 
sykiu su jąja ir visos kilnios jaunosios dvasios savybės. 
Rusų inteligentijos patyrimas mums liudija, kaip mažai yra 
vertas nepagrįstas tvirtu būdu jaunasis idealizmas kovoje 
su gyvenimo inercija ir su visuomeninės santvarkos netei
sybėmis. Revoliucinė rusų inteligentija kaip tik tikėjosi su 
mokslo einančio jaunimo pagalba laimėti politines laisves 
ir reformuoti visuomenės gyvenimą. Todėl ji jaudino ir 
egzaltavo šitą jaunimą politiniu atžvilgiu ir stūmė jį į re
formatorišką veikimą kaip tik tuo laiku, kai šitas jaunimas 
turėjo bręsti protiniu, doriniu ir profesiniu atžvilgiu ir ruoš
tis prie politinio reformatoriško veikimo. Faktinai gyvenime 
pasirodydavo, kad juo aukštesnėse padangėse jaunimas 
skrajojo savo nieku nepagrįstomis svajonėmis mokslo ėjimo 
metu, juo giliau jis puldavo susidūręs vėliau su realaus 
gyvenimo pagundomis. Pasirodydavo tada, kad prapoliti- 
kavęs mokslo ėjimo laiką revoliucinių — izmų šokyje, tas 
jaunimas nebūdavo pasiruošęs laimėti realią gyvenimo kovą 
ir tuo patobulinti šitą gyvenimą.

Konstatuodamas šitą rusų patyrimą, aš net nereika
lauju, kad jaunimas atsisakytų nuo svajonės reformuoti, gy
venimą ir laimėti geresnę ateitį, labiau atatinkančią ideali
nei jaunatvės dvasiai. Tik, norint realiai eiti prie šito tikslo
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realizavimo, reik savo brendimo laikotarpį pašvęsti rimtam 
ruošimuisi, bet ne nerimtam, nekantriam, nesąmoningam ir 
nesubrendusiam krutėjimui idealistinės egzaltacijos karštyje* 
Protingas karščiu, kaip to norėjo Micke
vičius, tegali būti vien tas, kas jaunatvės 
idealizmą, pareinantį iš prigimties, - pa
daro paruošiamuoju triūsu įgytąja savo 
būdo prigimtimi. Jaunatvės dovanos jaunimui tam 
ir duotos, kad jas jis panaudotų pasiruošimui prie gyveni
mo bei veikimo. Todėl kiekvienas ateitininkas 
turi pareigos žiūrėti į aktyvų dalyvavimą 
Ateities organizacijoje, kaipo į auklėji
mą si lavinimąsi ir ruošimąsi prie veikimo 
p 1 a či o j e visuomenėje.

Šita ateitininkų pareiga įgauna ypatingos reikšmės są
ryšyje su ketvirta esmine Ateities žyme, būtent su tuo, kad 
Ateitis yra mokslą einančio jaunimo organizacija. 
Didžiausioji ateitininkų moksleivių daugumą pradeda mokslą 
su tikslu baigti jį aukštojoje mokykloje. Tai faktinai reiškia, 
kad vos ne visi ateitininkai ruošiasi būti ateityje inteligen
tais protininkais šviesuoliais. Kitaip tariant Ateitis yra 
busimųjų lietuvių katalikų inteligentų 
organizacija. O jei taip, tai iš šito fakto privalu pa
daryti atatinkamų išvadų. Būtent, kiekvienam ateitininkui 
dera pirma nusimanyti, kokiu privalo būti tikras inte
ligentas, ir kokią rolę privalo vaidinti inteligentinga švie
suomenė visuomenės gyvenime, o paskui, atatiktinai šitam 
nusimanymui, ruoštis šitą rolę kuo geriausiai vaidinti, likus 
subrendusiu lietuviu kataliku inteligentu. Taigi mums iš
puola toliau susidomėti iš pradžios inteligento ypatybėmis 
ir šviesuomenės pašaukimu visuomenėje, o paskui ištirti, 
kokių uždavinių, sąryšyje su šitais klausimais, susidaro atei
tininkams.

Proto pirmenybė dvasiniame žmogaus gyvenime pa
darė tai, kad intelektualinis išsilavinimas, arba protinė ori- 
jentacija imta laikyti pagrindine žyme žmogaus, iškilusio 
iš mažiau išauklėtos bei išlavintos plačios masės. Iš čion 
toks žmogus vadinamas inteligentu, arba, lietuviškai tariant,
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protininku, šviesuoliu. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
tikras inteligentas ir ypač inteligentas katalikas, teprivalo 
pasižymėti vien tik proto dovanomis. Tikras inteligentas, 
arba žmogus, iškilęs iš plačios masės, yra vien tas, kas vi
sais atžvilgiais yra kilnus, kitaip tariant, kas yra geruolis, 
arba aristokratas neiškraipyta šito žodžio prasme. Turint 
galvoje netobulą žmogaus prigimtį, pigu suprasti, kad „to
bulumo laipsnis, kuris, kaip rašė prancūzų filosofas Bout- 
roux, gali būti realizuotas žmonių visumoje, turi mažai 
šansų būti aukštas“. Bet kaip tik del šitos priežasties yra 
reikalo, kad tie, kuriems lemta būti vadais plačioms demo
kratinėms masėms, būtų visais atžvilgiais tobulesniais už 
tuos, kuriems jie vadovauja. Todėl į liaudies vadus tetinka 
vien tie rinktiniai žmonės, kurie pasižymi ir aišku protu, ir 
tvirta valia, ir pilna entuzijazmo širdimi.

Inteligentijos problema tegalima teisingai pastatyti 
vien sąryšyje su klausimu apie vadovybės reikalą plačio
sioms demokratinėms masėms. Iš vienos pusės yra aišku, 
kad plačiosios demokratinės masės negali lemtai gyventi 
bei veikti be tinkamos vadovybės; ogi iš antros pusės yra 
neabejotina, kad masių vadais teprivalo būti vien geriau
sieji rinktiniai žmonės.

Šiais laikais vis dažniau kalbama apie demokratizmo 
krizį. Bet tie, kurie daugiausia apie šitą krizį kalba ir rašo, 
dažniausiai nenusimano, kad čia dėtas ne demokratizmo 
principas, bet faktines demokratinių masių vadovybės neto
bulumas. Tie, kurie paneigia demokratizmo principą, nie- 
kumet nieko geresnio nepajėgia jo vietoje pastatyti, nes 
demokratizmo principas yra teisėta žmonių, kaipo vienos 
rūšies indivydų, lygybės išraiška, skelbianti lygias mora
lines visų žmonių, teises. Bet šitas demokratizmo principas 
dar nereikalauja paneigti f a k t i n ą j į atskirų žmogiškųjų 
individų, kaipo tokių, įvairumą bei nelygumą. 
Todėl, jei demokratinėms masėms yra neišvengiamas rei
kalas turėti vadovybės, tai yra visai prigimta ir teisinga, 
kad jų vadais būtų geriausieji rinktiniai individai. Visa ne
laimė dažniausiai pareina nuo to, kad demokratinių masių 
vadovybė yra pagrįsta ne faktinuoju vadų gerumu, bet
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veiksniais, nesutinkančiais su gerąja vadovybe. Pasirodo, 
kad tikra nelaimė yra ne geruoinenės t. y. aristokratijos 
buvime, bet aristokratijos, t. y. geruomenę, blogame supra
time ir parėmime veiksniais, kurie neduoda moralinių teisių 
prie faktinos vadovybės. Feodalizmo laikais aristokratija 
buvo paremta giminės paveldėjimu; kapitalizmo laikais 
plutokratinė aristokratija yra paremta materialiniu turtu; 
komunistinio bolševizmo tvarkoje kaip ir fašizmo valdomoje 
visuomenėje aristokratija atremta į demagogiškąją vienos 
partijos diktatūrą. Bet nei vienu atveju iš suminėtųjų vi
suomenės vadovybė nėra atiduota į tikros aristokratijos 
rankas, t. y. į rankas geriausių rinktinių žmonių ir būtent 
todėl, kad jie pasižymi rinktiniu gerumu.

Taigi aristokratija etimologiškai reiškia geriausių žmo
nių valdžią. Prieš tokį aristokratijos supratimą ir todėl prieš 
tokią valdžią nieko negalima principialiai pasakyti stovint 
net demokratizmo sargyboje. Pasirodo tad, kad tinkamai 
suprasto demokratizmo principas susiderina su gerai supra
sto aristokratijos principu, jei žiūrima ne į istorinius prieta
rus, bet į kalbamųjų dalykų esmę. Taip dalykui stovint, 
demokratizmo krizio skelbėjams, užuot rūgojus demokra
tizmą, vertėtų geriau susirūpinti tikros visuomeninės vado
vybės organizacija. Iš kitos pusės tradicinės aristokratijos 
neigėjams irgi pravartu susirūpinti tuo pačiu klausimu, nes 
biurokratinės individualistinio kapitalizmo aristokratijos vie
toje neišvengiama pastatyti geriausių rinktinių žmonių va
dovybė. Bet, jei istorinis žmonijos patyrimas neleidžia grįžti 
reakcijos keliu prie tradicinės aristokratijos, tai lygiai taip 
pat mūsų dienų patyrimas smerkia bolševistinės ir fašistinės 
diktatoriškos aristokratijos kelius. Tariamasis mūsų dienų 
demokratizmo krizis faktinai yra ne kas kita, kaip gyvai 
jaučiama problema apie tai, kaip privalu suorganizuoti vi
suomenė ir vaduojamieji jos organai, kaip laisvos demokra
tinės masės būtų geriausių rinktinių žmonių vaduojamos. 
Galima laukti, kad praktiškai šitą problemą sprendžiant, 
bus suformuotas konstitucionalizmo bei parlamentarizmo 
funkcionavimas; kad bus pagilintas tikro aristokratizmo prin
cipas, skiriąs reikiamą vadovybę gerlausiems rinktiniams
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žmonėms. Bet nėra jokio pagrindo laukti, kad demokra
tizmo principas gali kada nors pasirodyti klaidingas, kaipo 
principialinės žmonių lygybės, idealinio solidarumo ir lygiai 
visiems atdarų visokeriopų galimybių principas.

Šitoje sudėtingoje ir painioje problemoje, neradusioje 
dar savo galutino praktinio išsprendimo, viena jau yra ne
abejotina, kas gali turėti mums ypatingos reikšmės šiuo 
momentu. Yra būtent aišku, kad sintetinis gerai suprastų 
demokratizmo ir aristokratizmo suderinimas praktiškame vi
suomenės gyvenime negalės įvykti be atatinkamo liaudies 
ir šviesuomenės santykiavimo. Šviesuomenė, arba 
ta visuomenės grupė, kuri susideda iš in
teligentų, visomis savo susidarymo ir vei
kimo aplinkybėmis, kaip tik, yra pašau
kta teikti vadovybę plačioms demokra
tinėms masėms. Inteligentija nesudaro atskiro luomo, 
užsidariusio paveldėtų įpročių įtakoje: todėl ji negali būti 
feodalinio tipo aristokratija. Inteligentija nėra socialinė vi
suomenės klasė, ir tuo pačiu nėra kapitalistų klasė: todėl 
ji nėra diktatoriško tipo aristokratija. Taigi tikru inteligentu 
negalima būti nei gimimu, nei turtu, nei priklausomybe prie 
galingos partijos, vienu žodžiu negalima būti juo visu tuo, 
kas nesudaro žymių žmogiškosios asmenybės savybių. Tikras 
Inteligentas turi pasižymėti bent gabumais, išauklėjimu, iš
lavinimu, kuriamąja iniciatyva ir sugebėjimu praktikuoti 
bent vieną inteligentiškąją profesiją. Tuo pačiu inteligentija 
yra pašaukta atlikti visuomenėje visų inteligentiškųjų pro
fesijų darbą, sukurti sykiu su tuo aukštesnę intelektuali n 
dvasios kultūrą ir pagal tai vadovauti liaudžiai ir visai tau
tai. Jei dar pridėsime, kad inteligento įtaka visuomenėje 
plėčiasi sulig to, kaip auga jo asmeniškas autoritetingumas, 
tai aiškiai pamatysime, kad inteligentija iš prigimties yra 
pašaukta būti ta gerai suprasta aristokratija, kuri kaipo su
sidedanti iš geriausių rinktinių žmonių, turi vadovauti de
mokratinėms liaudies masėms.

Bet viena yra pašaukimas, ir kita — jo tinkamas re
alizavimas, nes kiekvienas pašaukimas uždeda lengvesnių 
ar sunkesnių’pareigų, nes j u o aukštesnis yra pa-
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šaukimas, juo sunkesnės yra pareigos. Ogi 
tikras inteligentas privalo būti rinktiniu žmogumi, kad ga
lėtų vadovauti plačiajai visuomenei, pasigaudamas ne pri
vilegija, ne prievarta ir ne demagogija, bet savo doriniu 
vertingumu, intelektualiniu išsilavinimu, profesiniu kompe
tentingumu, žodžiu tariant, tuo kilnumu, kuris sudaro as
meniškąjį rinktinio žmogaus autoritetingumą. Plačiosios 
demokratijos pažangos reikalas verčia iš vienos pusės au
klėti bei lavinti liaudį, o iš antros pusės ugdyti rinktinių 
žmonių kadrus, kadangi be šių pastarųjų pirmasis uždavi
nys tikrai neįvykdomas. Demokratinės pažangos 
paslaptis ir gludi tame, kad šita pažanga 
reikalauja nuo geriausių rinktinių žmo
nių kilti iš masės lygumos ir paskui sykiu 
su savimi kelti šitą masę aukštyn. Tik toksai 
liaudies ir šviesuomenės santykiavimas, atremtas iš vienos 
pusės į tikrąjį šviesuomenės vertingumą ir iš antros pusės 
į laisvą liaudies pasitikėjimą savo vadais inteligentais, tarp 
kitko yra viltingas pagrindas tikrai demokratinei valdžiai 
susidaryti.

Jei uždavinys atsiekti tinkamo santykiavimo su liau
dimi yra inteligentams apskritai nelengvas pašaukimas, tai 
lietuvio kataliko inteligento pašaukimas pasirodo mūsų lai
kais nelyginant sunkesnis. Lietuviui inteligentui susidaro 
ypatingai sunkus uždavinys pastūmėti tautinės kultūros kū
rybą daug greičiau ir intensyviau, negu tai paprastai bū
davo kituose kraštuose, kadangi mūsų tautinės gyvybės 
klausimu yra -pakilti iš kultūrinio atsilikimo, kuris parėjo 
mums nuo slavų kaimynų. Katalikui inteligentui susidaro 
dargi ypatingas uždavinys pakilti iš nekultūrinio religijos 
supratimo ir sykiu sužadinti plačioje lietuvių visuomenėje 
tikrąjį religinį susipratimą. Tai reiškia, kad į rinktinio ka
taliko pašaukimą įeina apaštalavimo uždavinys. Pagaliau 
lietuviui katalikui inteligentui susidaro uždavinys pasiruošti 
kuo greičiausiai prie valdomosios rolės naujoje Lietuvos val
stybėje. Tokiu būdu lietuvio kataliko inteligento pašaukimas 
yra nelyginat apsunkintas tautinio, dvasinio ir valstybinio 
atgimimo aplinkybėmis. Nenuostabu, kad tokiose aplinky-
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b ėse ir busimųjų lietuvių katalikų inteli
gentų pasiruošimas prie tautinio, religi
nio, valstybinio ir šiaip jau visuomeninio 
v a d o v a v i m o t u r i būti ypatingai rūpestin
gas, t. y. sąmoningas, t i k s 1 i n g-a s ir nenu
ilstamai patvarus.

Taigi matome, kad ta aplinkybė, kad ateitininkai, 
kaipo mokslą einančio jaunimo organizacija, yra busimieji 
inteligentai, sudaro jiems naujų pareigų pagal tai, kokie 
yra inteligentijos gyvenimo bei veikimo principai. I n t e Il
ge n t i j a p r i n c i p e privalo būti neluominė 
ir neklasinė rinktinių arba geriausių žmo- 
niųgrupė, kuri, del savoaukšto intelek
tualinio į r moralinio vertingumo,turiva- 
d o v a u t i v i s u o m e n ė s gyvenimui bei veiki
mui. Pagal šitą pašaukimą ateitininkari 
turi pasiruošti būti tikrais lietuviais ka
talikais inteligentais, kurie kaipo rinkti
niai žmonės, del savo išsiauklėjimo, išsi
lavinimo ir sugebėjimo praktiškai veikti 
galėtų vadovauti lietuvių tautai tautinėje 
kultūrinėje kūryboje, religiniame susipra
time, pasaulėžiūros i š s i d i r b i m e i r v i s u o - 
meniniame tvarkymosi. Teminiu čia keturis svar
biausius uždavinius, prie kurių ypatingai tenka ateitininkams 
ruoštis. Kaipo lietuviai, ateitininkai turi įsi
gyti tautinio s u s i p r a t i m o i r r u ošt i s prie 
tautinės k u 11 ū r i n ė s k ū r y b o s . Kaipo kata
likai, ateitininkai privalo įsigyti tikro re
ligingumo ir pasiruošti prie platinimo re
liginio katalikiškojo susipratimo lietuvių 
visuomenėje. Kaipo inteligentai protini n- 
k ai, ateitininkai turi įsigyti mokslingumo 
ir pasiruošti palaikyti lietuvių visuome
nėje tikrąmokslingą pasaulėžiūrą. Kaipo 
inteligentai veikėjai, ateitininkai turi pa
siruošti veikti visuomenėje, arba dirbti vi
suomenės darbą, neišskiriant iš jo ir vai-
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dymo pareigų. Šituos keturis svarbiausius ateitininkų už
davinius .turėsime išnagrinėti kiek smulkiau šviesoje to 
principo, kad inteligentai turi būti rinktiniai, arba geriau
sieji žmonės, kurie, del savo asmeniškojo vertingumo, turi 
pasiimti ant savęs pareigą tiekti vadovybės demokratinėms 
masėms.

II. Ateitininkų principai bei pareigos Ateities organiza
cijos uždavinių atžvilgiu.

1.Ateitininkai, kaipo busimieji lietuviai 
inteligentai, turi būti patriotai, sugebą gi
liai imti tikro patriotizmo pareigas ir ven
gti siauro nacionalizmo, taip kenksmingo 
gerai suprastiems tautybės reikalams. Nereik 
manyti, kad pasiruošti būti inteligentu patriotu yra toks 
lengvas dalykas, kuris nereikalauja rimtų studijų ir dorinių 
pastangų. Yra neabejotina, kad kiekviena tautinė individu
alybė yra palinkusi į tautinį egoizmą, vadinamą šovinizmu, 
panašiai, kaip kiekviena žmoniškoji individualybė yra pa^ 
linkusi iš prigimties į paprastąjį egoizmą. Ir kaip kiekvie
nai žmogiškajai asmenybei dorinės prievolės pergalėti savo 
palinkimą į egoizmą, taip kiekvienai tautai yra patriotinės 
prievolės perga’.ėti savo palinkimą į nacionalistinį šovinizmą. 
Ir kaip tikrai didi tegali būti asmenybė, išėjusi iš siauro 
egoistinių interesų rato, taip tikrai tegali būti vien tauta, 
pergalėjusi savo ekskliuzivizmą ir iškilusi į visuotinosios 
žmogaus dvasios padanges.

Tai, žinoma, nereiškia, kad tikras patrijotas neprivalo 
rūpintis ir net ginti teisėtus savo tautos reikalus. Pasaky
siu net daugiau, tikras tautinis susipratimas reikalauja net 
tam tikros patriotinės ortodoksijos, nuo kurios negali at
sisakyti joks tautininkas, nebūdamas net nacionalistas, ir 
kuri gali pareikalauti didelio patvarumo kovoje už tautines 
teises. Bet kova už tautines teises ir teisėtus tautos reika
lus niekados neprivalo mums sudrumsti tikros patriotizmo 
esmės supratimą. Tuo tarpu tikro patriotizmo esmę su
daro teigiamasis kūrybinis nusistatymas, tolimas nuo nea
pykantos savo tautinių priešų, nuo šūkavimo ir piktžodžia-
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vimo jų adresu, nuo tuščio pasigyrimo savo išviršinėmis 
tautinėmis lytimis ir tt.

Kur kitur turėjau progos, konstatuoti, kad tikras 
patriotizmas turitris pagrindines savy
bes, kuriomis yra: pirma, tautinės savo 
individualybės meilė; antra, pageidavi
mas savo tautai moralinės didybės, ir, 
trečia, jungimas individualinės tautinės 
lyties su visuotinuoju turiniu. Jungiant 
krūvon visas šitas tris pagrindines savybes, galima 
pasakyti jog tikras patriotizmas yra tauti
nės savo individualybės meilė, pagrįsta 
pageidavimu savo tautai moralinės di
dybės, kįlančios išvisuotiniojo žmonijos 
dvasios turinio ir besireiškiančios indi
vidualinėmis tautinėmis lytimis. *)

Taip suprastas patriotizmas tiek pačiam patriotui, 
kaip ir patriotiškai mylimai tautai privalo būti tobulėjimo 
ir kultūrinės pažangos veiksnys. Jei sakoma, kad tikras 
patriotizmas turi būti pagrįstas pageidavimu savo tautai 
moralinės didybės, kįlančios iš žmogaus dvasios visuotinojo 
vertingumo, ar tai tuo pačiu nereiškia, kad šitas pageidavi
mas privalo visų pirma reikštis pačiame patriote, kaipo 
nepalenkiamas pasiryžimas pačiam tobulintis ir savo asme- 
nimi patarnauti realia medžiaga savo tautos vertingumo 
rūmams statyti? Todėl irgi per atskirus asmenis tikras pa
triotizmas privalo būti kultūrinės pažangos veiksnys, nes 
patrijotizmo reikšmė tautai iš tikrųjų pareina nuo to, kaip 
jis reiškiasi tautinės civilizacijos kūryboje. Tuo tarpu kaip 
tik susipratęs inteligentas patrijotas tegali turėti vadovauja
mos reikšmės aukštesnei intelektualinei kultūrai, kuri tik 
drauge su liaudies kultūra sudaro tautinę civilizaciją. Tik
ras patriotizmas yra, toliau, pagrindas geram sugyvenimui 
su kitomis tautomis. Tik tas, kas moka išmintingai mylėti 
savo tautybę, atjaus kitų tautybių vertę ir supras, kad san
tykiuose su kitomis tautomis idealu yra toji krikščioniškoji

*) ,Lu vera patriotizmo kaj la formoj de gia esprimigo“, Litova 
Almanako, Kaunas, 1923 m., 187/8 p.
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meilė, kuri, pritaikyta prie tautų, liepia tikram patriotui 
mylėti kitas tautybes, kaip savąją. Jei pastebėsime, kad 
kalbamos meilės tolygumas imamas moraline, bet ne psi
chologine prasme, suprasime, kad šita krikščioniškoji prie
volė ne tik yra galima, bet ir privaloma.

Pagaliau tikras patriotizmas padeda asmeniui suside
rinti su visos žmonijos dvasia per tautos tarpininkavimą. 
Faktinai asmuo, kuris, kaipo vienos kurios tautos narys, 
reiškiasi gyvenime bei veikime savo tautybės lytimis, pri
eina žmonijos esmės per visuotinąjį tautinės savo civiliza
cijos turinį. Tikrai mylėdamas ne tik individualią savo 
tautybės lytį, bet ir visuotinąjį tautinės civilizacijos turinį, 
tikras patriotas negali nevertini visuotinųjų žmogaus dva
sios savybių, o sykiu ir žmonijos, kaipo tokios. Tikras 
patriotas per visuotinąjį tautinės civilizacijos turinį siekia 
į pačią žmonijos širdį, nes jis nusimano, jog tautybė tobu
lėja sulyg tuo, kaip didėja iš vienos pusės jos reiškimosi 
lyties individualumas, o iš kitos pusės — jos bendrai žmo
giškojo turinio visuotimumas.

Štai keletas minčių apie tikrąjį patriotizmą ir jo reiš
kimosi lytis. Iš čia galima jau patirti, kaip yra kompli
kuota tautybės ir patriotizmo problema, ir kiek dorinio iš
siauklėjimo ji reikalauja nuo žmonių, kurie ruošiasi būti 
rinktiniai tautininkai putriotai ne nacionalinio ekskliuzivizmo, 
bet visuotinojo solidarumo prasme. Iš čion darosi aiškus 
ateitininkų uždavinys tautinio klausimo srityje. Kiek
vienas ateitininkas turi pareigos įsigyti 
tikslaus tautinio susipratimo tikro pa
triotizmo prasme, kad galėtų pasiliuo- 
suotipats ir atvaduoti masės nuo tauti
nio šovinizmo, arba nacionalizmo, nuo 
neapykantos, nereikalingo antagonizmo 
ir vienašališko ekskliuzivizmo. Sykiu 
kiekvienas ateitininkas, žinodamas, kad 
tikras patriotizmas yra tobulėjimo veik
snys, privalo ieškoti patriotizme naujų 
asmeninio tobulinimosi akstinų ir ruoštis 
prie originalios kūrybos tautinės kultu-
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ros srityje. Pagaliau kiek vi e n a s ateitinin
kas turi vardan tikro patriotizmo sugy
venti su susipratusiais kitų tautų patrio
tais, mylėdamas kitas tautybės, kaipo 
bendrai žmogiškosios dvasios reiškė
jas ir nešėjas.

Šitiems uždaviniams atlikti galima numatyti visa eilė 
įvairių priemonių. Iš jų tepaminėsiu vien svarbesniąsias, 
kurios yra, pirma, pažinimas tikro patriotizmo principų bei 
pareigų ir visų artimų klausimų, su jais surištų; antra, pa
žinimas savo tėvynės tikros padėties, istorijos, krašto, tau
tinių, politinių ir kultūrinių aplinkybių, tautinės politikos ir 
panašių dalykų; trečia, dalyvimas tautinėse iškilmėse, ku
riose reiškiasi gerai suprastas patriotizmas; ketvirta kovo
jimas savyje su nacionalistinio šovinizmo ir ekskliuzivizmo 
apraiškomis ir tinkamų idėjų skleidimas kovai su panašio
mis apraiškomis savo tautiečiuose; penkta, didinimas savyje 
kuriamosios iniciatyvos; šešta, stengimasis kiek galimt ge
riau pažinti kitas tautybes iš geros pusės; septinta, mylėji
mas visų tautų organingo solidarumo idėjos ir prie kiek
vienos progos didinimas šansų šitai idėjai įsigalėti tikrovėje 
ir tt. Laiko stoka verčia mane eiti iš eilės prie principų 
bei pareigų, kurių yra sąryšyje su ateitininkų uždaviniu 
įsigyti katalikiškojo religingumo.

2. Katalikiškumo atžvilgiu ateiti
ninkas turi uždavinio tapti rinktiniu 
inteligentu kataliku. Tai visų pirma reiškia, 
kad ateitininkui privalu kultūringai suprasti krikščioniško
sios religijos esmė ir ypač Katalikiškosios Bažnyčios mok
slas. Yra neabejotina, kad nekultūringoje visuomenėje ir 
religija yra nekultūringai suprantama ir netinkamai prakti
kuojama. Užtat tiems, kas pripažįsta religijos tiesą, yra 
prievolės pakilti kultūros atžvilgiu, kad sykiu ir religijos 
supratimas būtų pakeltas į aukštesnį laipsnį. Todėl šituo 
atžvilgiu ateitininkui, kaipo busimajam 
katalikui inteligentui, yra pareigos įsi
gyti kultūringo ir ortodoksalinio reli
gijos supratimo.
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Geras religijos supratimas turi būti padėtas j religijos 
praktikavimo pagrindą ir dargi taip, kad šitas praktikavi
mas būtų tikriausiu dorinio išsiaklėjimo veiksniu. Dorinio 
tobulėjimo statymas į sąryšį su religijos prakt kavimu pri
duoda ypatingos įtampos religiniam gyvenimui ir pasireiškia 
dažniausiai tuo religingu dievuotumu, kurio negali stigti 
rinktinis katalikas inteligentas. Todėl ateitininkui negali 
nebūti statoma į pareigą stengtis įsigyti karšto maldingumo, 
su dvasios pakilimu eiti prie dažnos komunijos ir pavyz
dingai elgtis doriniu būdu. Jei sakoma, kad yra pareigos 
stengtis pakilti į aukštesnį dievuotumo laipsnį, tai negali 
būti ne mažiausios abėjonės, kad kiekvienam ateitininkui 
yra dorinės prievolės išlaikyti, kaipo minimumą, katalikiš
kąjį korektiškumą, t. y. visas pareigas, kurios yra Bažny
čios formaliai pastatytos visiems tikintiesiems jos nariams.

Susipratęs religijos atžvilgių ir padėjęs ją į savo do
rinio gyvenimo pagrindą, rikntinis katalikas inteligentas yra 
pašauktas dirbti taip pat apaštalavimo darbą,—to apaštala
vimo, kurį Pius X vadino artimu kunigystei. Mums ne tik 
svarbu ginti religija ir jos organizacija Bažnyčioje, bet ir 
skleisti pagal savo jėgas religijos tiesos aplink save savo 
gyvenimo pavyzdžiais, savo darbais, žodžiu, plunksna ir tt. 
Kaipo minimumas, čia galioja reikalavimas, kad mūsų gy
venimas ir darbai nekompromituotų tų religijos principų, 
kuriuos mes išpažįstame vien tik tuo, kad vadinamės ka
talikais. Ogi dėdami į savo gyvenimo bei veikimo pagrindą 
gerai suprastus krikščioniškosios e’ikos principus, mes tuo 
pačiu darome jau apaštalavimo darbą, nes krikščioniškasis 
elgimasis, tuo pačiu, kad jis yra krikščioniškas, negali ne
liudyti apie krikščionybės tiesą.

Taigi religinis susiprati mas, religinis 
^orinio gyvenimo pamatavimas bei moty
vavimas ir krikščioniškas apaštalavimas 
savo gyvenimu ir darbais sudaro tris 
rinktinio kataliko inteligento pareigas, 
prie kurių turi jau ruoštis kiekvienas 
ateitininkas, dalyvaudamas Ateities 
organizacijos gyvavime. Religinis susipratimas
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gali būti ateitininko Įgyjamas uoliu ėjimu religijos pamokų 
ir šitų pamokų papildinėjimu tinkamų knygų skaitymu ir 
dalyvavymu ateitininkų lavinimosi rateliuose, kur yra na
grinėjamos religijos problemos. Religinis dorinio gyvenimo 
pamatavimas bei motyvavimas atsiekiamas uoliu tokių re
liginių pareigų praktikavimu, kokiomis yra: dalyvavimas 
kulto ceremonijose, tobulinimasis maldoje, priėmimas sak
ramentų, klausimas šv. mišių, dalyvavimas adoracijose, pro
cesijose, dorinimasis rekolekcijose ir tt. Pažymėtinas čia yra 
prancūzų katalikiškojo jaunimo vadovybės reikalavimas, kad 
tikslu sudaryti rinktinių narių grupėms, kiekvienais metais 
bent vienas kuopelės valdybos narys dalyvautų uždarose 
rekolekcijose, specijaliai organizuotose katališkojo jaunimo 
sąjungos nariams. Krikščioniškasis apaštalavimas turi pra
dėti reikštis religijos viešu ir padoriu išpažinimu be baimės 
priešingai nusistačiusių žmonių, bet ir be pigios ostenta- 
cijos, kuri liudija paviršutinį religingumą.

Bet ypatingai yra svarbu, katalikiškumo atžvilgiu, su
prasti, kad religija yra gyvenimo viršūnė, į kurią turi stiep
tis visos kitos gyvenimo sritys, nenustodamos tačiau savo 
specijalių tikslų. Kai šita tiesa padedama faktinai ne tik į 
teorinio bet ir praktiško nusistatymo pagrindą su visų są
moningumu, galima kalbėti apie rinktinio kataliko inteli
gento religinį subrendimą.

3. Kaipo busimasis inteligentas kiek
vienas, einąs mokslą, ateitininkas turi 
uždavinio tapti rinktiniu p r o t i n i n ku 
lavinimosi priemonėmis. Protininkas, atsto
jąs etimologine prasme inteligento sąvoką, reiškia žmogų, 
kuris intelektualiniame išsilavinime yra aukščiau pakilęs už 
bendrą masę žmonių, gavusių paprastą bendrąjį vidurinį 
išlavinimą. Būti protininku tarp kitko reiškia pakilti gyve
nime bei veikime prie tobulesnio principų supratimo ir 
principai, vadinami paprastai idėjomis, padėti į savo prak
tiško nusistatymo pagrindą. Aišku juk savaime, kad be 
gilesnio idėjų supratimo ir be entuziazmo aukštesnėms 
idėjoms negali būti tinkamo dorinio nusistatymo gyvenime 
bei veikime.
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Iš čion yra neabejotina, kad ateitininkams, kaipo 
mokslą einamtiems būsimiems inteli
gentams protininkams, lavinimas bei 
lavinimasis turi stovėti pirmoje už
davinių eilėje. Jei kartais pasitako, kad ypatingas 
veiklumas Ateities organizacijoje atitraukia ateitininką nuo 
mokslo mokykloje ir nuo savarankiškojo lavinimosi, tai 
šitokis ateitininko veiklumas yra ne kas kita, kaip nelemtas 
nesusipratimas, visai nenaudingas tikriems Ateities organi
zacijos uždaviniams. Lygiai nesusipratimu yra didesnis pa
sitikėjimas lavinimosi rateliuose, negu privalomu mokslu 
einamoje mokykloje. Visai suprantama, kad kartais mokyk
los gali pasirodyti dar menkai suorganizuotos, kad moky
tojai gali būti nepakankamai pasiruošę savo pareigoms 
eiti; bet vis dėlto ir tokiais atvejais būtų klaidinga manyti, 
kad ir tokios mokyklos ir tokie mokytojai negali būti nau
dingi lavinimo reikalais, nors, žinoma, tokiais atvejais yra 
reikalinga iš mokinių pusės daugiau supratimo savo parei. 
gų, daugiau noro ir sugebėjimo papildyti mokyklinį lavini
mą laisvu apsiskaitymu ir uoliu dalyvavimu lavinimosi 
retaliuose.

Bet, žinoma, iš kitos pusės reikia pripažinti, kad bet 
kuris mokyklinis lavinimas yra nepakankamas tikram inte
lektualiniam protininkų išsilavinimui. Todėl, būtent, yra 
reikalingi ką tik paminėti laisvas apsiskaitymas ir dalyva
vimas lavinimosi rateliuose. Šitos lavinimo padedamosios 
priemonės kaip tik turi papildyti iš vienos pusės mokyklos 
trukumus, o iš antros pusės—tai, ko mokykla negali duoti 
del savo apribotos programos arba specialiosios pakraipos.

Tokiu būdu pasirodo, kad ateitininkas, stengiąsis pa
tapti rinktiniu protininkų turi būti uolus mokinys, mėgėjas 
skaitytojas, sąmoningai besiorientuojąs apie skaitybos daly
kus ir skaitymo būdą, ir dargi reguliarus lankytojas lavini
mosi ratelių. Tik beidamas visas šitas tris pareigas, ateiti
ninkas gali įsigyti reikalingų pažinčių, aiškių idėjų, tvirtų 
įsitikrinimų, sugebėjimo dalyvauti diskusijose ir jas vesti, 
įtikinėti kitus žodžiu bei raštu, trumpai tariant, gali įsigyti 
visa tai, kas charakterizuoja tikrą inteligentą protininką,
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kuris ne tik džiaugiasi aukštomis idėjomis, bet dar gina jų 
tiesą ir skleidžia jų šviesą aplink save.

Jei dargi atsižvelgsime į tai, kad su kultūros augimu 
visuomeninė kova yra visų pirma idėjų kova, nuo kurios 
pareina visuomeninės organizacijos sutvarkymas, tai pama
tysime, kad idėjų kova turi dideliausios praktinės reikšmės, 
nors žemažiūriai praktikai, besididžiuoją realizmu, negali ar 
nenori to matyti. Šitai kovai ateitininkai ir privalo patiekti 
visai sąmoningų ir visai kultūringų kovotojų, t. y., į tokius 
kovotojus patys ateitininkai turi juostis mokslo ėjimo metu. 
Studijomis ir lavinimus! apskritai išsidirba įsitikrinę žmonės; 
tuo tarpu įsitikrinę žmonės yra tie sąmoningi žmonės, ku
rie palaiko tvirtų organizacijų gyvavimą. Todėl prancūzas 
Elbė, parašęs katalikų jaunimo lavinimosi rateliams vadovėlį, 
sako, kad „lavinimosi ratelis ginkluoja apaštalus ir net jų 
sužadina, kadangi tvirti įsitikrinimai turi paslankumo pasi
reikšti aikštėn ir plisti toliau“ (M. Eblė, Manuel des Cercles 
d’etudes, Paris 1924, 10 p.). Kitas prancūzų katalikiškojo 
jaunimo auklėtojas Jacques Duval sako apie jaunimo lavi
nimąsi šitokiu būdu: „Mokslas yra reikalingas, tiesiog neiš
vengiamas, ir Prancūzų Katalikiškojo Jaunimo Sąjungos 
nariai privalo jam pasiaukoti su karštu pasiryžimu ir dargi 
laikyti, kad jiems tai yra viena iš esminių pareigų. Dera, 
kad lavinimasis būtų vedamas su išmintinga tvarka, kad 
jis būtų iš vienos pusės teoretinis, kadangi nieko rimto ne
gali įsigalėti be pagrindo, arba be pamatinių principų; o iš 
antros pusės praktiškas, kadangi Prancūzų Katalikiškojo 
Jaunimo Sąjunga, nebūdama retorių mokykla, turi savo 
lavinimu nusistatyti veikimo linkmę“ (Association Catholique 
de la Jeunesse Franęaise. Methodes et Doctrines, 31/2 pp.).

4. Taigi matome, kad gerai pastatytas teori
niu atžvilgiu lavinimasis turi ruošti lietu
vių katalikiškąjį jaunimą prie plataus vei
kimo. Tai reiškia, kad ateitininkai turi ruoštis būti ateityje 
ne tik inteligentais protininkais, bet ir inteligentais veikė
jais. Inteligentas veikėjas, kuriuo ruošiasi būti ateitininkas, 
privalo būti, kaip lietuvis, tinkamai susipratusiu patriotu,
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kaip katalikas, — pasišventusiu apaštalu, kaip protininkas, 
— griežtu principų vykdytoju.

Savaime suprantama, kad ateitininkai, kaip 
einą aukštesnį ar žemesnį mokslą ir tik 
besiruošią prie gyvenimo veiKimo tikra 
šitų žodžių prasme, tegali vien ruoštis prie 
to veikimo, kuris išpuola vykdyti visuome
nėje subrendusiems, t. y. visai pasiruoš u- 
siems žmonėms. Žinoma, gyvenime nemaža pasitaiko 
atsitikimų, kad veikėjais tampa visuomenėje žmonės toli 
gražu nesubrendę nei teoriniu nei praktiniu būdu. Lietuvoje 
rasime net tokių žmonių, beeinančių labai aukštas valsty
bines pareigas. Tačiau toki atsitikimai nėra normalūs pa
vyzdžiai, kurie galima būtų piršti jaunimui, besiruošiančiam 
būti tikrais inteligentais veikėjais.

Bet įš kitos pusės reik pripažinti, kad pasiruošti prie 
veikimo vien teoretiniu būdu negalima, nes tik veiksmais 
tegalima paprasti sąmoningai bei praktiškai veikti. Tautinio 
nusistatymo ateitininkas įgauna sąryšyje su ruošimusi tau
tinei kūrybai, dorinio nusistatymo jis gali laimėti sąryšyje 
su pagilinimu religinės sąmonės, kuri reikalauja palenkti 
galutinoje sąskaitoje visą veikimą religiniams motyvams, 
arba aukščiausioms normoms. Principialaus nusistatymo jis 
įgauna sąryšyje su lavinimusi, kuris ne tik patiekia idėjų 
meilės, bet ir turi išaiškinti jų praktinį taikymą konkreti- 
nėms gyvenimo aplinkybėmis. Tokiu būdu tautinis, religinis, 
dorinis, ir idėjinis pasiruošimas prie veikimo įvyksta atlie
kant kitus uždavinius; o sykiu pasiruošimas prie veikimo 
tegali būti įgautas per veiksmus, kurie tegali tikrai auklėti 
jaunime reikiamų būsimam veikimui nusiteikimų. Taigi, 
koki yra tie veiksmai, kuriais ateitininkai galėtų pasiruošti 
prie busimojo veikimo, kaip inteligentai veikėjai, ir kurie 
sykiu būtų visai sutaikomi su einančio mokslą jaunimo 
padėtimi?

Einant pasiruošimo keliu prie veikimo apskritai, dera 
išsidirbti savyje keletas bendrų nusiteikimų, pav., tvirtas 
kūnas, tvirtas būdas su drausmingumu priešakyje, ir paslan
kumas į veikimą. Veiksmai, kurie padeda išvystyti tvirtą
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kūną, yra gimnastika su žaidimais: sportas, rankų darbai ir tt; 
veiksmai, kurie lavina drausmingą būdą, yra, pav., uolus 
vykdymas visa to, ko reikalauja priklausymas prie skauty
bės. Paslankumą į veikimą išdirba jau visos minėtos prie
monės tvirtam kūnui ir drausmingam būdui sudaryti. Prie 
to galima pridėti reikalavimas, kad ateitininkas jaustų pa
reigą pagelbėti veiksmu kiekvienu reikiamu atveju ir neat
sisakinėtų nuo pareigų, kurias jis gali atlikti.

Apie visas šitas priemones, kaip ir apie kitas, čia ne
minimas, būtų galima nemaža pasakyti smulkiau tyrinėjant 
klausimą. Tačiau negaliu praeiti patylomis nepaminėjęs 
ateitininkų idėjinių santykių su skautais. Susipažinus kiek 
su skautų principais, negalima abejoti, kad skautų ideolo
gijoje ir jų veikimo priemonėse būtų kokio nors prieštara
vimo su ateitininkų principais ir pareigomis. Rodos, kas 
gali būti gražesnio, kaip skautų pasiryžimas išlikti ištikimais 
savo principams, kaip džentelmeniškas garbės supratimas, 
kaip iniciatyvos, atsakomybės jausmo, visuomeninio solida
rumo išvystymas savyje nuosavomis pajėgomis, kaip sten
gimasis užsigrūdyti blogiausiose veikimo aplinkybėse, pa
galiau, kaip tas drausmingumas, kuris sykiu jungia dvi 
jėgas: klusnumą ir vadovavimą. „Skautai, rašo vienas pran
cūzas, savo garbe įkvepia pasitikėjimo, yra tobulai lojalūs 
piliečiai ir profesiniai veikėjai, padeda savo artimiems, yra 
draugai visiems ir broliai bet kuriam kitam skautui. Skau
tas yra mandagus, gailestingas gyvuliams, klusnus, visados 
gerai nusiteikęs, rūpestingas, ekonomiškas ir skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose. Lojalumas, tiesumas, pa
slankumas į patarnavimą, ar tai ne gražiausios džentelme
niškumo gėlės!“

Kaip tik viso to reikia ir ateitininkams, kad jie galėtų 
vykdyti savo platesnius, aukštesnius ir sudėtingesnius idea
lus. Skautai, kaip grynai praktinė drausmingo auklėjimosi 
organizacija, negali atstoti visos ateitininkų ideologijos ir 
visų jų siekiamų uždavinių; bet iš kitos pusės ateitininkai, 
neperėję skautybės pareigų skautų būreliuose, negalės įsi
gyti pakankamame laipsnyje visų tų teigiamų savybių, ku
ri as stengiasi išvystyti skautybės idėja ir kuriomis faktinai
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ne visada ateitininkai pasižymi. Todėl būtų visai tiks
linga ir naudinga ateitininkams, kadį jų 
privalomas pareigas būtų įrašyta dar pa
reiga išeiti visasskautybės pratybas, tarsi 
savo rūšies karo tarnybą, privalomą kiek
vienam ateitininkui. Nuo to, žinoma, laimėtų ne 
tik ateitininkai, bet ir skautai. Žodžiu tariant, skautybė 
yra privaloma visiems ateitininkams, kaip 
mokykla, kuri paruošia ateitininkus ge
riausiu būdu vykdyti vieną svarbią dalį 
savo uždavinių.

Galima būtų nemaža pasakyti apie ateitininkų pareigą 
dalyvauti gimnastikoje, sporte, žaidimuose, bet tik su sąlyga, 
kad visa tai būtų racionaliai suprantama, t. y. priklauso
mybėje nuo aukštesnių idealų. Šiais laikais, kai sportas pa
sidarė net mados sugestyviniu hipnozu, racionalus gimna- 

• stikos, sporto ir žaidimų pastatymas galėtų būti tuo ėjimu 
per ludos ad virtutem — per žaidimus prie dory
bės, kuris arti prieina prie to, kas yra vadinama apašta
lavimu per gimnastiką.

Toliau, kiekvieną ateitininką laukia profesinis veiki
mas. Visi ateitininkai renkasi visuomet mažiau ar daugiau 
inteligentiškas profesijas, prie kurių tenka iš anksto ruoštis 
ne tik teorijos, bet ir praktikos atžvilgiu. Kadangi šitas 
ruošimasis atliekamas sąryšyje su teoriniais ir praktiniais 
darbais mokykloje, tai man apie šitą dalyką nedaug tereik 
pasakyti. Čia tik kiekvienam ateitininkui privalu žinoti, kad 
rinktinis inteligentas, kaipo toks, turi būti 
rinktinis žmogus ir savo specialybėje. Žmo
gus, kuris savo specialybėje nėra nei kompetentingas, nei 
uolus, nei sąžiningas, ir kuris tikrai nemyli savo profesijos, 
negali turėti pasitikėjimo visuomenėje ir negali būti jai va
dovaujamoji ’pajėga. Žinoti apie tai iš anksto yra svarbu 
mokslą einančiam jaunimui, kad jis iš anksto tinkamai 
nusistatytų savo būsimo profesinio veikimo atžvilgiu. Kaip 
privalomas minimumas čia yra ateitininkui uolus ėjimas 
mokykloje bendro lavinimosi ir profesinės praktikos. Jei 
parenkamoji ateitininkų profesija turi dargi ypatingos reikš-
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mės ateitininkų idealų atžvilgiu, tai toki ateitininkai gali 
dar jungtis į teorinio ir praktinio lavinimosi ratelius. Šiaip
jau klausimas yra gana aiškus.

Užtat reikalauja paaiškinimo ateitininkų ruošimasis 
prie religinio veikimo, arba apaštalavimo, ir prie visuome
ninio veikimo, kadangi abu šituodu veikimo būdu plačiau 
ar siauriau, mažiau ar daugiau yra privalomu visiems atei
tininkams, sulig tuo momentu, kada jie tampa subrendu
siais rinktiniais inteligentais veikėjais. Kyla tad klausimas, 
kokiais veiksmais gali pasiruošti ateitininkai būti religiniais 

visuomeniniais veikėjais.
Kiekvieno religinio a p a š t a 1 a v i m o p r a- 

džia glūdi žmogaus gyvenimo bei veikimo 
suderinime su krikščioniškosios pasaulė
žiūros idealais. Todėl pagilinus religijos tiesų supra
timą, svarbu pasireikšti šituo supratimu viešame gyvenime, 
kad kiekvienas galėtų patirti savo akimis, kad tikras reli
gingumas jungia savyje dorumą ir gražumą. Iš čia kyla 
uolaus ateitininkų dalyvavimo pareiga bažnytiniame savo 
parapijos gyvenime su jos bažnytiniu kultu, pamaldomis, 
giesmėmis, labdarybės įstaigomis ir tt. Juk sudaryti kiek
vienoje parapijoje aplink kunigą kleboną rinktinių inteli
gentų katalikų, t. y. susipratusių ir tikrai dievotų žmonių 
būrelį yra gyvas reikalas mūsų religinio gyvenimo apgynimui 
visuomenės santvarkoje. Paskui, jau religijos gynimas nuo 
nedorų užpuolimų, iškėlimas jos didybės tikroje šviesoje 
tiek žodžiu, kiek ir raštu, skleidimas religinių idėjų išro
dymu, kad jos atsako tikrai suprastiems giliausiems moder
niosios sielos reikalavimams, štai veiksmai, kurie tokiu ar 
kitokiu būdu yra prieinami ateitininkams jau besiruošiant 
prie tikro religinio apaštalavimo. Prie šio klausimo turiu 
dar pažymėti du dalyku, būtent: reikalą pramokti tinkamai 
prieiti prie abejojančių, arba netikinčiųjų sielų, ir antra, 
reikalą žadinti savo tarpe kunigiškus pašaukimus.

Visų pirma pravartu žinoti, kad apaštalavimo 
dvasia nesutaria su tuo ekskliuzivizmu, 
kuris neleidžia sueiti su kitaip manančiais 
žmonėmis. Krikščionybė kaip tik reikalauja
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Liūdas Gira — Valst. Teatro Direktores, Kon
greso meno ir pramogų komisijos pirmminKas, 

,,Paparčio Žiedo“ autorius.

nuo žmonių prieiti prie netikinčių, kaip 
prie nelaimingųjų žmonių, reikalaujančiu 
dvasinės pagalbos. Tokiam priėjimui reikalingas 
yra platus humanitarinis išsilavinimas, religinis susipratimas 
ir psichologinis sugebėjimas suprasti priešingai manančio 
žmogaus matymo punktą, būtent, tas sugebėjimas, kuris 
leido šv. Pauliui rasti stabmeldžių graikų širdyse tą aukurą 
Nežinomajam Dievui, kuris laukė Kristaus religijos, T?

Kitas dalykas, tai turėti iš savo tarpo savo religiniam 
gyvenimui pakankamai pasiaukavusių kunigų, kurie'su pilnu 
pasiruošimu ir širdingu palankumu, su religiniu kompeten
tingumu ir pedagoginiu nusiteikimu sugebėtų prieiti prie 
savo jaunųjų draugų sielų. Kol šilokis visų ateiti-
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ninku grupių aprūpinimas apaštališkais 
kunigais neįvyksta, negalima kalbėti apie 
normalų religinį ateitininkų gyvenimą. 
Tam reikalui reik pasitikėti Dievo Apvaizda, kuri panorės 
sužadinti pakankamai kunigiškų pašaukimų mūsų tarpe.

Bene sudėtingiausias bus ateitininkų pasiruošimas 
visuomeniniam darbui. Visuomeninis veikimas tokioje ar 
kitokioje lytyje yra neišvengiamas jokiam ateitininkui, 
patapusiam inteligentu veikėju. Jau vienas tas faktas, kad 
per rinkimus susipratęs inteligentas katalikas ne tik turi 
sąmoningai balsuoti, bet ir sugebėti patarti kitiems, kaip 
privalu balsuoti, padaro tai, kad ateitininkas turi būti 
visuomenininkas bent tam tikrame laipsnyje. Tiesa pasakius, 
šitas laipsnis negali būti net žemas, prisiminus, kad ateiti
ninkas iš savo esmės ruošiasi būti rinktiniu inteligentu 
veikėju.

Savaime suprantama, kad ateitininkai, kaip busimieji 
visuomenininkai, turės ne kartą domėtis ir spręsti visuome
nines problemas lavinimosi rateliuose ir pratintis žodžiu ir 
raštu ginti savo idėjas ir stengtis pažinti visuomeninę aplin
kumą. Bet mums šiuo momentu rūpi, koki yra veiksmai, 
kurie galėtų ruošti ateitininkus būti tikrais visuomeninkais.

Visuomeniniam veikimui, kaip tokiam, 
yra visų pirma reikalingu du bendru nusitei
kimu: solidarumo jausmas ir teisės sąmonė. 
Juk aišku, kad negali būti tikru visuomeninku tas, kas 
nenuvokia, kad visuomeninis gyvenimas savo visumoje yra 
pagrįstas , solidariais interesais, ir kas neturi sąmonės, kad 
visuomenės tvarka ir įvairūs, kartais priešingi interesai 
privalo būti atremti į teisės pagrindą. Visuomeninis soli
darumas išvystomas jaunime labiausiai draugiškojo solida
rumo veiksmais, o teisės sąmonė — organizacijos statutų 
lojaliu laikymusi, principų bei pareigų uoliu realizavimu 
ir saugojimu visuomeninės tvarkos, taip pat paskatinimais 
kitų žmonių to paties laikytis, pav. visuomeninės tvarkos, 
eilės, viešo švarumo ir tt.

Turint solidarumo jausmą ir teisės sąmonę jaunimas 
turi eiti paruošiamaisiais veiksmais prie šeimyninės, pilietinės,
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socialinės ir politinės akcijos, nors jaunimas, normaliai 
imant dalyko padėtį, t. y. normalėse aplinkybėse, neturėtų 
giliai leistis nei į šeimyninį, nei į pilietinį, nei į socialinę 
nei į politinį veikimą. Paruošiamuosius veiksmus į šitų visų 
rūšių veikimą tegalėsiu vien tik programiniu būdu trumpai 
nusakyti, atsižvelgiant į tai, kad mano paskaita užsitęsė ir 
taip labai ilgai.

Auklėjimasis šeimyniniam gyvenimui reikalauja visų 
pirma tinkamo susipratimo apie šeimos dideliausią reikšmę 
ir visuomenės dorai, ir dorovės tvirtumui, ir tautos klestėjimui, 
ir politiniam, socialiniam, pilietiniam žmonių išauklėjimui, 
ir taip pat apie visus tuos principus kurie daro šeimos 
gyvenimą normaliu, t.y., ir apie skaistybės reikšmę, ir apie 
sutuoktuvių neperskiriamą šventumą, ir apie tėviškąjį auto
ritetą, ir apie vaikų auklėjimo privalomumą, ir apie materia
linį šeimos nenutrūkstamumą. Šita pakraipa ateitininkas 
turi eiti santykiuose su šeima, numatydamas gerai, kad 
Lietuvos ateitis pareina žymiai nuo to, ar 
pasiseks lietuviams inteligentams katali
kams sudaryti tvirtas krikščioniškas ir 
pedagogiškai vedamas šeimas, kurių pas 
mus tuo tarpu yra dar labai maža. Todėl jaunas 
ateitininkas turi praktikuoti visas tas dorybes, kurios gali 
turėti svarbos būsimajai šeimai; gerbti tą šeimą, iš kurios 
jis išeina, stengdamasis pasinaudoti jos dorybėmis, jei ji 
stovi aukštai, ir pakelti ją savo dorine įtaka, jei ji stovi 
žarnai. Visais atvejais kova su alkoholizmu, su pornografija, 
su darbu šventadieniais, su motinos pašaliniu darbu už 
šeimos ribų — gali būti tais konkretiniais veiksmais, kuriais 
gali pasireikšti idėjinis ateitininkas šeimyninio veikimo 
srityje.

Pilietiškai išauklėtas yra žmogus, kuris lojališkai pildo 
visas pareigas, kurias uždeda ant jo visuomenė, savivaldybė 
ir valstybė ir sugeba tinkamai naudotis savo teisėmis. Nėra 
pilietiškai susipratęs žmogus, kuris be pakankamų priežasčių 
atsisako nuo garbės teisėjo pareigų; kuris neprisideda jokia 
prasme prie savivaldybės darbų sėkmingumo; kuris viešose 
vietose palieka daugiau netvarkos, negu yra pats radęs;



— 76 —

kuris naudojasi proga išsisukti nuo teisėtai valstybės nusta
tytų mokesnių, ir kuris nesistengia išdirbti žmonėse visais 
panašiais atvejais tinkamo nusistatymo. Ateitininkas turi 
būti visų pirma pats korektiškas pilietiškuoju atžvilgiu, o 
paskui, ir net sykiu, turi ir kitus žmones raginti tinkamai, 
teisingai ir lojaliai nusistatyti. Stovi eilėje, rimtai ir švelniai 
įspėk tuos, kurie eilę neteisingai, t. y. be pakankamų prie
žasčių, laužo; važiuoji nerūkomuoju vagonu ne tik pats 
nerūkyk, bet ir kitus švelniai su didžiausiu ramumu įspėk, 
jei jie nusideda prieš nustatytąją tvarką; matai gyvulių kan
kintoją, protestuok; matai žolynų mindžiotoją arba apso
dinimų draskytoją, protestuok švelniai, ramiai, su išvidiniu 
pasišventimu, nes už savo protestus, gali gauti koliojimo, 
barimo net mušimo. Kaip būtų gražu, kad mūsų ateitinin- 
kiškas jaunimas taip ruoštųsi eiti pilietiškas savo pareigas, 
mokydamas sykiu mūsų žmones pilietiškų dorybių, kuriomis 
paprastai jie nelabai pasižymi, ir visų pirma vadovaudamas 
liaudies jaunimui, susibūrusiam į Pavasario Sąjungą.

Neabejotina toliau, kad inteligentams katalikams yra 
privaloma socialinė akcija. Aišku taip pat savaime, kad 
pasiruošimui prie šitos akcijos yra reikalingos labai rimtos 
studijos. Leiskime, kad šitos studijos ateitininkų yra atlie
kamos mokykloje, laisvu apsiskaitymu ir lavinimosi rate
liuose. Leiskime, kad ateitininkai, vadovaudamiesi krikščio
niškąja etika, prieina nuosekliai išvadą, kad kapitalo kovoje 
su darbu nei kapitalo nei darbo atstovai neturi racijos, kai 
stengiasi vienašališkai išnaudoti padėtį savo naudai pagal 
pajėgų persvarą; kad tikra socialinė akcija, krikščionybės 
diktuojama, reikalauja, kad kapitalo ir darbo konfliktas 
būtų sprendžiamas socialės taikos ir solidarumo pakraipa, 
ir kad, šita pakraipa einant, daugiausia socialinio auklėjimo 
turi tinkamai sutvarkyti koperatyvai, vedami krikščioniškojo 
solidarumo pakraipa. Po to tegali būti ateitininkui kalbos, 
kokiais realiais veiksmais katalikiškasis jaunimas gali įsigyti 
krikščioniškojo solidarumo, neįeidamas dar, kaip jaunimas, 
į socialinį partijų veikimą. Tokių veiksmų gali patiekti visų 
pirma steigimas ekonominių kooperatyvų susišelpimo tikslu 
ir uolus juose dalyvavimas. Ir reik pasakyti, kad toks
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kooperatyvinis jaunimo veikimas ne tik ruošia prie socia
linės akcijos, bet ir gali aprūpinti daugeliui draugų materia
linį gyvenimą, be ko pats Ateities organizacijos buvimas 
būtų ne visai tvirtas. Taigi socialinės akcijos 
atžvilgiu aktualiu obalsiu turi būti priva
lomas dalyvavimas ekonominiuose ateiti
ninkų kooperatyvuose, kad per solidarų 
pratinimąsi prie mažų veiksmų galima būtų 
atsiekti didelių išdavų.

Pagaliau keletas žodžiu ap’e ruošimąsi prie politinio 
veikimo. Iš dviejų visuomeninių nusiteikimų, kuriais, kaip 
minėta, yra solidarumo jausmas ir teisės sąmonė, teisės 
sąmonė turi pirmaeilės reikšmės politi
niame gyvenime. Tuo tarpu teisės sąmone turį 
pasireikšti sąmoningu branginimu dviejų 
pagrindinių visuomeninio gyvenimo verty
bių, būtent: tvarkos ir laisvės. Tvarkos 
meilė ir sugebėjimas ją palaikyti visuo
menės gyvenime yra ne kas kita, kaip parla
mentarinis drausmingumas. Laisvės meilė 
ir sugebėjimas ją pagerbti yra ne kas kita, 
kaip tolerantingas laisvingumas. Kitaip 
tariant, į politinio lavinimo pagrindą reik 
padėti drausmės bei laisvės sintezė. Be 
drausmės politinis visuomėnės gyvenimas 
tampa chaosu. Belaisvės visuomenė tampa 
vergųmasė.

Palaikymas savo gyvenime parlamentarinės drausmės, 
pratinimasis pagerbti nuomonių bei iniciatyvos laisvę, 
stengimas įsigyti sugebėjimo ginti įteigiamai žodžiu ir 
raštu savo nusistatymą politiniame klausime, išdirbimas 
savyje aversijos prie demagogijos, sąmoningas studijavimas 
įvairių partijų programų ir įsigijimas pažiūros, kad neišven
giamos politiniame gyvenime partijos labiau turi speciali
zuotis pagal atskirus politinius uždavinius, negu su ekskliu- 
zivistiniu demagogizmu kovoti su priešingomis partijomis, 
— štai keletas iš daugelio priemonių ruoštis politiniam 
veikimui.
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Reik kaip tik -pažymėti, jog ruošimas prie politinio 
veikimo itin yra svarbus todėl, kad ginti politinį krikščio
niškąjį nusistatymą, del faktines dalykų padėties, iki šiol 
dažniausiai turėjo eiti žmonės be tvirtų dorinių principų ir 
platesnio politinio pasiruošimo, taip kad šiuo laiku mes 
nemaža galime patirti atsitikimų, kur vadinamieji krikščio
niški veikėjai pasirodė nepajėgiančiais atsilaikyti prieš poli
tinės kovos pagundas ir įsigilinti į politinio veikimo esmę. 
Kiek papolitikavę, kai kurie kunigai meta sutonas, kiti 
kunigai ir pasauliečiai apsibiznina priėję kapitalų, dar kiti 
ciniškai kalba apie bet kuriuos socialinius ir politinius 
principus. Tiesa, toli gražu ne visi užsitarnauja tokių skaudžių 
priekaištų, bet vis dėlto per didelė proporcionaliai dalis 
vadinamųjų krikščioniškų politikų pasidavė pagundoms. 
Ragindamas visus ateitininkus rimtai ruoštis prie krikščio
niškosios politikos, laikau savo prievole įspėti, kad ruošimos! 
laiku yra labai svarbu tinkamai apsišarvuoti prieš politinio 
gyvenimo pagundas. Jei jos suvilioja ateitininkus tebe
einančius mokslą, arba sendraugius, tai mes negalime 
neapgailestauti šito liūdno ir blogai mus charakterizuojančio 
fakto.

Jei visa, kas mano pasakyta, nėra realizuota ateiti
ninkų gyvenime bei veikime, tai tikiuos, visa tai turi Atei
ties organizacijos gyvenime savo užuomazgą ir gali plačiau 
išsivystyti. Kad taip yra, pasidaro aišku iš to, kad Ateitis, 
kaip judėjimas, buvo instinktyvus protestas prieš rusų mo
kyklų demoralizuojančią įtaką. Tuo laiku, kuomet mums 
sendraugiams teko eiti mokslą, besiformuojant ateitininkų 
judėjimui, universitetinio jaunimo nusistatymas turėjo ketu
rias charakreringas žymes, būtent: 1. abejingumą tautybės 
atžvilgiu, 2. aiškų palinkimą į ateizmą, 3. niekinimą aka
deminio mokslo, kaip intelektualinio lavinimo, ir 4. pasi
ryžimą savo pajėgomis pradėti politinę revoliuciją ir atatin
kamą visuomeninį veikimą, Ateities organizacija, būdama, 
kaip sakiau, protestu prieš rusų mokyklos ir jaunimo pa
kraipą, prieš kiekvieną žymę pastatė naują uždavinį, prieš 
a b e j i n g u m ą ta u ty b ė s klausime Ateitis pa
statė patriotizmą su tautine kultūrine kū-
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r y b a; prieš ateizmą pastatė intelektua
linio lavinimosi reikalą, ir prieš ardomąjį 
revoliucionizmą pastatė pareigą ruoštis 
prie plataus visuomeninio veikimo. Istorijos 
faktais pasmerktas jau rusų jaunimo nusistatymas ir apvai
nikuotas sėkmėmis ateitininkų veikimas. Tokiose aplinky
bėse ateitininkams telieka gilinti savo pakraipa ir, neapsilei- 
džiant gyvenimo pilkumoje, eiti prie naujų didesnių ir reikš
mingesnių laimėjimų.

Turiu tačiau pabrėžti, kad šitie nauji laimėjimai te
gali įvykti ne tik sąryšyje su pagilinimu ateitininkų prin
cipų bei pareigų, bet ir sąryšyje su gilia Ateities sąjungos 
reorganizacija. Šita numatoma tik iš tolo Ateities Sąjungos 
reorganizacija pareikalautų: 1. kad ateitininkų principai bei 
pareigos būtų tiksliai ir aiškiai suformuluoti; 2. kad principai 
ir pareigos būtų paaiškinti platesniu raštu vadams vadovautis 
savo pareigose; 3. kad būtų surašyti praktiniai metodolo
giniai vadovėliai keturiems pagrindiniams ateitininkų už
daviniams su smulkiu nurodymu pareigų bei priemonių ir 
kad šituose vadovėliuose būtų atsižvelgta į jaunesniųjų ir 
vyresniųjų ateitininkų, studentų ateitininkų ir sendraugių 
padėties reikalavimus; 4. kad būtų išdirbta platesnė kons
titucija, normuojanti visos sąjungos gyvenimą, ir atskiri 
statutai jaunesniesiems ir vyresniesiems moksleiviams, stu
dentams ir sendraugiams, ir 5. kad būtų nustatyti Sąjungai, 
toki pasireiškimo būdai, kaip ženkleliai ir vėliavos.

Nesigilindamas į praktišką visų šitų reikalų atlikimą, 
tekonstatuoju juos, kaip plaukiančius iš mano nagrinėjimo 
ateitininkų principų bei pareigų. Baigdamas ir galiu palin
kėti draugingajam Ateitininkų Kongresui pastūmėti nuro
dytus reikalus į priekį ir tuo pačiu išvesti Sąjungą į tikres- 
nius ir platesnius kelius. '

Kaunas, 1925 m. rugpiučio 12 d.
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Dr. K- Ruginis

Religinė bei dorinė ateitininku pažanga.
Paskaitos, skaitytos II Ateitininkų kongrese 1925. VIII. 11—15, santrauka.

Savo vėliavoje ateitininkai turi įsirašę kilniausiąjį obalsį: 
Viską atnaujinti Kristuje. Šitas obalsis yra pirmuti
nis ir svarbiausiasis ateitininkų uždavinys. Įsigilinkim į šito obal- 
sio turinį ir pažiūrėkim, ką, konkrečiai paėmus, reiškia Viską 
atnaujinti Kristuje. Kada jau bus viskas atnaujinta Kristuje? Vis
kas bus atnaujinta Kristuje tada, kada kiekvienas, kaip asmeni
nio, taip ir visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo žingsnis eis 
pagal Kristaus mokslą, kada kiekvienas naujas tose įvairiose žmo
gaus gyvenimo srityse reiškinys sutiks su Evangelijos dvasia. 
Toks, trumpai tariant, yra konkretus ateitininkų obalsio — viską 
atnaujinti, Kristuje turinys. Ir jeigu mes norime, kad šitas obal
sis netaptų vien gražiai skambąs sakinys, tai niekad neprivalome 
jo vartoti atitrauktai nuo gyvenimo. Pirmiausia turime giliausiai 
įsitikinti, kad tas obalsis yra šiam mūsų gyvenimui taikomas, o 
ne kokių nors dausų gyvenimui, antra, vartodami jį visumet tu
rime konkrečiai įsivaizduoti jau atnaujintą Kristuje gyvenimą ir 
jam greta pastatyti tą mūsų tikrenybės gyvenimą, kurį dar turi
me atnaujinti. Tik taip vartojamas šitas obalsis nenustos mums 
savo veikiamosios galios.

Kokia gi yra pagrindinė visko atnaujinimo Kristuje sąlyga? 
Į šitą klausimą geriausia gali atsakyti krikščionybės istorija. O ji 
mums sako, kada geriausiai žmonių atnaujinimas Kristuje sekėsi 

^apaštalams. Niekad niekas nebuvo taip diametraliai priešingas 
Evangelijos dvasiai, kaip pagoniškosios kultūros pasaulis apašta
lų laikais, o tačiau tie menkučiai žvejai—apaštalai tą pasaulį at
naujino Kristuje. Kame yra jų pasisekimo paslaptis? Ta pati 
istorija mums atsako, jog toji paslaptis yra tame, kad apašta
lai patys buvo visiškai atsinaujinę Kristuje. 
Taip visiškas savęs atnaujinimas Kristuje yra 
pagrindinė sąlyga kitiems atnaujinti. Tą tiesą 
pildantis matome ne tik apaštalų laikais, bet ir visais krikščio
nystės istorijos laikais, neišskiriant ir mūsų laikų. Didžiausius 
krikščionių gyvenimo atnaujinimo darbus matome nuveikiant tik 
tokių į apaštalus panašių didvyrių, kaip šventasis Pranas Asi- 
žietis, šventasis Ignas Loyola ir kt.

Matome tačiau krikščionystės istorijoje ir priešingų reiški
nių. Neatsinaujinusių Kristuje Evangelijos skelbėjų darbas ne 
tik ne buvo naudingas, bet tiesiog žalingas. Tik prisiminkim 
tuos laikus, kada krikščionystėn perėjo daug pagoniškųjų tautų 
valdovų. Jie tik forma tapo krikščionys, turiniu gi pasiliko per
dėm pagonys. Šitie tik apsikrikštiję, bet vidujiniai Kristaus dva-
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> Mokyklos“ redaktorius.

šioje neatgimę asmenys ir užteršė krikščionių gyvenimą tais pa
goniškais papročiais, del kurių ir šiandieną dar krikščionystei 
daromi priekaištai ir pašiepimai. Tačiau kiekvienam, kad ir tru
putį galvojančiam žmogui yra aišku, kad ne krikščionystė, kaipo 
tokia, yra kalta, kad jos gyvenime tokių tamsių reiškinių buvo 
ar ir dabar pasitaiko, bet kalti yra tie atskiri žmonės, kurie pa
tys neatsinaujinę Kristuje jau atsistojo krikščionystės pryšakyje, 
ar šiaip kitas kurias vietas užimdami turi nulemiančios jos gy
venime įtakos.

Tad, ateitininkai, jeigu mes norime, kad mūsų kilnusis obal- 
sis nepasiliktų vien mūsų vėliavoje įrašytas, jeigu tikrai 
norime viską atnaujinti Kristuje, tai pradėkim 
tą darbą pirmiausia nuo savęs! Tik save atnaujinę 
Kristuje mes ir viską įstengsime atnaujinti Jame! Jeigu gi 
mes nesistengsime pirmiausia patys save atnaujinti Kristuje, tai

6
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ir nieko neatnaujinsime Jame, nes patys būsime krikščionys ne 
turiniu, bet tik forma.

Atsinaujinti Kristuje mums reikia ne tik dėlto, kad paskui 
ir visą savo tėvynės gyvenimą atnaujintume, bet ir dėlto, kad 
tai yra ir vienintelė sąlyga kiekvienam žmogui amžinajam gyve
nimui pasiekti. Tat atnaujindami save Kristuje mes gerinsim 
laikinąjį visuomenės gyvenimą ir pelnysim sau amžinąjį, gera 
darysim artimui ir kartu sau.

Mums, ateitininkams, atnaujinti save Kristuje nėra ir taip 
labai sunku. Juk mes visi esame dar jauni, dar nėra mumyse įsi- 
kerėjusios kokios nors nedorybės, kurias labai sunku būtų išrauti, 
dar nėra taip labai įsigalėję kokie nors blogi įpročiai, nuo ku
rių labai sunku būtų atprasti. Ne, esame dar jauni augalėliai, ku
rių kirmys dar nėra pagraužusios; jeigu kurios jų jau ir graužia 
mus, tai dar tik iš paviišiaus, dar tik žievę; vidus gi mūsų dar 
visai sveikas tebėra.

Kas tat reikalinga mums, kad naujų kirminų mumyse neat
sirastų, kad jau pradėjusios mūsų žievę graužti pranyktų ir pėd
sako nepalikusios? Tam reikalinga m u m s d a ryti pa
žanga religiniame bei doriniame gyvenime. Tik 
religinio bei dorinio gyvenimo pažanga gali apsaugoti nuo viso 
pikto, artai jis paeitų iš mus apsupančio gyvenimo, ar iš pačios 
mūsų prigimties ir padėti mums užaugti tikrai Kristuje atsinau
jinusiais ir Jame sustiprėjusiais žmonėmis. Daryti tat religiniai- 
dorinio gyvenimo pažangą yra svarbiausia kiekvieno ateitlninko- 
ės pareiga, nes nuo šitos pažangos priklauso tinkama pažanga ir 
visose kitose tautų bei valstybės gyvenimo srityse, kitaip sakant— 
viso atnaujinimas Kristuje.

Pakalbėkim pirmiausia apie religinio gyvenimo pažangą. Re
liginio gyvenimo pažanga eina dviem kryptim: religijos tiesų pa
žinime ir religinėje praktikoje. Nėra pasaulyje tokios religijos, 
kur nebūtų religinės praktikos. Net ir tokiose religijose, kuriose 
nematyti aiškaus asmeninio Dievo supratimo, randame, kartais, ir 
net labai komplikuotą religinę praktiką. Religinė praktika turi 
savo pagrindą pačioje žmogaus prigimtyje: kadangi žmogus susi
deda iš kūno ir sielos, tai jis negali išpažinti tam tikras tiesas, 
kaip nors išviršiniu būdu to savo išpažinimo neparodydamas. 
Ne visos religijos turi lygiai tobulą religinę praktiką. Religinės 
praktikos tobulumas pareina nuo pačios religinės tiesos tobulu
mo. Religija, apimant tuo žodžiu ir tiesą ir 
praktiką, tik ta yra tobula, kuri apima visą ž m o- 
gaus prigimtį, kitaip sakant, kuri patenkina ir 
protą, ir valią, ir jausmus. Kaip žmogaus prigimtis yra 
tik viena, taip ir tokia religija gali būti tik viena, ir tokia 
visą žmogaus prigimtį apimanti religija yra 
katalikybė.

Ar galima yra religinio gyvenimo pažanga? Negali būti 
abejonės. Palyginkim mes savo gyvenimą su pirmųjų amžių
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krikščionių gyvenimu, palyginkim mes savo religijos tiesų paži
nimą ir savo religinę praktiką su tokių asmenų religijos tiesų 
pažinimu ir religine praktika, kaip šventojo Prano Asižiečio, šven
tojo Tomo Akviniečio, šventosios Katrynos iš Lįjenos, šventojo 
Ignaco Loyolos, šventosios Vaikelio Jėzaus Teresės ir k. t., ir 
pamatysime didelį skirtumą. Jeigu jie galėjo tokią milžinišką pa
žangą čia padaryti, tai kodėl mes negalime? Juk ir jie buvo to
kie pat žmonės, Kaip ir mes.

Pažanga religijos tiesų pažinime ir religinėje praktikoje ne
privalo eiti skyrium, bet kartu. Negalima yra sakyti: pirma pasi
stengsiu tobulai pažinti religijos tiesas, o paskui jau užsiimsiu 
religine praktika. Tuo keliu negalima yra eiti del to, kad ne tik 
religinės praktikos pažanga priklauso nuo pažangos religinėje 
praktikoje. Nedarydamas pažangos religinėje praktikoje gali būti 
ir dažnai būna religijos tiesų atmetimo, kitaip sakant, subedievė
jimo priežastimi. Kokiu tai būdu? Jeigu mes atliekame kokį dar
bą pirmą kartą, tai jis mums nelabai sekasi, yra sunkus. Nesi
sekdamas ir būdamas sunkus jis teikia mums nemalonumo. Bet 
jeigu mes tą patį darbą vis dažniau dirbsime, tai mes išmoksime 
ir įprasime jį dirbti; tuomet to darbo atlikimas jau ne tik nebe- 
teiks mums nemalonumo, bet atvirkščiai sukels mumyse pasiten
kinimo jausmus. Panašiai yra ir su religine praktika. Iš pradžių 
mes nemokame jos tinkamai atlikti. Pavyzdžiui imkime kad ir 
išpažintį. Padaryti tinkamą sąžinės perkratymą, surinkti savo nuo
dėmes, jas reikiamai įvertinti ir taip įvertintas jas tinkamai išpa
žinti, sužadinti tobulą gailesį ir t. t. yra nelengvas dalykas ir 
del to pradžioje nelabai sekasi; panašiai yra ir su kitais religi
nės praktikos pavyzdžiais. Iš nesugebėjimo, iš nesisekimo religinę 
praktiką tinkamai atlikti kyla mumyse nemalonumo jausmas, o 
š s jausmas jau gimdo palinkimą visai religinės praktikos neatli
kinėti. Iš kitos pusės religinė praktika yra tam tikras darbas. O 
viršaus mums pridedamas naujas darbas jau vien kaipo toksai 
pradžioje ir giyra nemalonus ir visumet sukelia mumyse jam 
pasipriešinimą. Jeigu tat religinę praktiką atlikinėti retai, tai vie
na mes niekad neišmoksime ir neįprasime jos tinkamai atlikti, 
antra, kiekvieną kartą ji bus mums vis naujas darbas; del šitų 
abiejų priežasčių ji visados bus mums labai sunkus ir nemalonus 
dalykas. Kiekvieno gi nemalonaus darbo, žmogus yra linkęs nu
sikratyti ir dažniausia jo nusikrato, jeigu tik tas nusikratymas ne
kenkia jo materialiai ekzistencijai. O kadangi religinė praktika 
materialiai žmogaus ekzistencijai kokios nors apčiuopiamos nau
dos neduoda, tai iš pradžių atlikinėdamas ją retai, toliau ir vi
sai nustoja atlikinėjęs. Nebeatlikinėjant žmogui religinės prakti
kos ima tačiau jį graužti sąžinė. Žmogus tada ima ieškoti būdo 
savo sąžinei nuraminti ir, žinoma, pasirenka patį lengviausiąjį bū
dą. Lengviausias čia būdąs yra atmesti tas tiesas, iš kurių reli
ginė praktika išplaukia. Šitą būdą savo sąžinei nutildyti žmogus 
dažniausiai ir pasirenka — atmeta religijos mokslą. Taip tai ne-
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darymas pažangos religinėje praktikoje gal būti subedievėjimo 
priežastimi.

Subedievėti gresia pavojus ir nedarant pažangos religijos 
tiesų pažinime. Pirmąsias religijos mokslo žinias mes gauname 
kūdikystėje. Tos kūdikystėje įgijamos rel gijos mokslo žinios yra 
be gilesnio pamatavimo, dažnai labai naivios, vienu žodžiu to
kios, kurios yra vaikui suprantamos ir patenkina jo dvasios rei
kalavimus. Pas mažą vaiką protas dar silpnai veikia, veikia dau
giau vaizduotė. Tat ir religijos mokslas yra teikiamas ne abstrak- 
tėse sąvokose, bet konkrečiuose vaizduose. Dažniausiai pasitaiko, 
kad kūdikystėje religijos tiesų moko mažo apšvietimo žmonės. 
Jie tas religijos mokslo sąvokas dažnai netinkamai sukonkretina. 
Aiškus dalykas, jog žmogui užaugus ir jo protui subrendus, kū
dikystėje įgytos religijos mokslo žinios jo nebegali patenkinti, ir 
jis jas su pašiepimu atmeta. Žinoma, taip darydamas jis yra kal
tas, nes, norėdamas, ir subrendęs galėtų dar savo religijos moks
lo žinias pagilinti ir nesubedievėti. Bet čia dažnai taip atsitinka, 
kad jeigu žmogui augant religijos tiesų pažinimas nebuvo nuo
lat jame tobulinamas, tai, užaugus jam rodosi, kad visai ir nėra 
tobulesnio religijos mokslo už tą, kurį jis įgijo kūdikystėje ir del 
to jis nė nesistengia jo ieškoti.

Tat pažanga religijos tiesų pažinime yra būtina sąlyga žmo
gui nesubedievėti. Toji pažanga turi prasidėti nuo pat Kūdikys
tės ir nuosekliai eiti vis aukštyn. Žmogus nuo savo kūdikystės 
iki visiško subrendimo pereina tam tikrus dvasinio brendimo 
laipsnius. Su kiekvienu laipsniu žmogaus pažinimas eina vis to- 
bulyn. Del to ir religijos tiesos turi būti patiekiamos kiekvienam 
šitų laipsnių atatinkamu būdu. Religinis švietimas čia turi eiti 
taip, kad nepasiliktų nė mažiausios spragos. Taip einant religijos 
tiesų pažinimo pažangai žmogaus protas niekad negalės sukilti 
prieš religiją.

Kurios yrs pagrindinės religijos tiesos, kurių pažinime mes, 
ateitininkai ypatingai, turime stengtis daryti pažangą? Tos tiesos 
yra šios: Dievas, Kristus, Bažnyčia. Dievas yra kiek
vienas religinis pasaulėžiūros centrinis klausimas. Čia aš nemanau 
duoti Di vo esimo įrodymų, bet tik noriu nurodyti, koks turi 
būti mūsų Dievo pažinimas. Pirmiausia mums reikia pažinti, kad 
yra vienas asmeninis Dievas; toliau mes turime pažinti, kad tasai 
Dievas yra pasaulio, o kartu ir žmogaus su jo nemirštamąja siela 
leidėjas: ir pagaliau mums reikia aiškiai suprasti ir įsitikinti, kad 
yra Dievo nustatyta dorinė tvarka ir kad žmogus turės duoti 
Dievui savo gyvenimo atskaitą.

Šitas tiesas pažinę mes betarpiškai prieisime prie Kristaus ir 
atpirkimo paslapties. Jeigu yra nustatyta dorinė tvarka, kurią užlai
kyti Dievas absoliučiai reikalauja, tai kokioje padėtyje atsiduria 
žmogus tą tvarką sulaužęs? O sulaužyti tą tvarką žmogui kartais 
ir gana dažnai pasitaiko. Sulaužęs Dievo nustatytą dorinę tvarką 
žmogus įeina į konfliktą su Dievu, jis pasijunta pasmerktas amžinai
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pražūčiai. Ar begali tuomet žmogus normaliai gyventi? Ne, 
gyventi ir žinoti, kad po mirties būsi amžinai nubaustas yra 
baisiausia tragedija, kurios žmogus negalėtų pakelti. Jos nepakėlė 
Juda ir nusižudė. Nusižudyti tektų ir kiekvienam mirtiną nuodėmę 
papildžiusiam žmogui, jeigu nebūtų galimybės vėl susitaikinti su 
Dievu. O susitaikinti su Dievu žmogus šiandieną ir gali tik per 
Kristų. Tik Jo nuopelnais, per 
jo įstatytus sakramentus, pasi
naudodami, susitepę mes ga
lime nusivalyti. Bet kad per 
Kristų vėl galima būtų įgyti 
prarastąjį malonės stovį, mes 
turime pažinti,kad Kristus buvo 
pasaulio Atpirkėjas ir kad Jis 
buvo Dievo Sūnus.

Pagaliau mums reikia pa
žinti, kad galibūti tik vienatikra 
bažnyčia ir kad tokia bažnyčia 
yra katalikų bažnyčia. Mes 
matome, kad Kristaus mokslą 
nevisi vienodai supranta. Ta
čiau tiesa gali būti tik viena ir 
Kristus, be abejo, tik tą vieną 
tiesą ir norėjo žmonijai Evan
gelijoje paskelbti. Bet Kristus 
kaipo Dievas taip pat numatė, 
kad nevisi žmonės vienodai 
Jo mokslą supras, o kadangi 
jis savo mokslą skelbė tokiam 
svarbiam tikslui, kaip žmonių 
išganymui, tai Jis negalėjo ne
įsteigti įstaigos, kuri to mokslo 
vienodumą užlaikytų, kuri kilus

Stud. Pr. Dielininkaitis — Kongresui 
ruošti komisijų pirminikas, Liet. Un-to 

ateitininkų draugovės pirmininkas.

įvairioms nuomonėms galėtų pasakyti, kur yra tiesa. Kad šitos 
įstaigos žodis turėtų autoritetingumo, ji turi turėti čia neklaidin
gumo dovaną. Pirmoji bažnyčia buvo apaštalai su paties Kristaus 
padatytu šventuoju Petru priešakyje. Apaštalų bažnyčios tiesioginė 
tolimesnė tąsa yra katalikų bažnyčia, bet ji ir yra toji vienintelė
neklaidingoji Kristaus mokslo saugotoja.

Tai yra pagrindinės tiesos, kurias mes pirmiausia visu gilumu 
turime stengtis pažinti. Jas gerai pažinus, paaiškės mums ir kitos 
religijos tiesos.

Darydami tat religinio gyvenimo pažangą, žiūrėkim, kad toji 
pažanga neitų tik kuria nors viena kryptimi, bet stenkimės lygiai 
daryti pažangą, kaip religijos tiesų pažininime, taip ir religinėje 
praktikoje. Gilus religijos tiesų pažinimas paragins mus toliau 
ir tobuliau atlikti religinę praktiką, o stropi religinė praktika
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padės mums geriau religijos tiesas suprasti, leis joms, taip sakant, 
į kūną ir kraują įsisunkti ir taip stipriai prigyti, kad jau jokios 
galybės nebegalės ją mums išplėšti.

Su religinio gyvenimo pažanga neatskiriamai yra surišta ir 
dorinio gyvenimo pažanga. Religijos tiesų pažinimas jau supa
žindina mus ir su doros dėsniais. Išpažindami tat religijos mokslą, 
mes kartu išpažįstame ir iš to mokslo išplaukiančią etiką. Įsi
vaizduokime sau žmogų, kuris priklauso prie abstinentų draugijos 
ir kartu draugams nematant nuolat pasigeria. Kaip mes jį pava
dinsime? Mažiausia veidmainiu, gal ir niekšu. Argi ne toks pat 
veidmainis ir niekšas, yra kiekvienas žmogus, kuris išpažįsta 
kilnią religiją ir aukštą tos religijos doros mokslą ir kartu sulig 
tuo mokslu negyvena? Tat ir mes, ateitininkai, jeigu nenorime 
būti veidmainiais, tai darydami religinio gyvenimo pažangą, greta 
turime daryti ir savo dorinio gyvenimo pažangą. Dorinė pa
žanga reikajinga ne tik pažangiajam gyvenimui laimėti, bet ir 
laikinajam šioje žemėje pagerinti.

Atnaujinti save Kristuje reiškia pradėti gyventi pagal Kris
taus doros dėsnius. Kas reikia daryti, kad galėtume taip gy
venti? — Dorai gyventi negalima yra pradėti išsyk. Tokių pa
vyzdžių, kada žmogus permaino savo gyvenimą yra labai maža; 
dažniausia gi žmogus pamažu ima dorai gyventi. Tat norint 
imti dorai gyventi reikia nuo pat kūdikystės tam gyvenimui ruoš
tis, kitaip sakant reikia derintis.

Neturiu galimumo išdėstyti čia visos dorinimos pedagogijos, 
pasistengsiu tat nurodyti bent tuos, mano nuomone, pagrindinius 
principus, pagal kuriuos kiekvienas sėkmingas dorinimas turi eiti. 
Pirmiausia reikia žinoti, kad vienas doros dėsnių žinojimas dar 
nepadaro žmogaus doru. Sokratas manė, kad žmonės tik dėlto 
yra blogi, kad jie tiesos nepažįsta; jeigu gi jie pažintų tiesą, tai 
jie jau būtų ir dori. Žinojimas tat pagal Sokratą yra jau dorybė. 
Panašių nuomonių galima yra išgirsti ir šiandieną. Tačiau tokios 
nuomonės yra klaidingos ir jų klaidingumą jau Aristotelis yra 
įrodęs. Aristotelis aiškiai nurodo, kad dorybė yra ne žinojimas, 
bet veikimas, o kaipo tokia ji yra jau žmogaus valios dalykas. 
Kad tai yra tikra tiesa, parodo mums kasdieninis mūsų gyveni
mas, mes dažnai labai gerai žinome, kas gera ir kas bloga ir 
vis dėlto darome tai, kas bloga. Mes tik tai visados gerai atliekame, 
ką esame įpratę Dėlto, kad galėtume visumet dorai elgtis, mums 
reikia įprasti taip elgtis. Dorybė tokiu būdu yra 
geras įprotis, galėjimas dorai elgtis. Kiekvienas galėjimas, kiek
vienas įprotis įgijamas nuolatinio pratinimos keliu. Tat dorini
mos pagrinde yra pratinimasis dorai elgtis, kitaip, kuodažniau- 
sias dorų veiksmų kartojimas. Juo tokių kartojimų daugiau, juo 
įpratimas stipresnis. Dėlto tai ir pratintis dorybėse reikia pradėti 
jau nuo pat kūdikystės.
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Doras gyvenimas pasireiškia darymu gera ir nedarymu 
bloga. Žmogaus valiai reikalinga yra turėti dvejopos pajėgos: 
daryti tai, kas gerai ir susilaikyti nuo to, kas bloga. Šita dve
jopa pajėga jgijama dvejopu, būtent, pozityviu ir negatyviu va
lios lavinimo būdu. Pozityviu būdu mes laviname valią nuolat 
darydami gera, negatyviu būdu—nuolat susilaikydami nuo blogų 
darbų. Bet išauklėti susilaikymo galią neužtenka žmogui vien 
tik to nedaryti, kas draudžiama, bet reikia susilaikyti ir nuo to, 
kas leidžiama. Askezė tokiu būdu yra viena geriausių dorinimos 
priemonių.

Yra psichologijoje žinomas dėsnys: vis matrix immaginatio- 
nis — veikiamoji vaizduotės galia. Šiuo dėsniu pasakoma, kad 
kylą mūsų vaizduotėje atvaizdai traukia žmogų prie panašių 
darbų. Dėlto vienas pagrindinių dorinimos dėsnių, yra savo 
vaizduotės saugojimas, nes kokiais vaizdais mes ją maitinsime, 
tokie bus ir mūsų darbai.

Dorinantis žmogui tenka ne tik stengtis vis naujų dorybių įgyti 
bet taip pat tenka rūpintis ir turimų nedorybių nusikratyti. Nu 
sikratyti, žinoma, reikia stengtis pirmiausia pačių didžiausių ne
dorybių. Kovot tačiau čia reikia pradėti ne išsyk su pačia di
džiąja nedorybe, bet su mažesnėmis, didžiąją palaikančiomis ne
dorybėmis. Medis laikosi žemėje daugybe, mažų šaknelių. Jeigu 
norėsime išsyk išrauti medį, tai nieko nepadarysime, bet jeigu 
pirma pakirsime jam šaknis, tai medis pats išvirs. Ir didžiosios 
nedorybės laikosi mumyse daugybe mažesnių nedorybių. Pradė
dami rauti išsyk didžiąją nedorybę, išsyk neįstengsime jos išrauti; 
neišrovę nustosime pasitikėti savo pajėgomis ir daugiau jau ne- 
bebandysime rauti. Tat pradėkim kovą su mažesnėmis nedory
bėmis; jas mes lengviau pergalėsim ir tuo pakirsim didžiajai 
šaknis,vo pakirtę šaknis ir ją pačią lengvai išrausime.

-Žmogaus prigimtyje yra palinkimas nusikaltus stengtis išsi
teisinti. Šitas palinkimas yra labai pavojingas dorinimos darbui. 
Jam įsigalėjus žmogus kiekvienai savo nuodėmei pradeda ieškoti 
kokių nors fizinių priežasčių ir, žinoma, dažniausia jų suranda. 
Suradęs tokių priežasčių žmogus nebesigaili del padarytų, nuo
dėmių, o nebesigailėdamas jis jau nebejaučia ir reikalo derintis.

Visose dorinimos lytyse žmogui reikalingas yra labai tobu
las reguliatorius, kuris kiekviename žingsnyje jam parodytų kas 
gera ir kas negera. Tas tobulas reguliatorius yra jautri žmogaus 
sąžinė. Jautri sąžinė yra pagrindinė dorinimos sąlyga. Norint ją 
jautrią užlaikyti, niekad nereikia eiti su ja į kompromisą. Dėlto, 
kad ir menkiausių darbų, nors nuo jų ir niekam skriaudos ne
būtų, neprivaloma daryti, jeigu tik jie nevisai sutinka su doros 
dėsniais. Šitais „nekaltais“ prasižengimais mes atbukiname savo 
sąžinę, o ją atbukinę jau lengvai darome didelių prasižengimų.

Pagaliau labai svarbi dorinimos sąlyga yra sveikas optimiz
mas, nekalta gyvenimo meilė. Norint vis tobulintis, kovoti už 
gerus idealus, reikia norėti gyventi. O kad galima būtų nuolat
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norėti gyventi, reikia, kad gyvenimas vis būtų įdomus. Gyve
nimas mums visumet pasiliks įdomus tik tada, jeigu mes jo 
duodamos saldumynų taurės neišgersime iki dugno. Tat tik as
ketiškai gyvenant gyvenimas mums visumet pasiliks įdomus. 
Askezė tat dorlnimosi darbe mums dvigubai patarnauja.

Pagaliau paskutinis žodis. Be natūralių dorinimos priemonių, 
reikia dar vartoti ir antnaturales priemones, Žmogus taip yra 
silpnas, kad net ir tobuliausias dorinimo priemones vartodamas, be 
pagalbos iš aukščiau neįstengia padaryti tinkamos dorinio gy
venimo pažangos. Tat ir mes, ateitininkai-ės, norėdami sėkmin
gai varyti dorinimos darbą, be natūralių dorinimos priemonių 
vartokim ir antnaturales, būtent sakramentus ir maldą. Tik krikš
čioniškoje eroje randame tokią daugybę dorinio gyvenimo did
vyrių. Paklauskim tų visų didvyrių, kokias priemones vartodami 
jie taip aukštai iškilo, ir jie visi mums atsakys, jog tik per 
maldą, tik per sakramentalinį gyvenimą jie taip toli nužengė. 
Ypač antgamtines priemones mes turime uoliai vartoti, kad jos 
teikdamos malonės iš aukščiau, kartu yra geriausios naturalio 
dorinimos priemonės.
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J. Keliuotis

Kuriamasis veiklumas *).
I

Siek ten, kur vyzdis nepasiekia!
Laužk tai, ko protas nepajėgia.

Adomas Mickevičius.
Nėra nieko gražesnio, kaip prisiartinti prie 

dievybės ir jos spindulių po žmonių giminę paskleisti.
Liudvikas Beethovenas.

Tu palikai mirtį mano draugu, ir aš ją apvai
nikuosiu savo gyvybe.

Rabindranath Tagore.
Atidarykit langus, teįeinie gryno oro, teap- 

siaučia mus karžygių dvasia, kaip kalnų vėjas.
R om a i n Rolland.1. Veiklumas, kaip aktualus dabarties reikalas.

1. Jaunatvės dvasia.
Jaunuomenė — nuostabios gyvybės potvynis, nuolat besi

veržiąs iš amžinųjų kūrybos jūrų. Jaunuomenė—amžinasai žmo
nijos pavasaris, vis naujais kūrybos žiedais puošiąs gyvenimą, 
baltosiomis lelijomis, naujais žaliais lapais apjuosiąs pasaulį. Jau
nuomenė — ugnies audra sprogdinte sprogdinanti pasenusias, 
sustingusias gyvenimo lytis ir kurianti naują gyvenimą, naują 
pasaulį. Jaunuomenė — galingasai perkūnas, žaibų vylyčiomis 
griaunąs tvirčiausias materializmo ir mirties tvirtoves; tai žibin
tas, liepsnų liežuviais skleidžiąs amžinųjų šviesaus idealizmo 
spindulių... Galingais sakalo sparnais ji lakioja po aukštąsias de
besų padanges. O tie jos sparnai — neramusis romantizmas ir 
svajingasai misticizmas. O jaunuomenės kalavijas, kuriuo ji skina 
sau kelią į šviesesnę ateitį, tai dinamiškas jaunatvės karštis, ne
išsemiama energija, entuziazmas, kilnus idealizmas ir šviesus op
timizmas, graži viltis, viliojanti ateities svajonė.

Didelių žygių yra jaunuomenė atlikusi. Mūsų tautiško at' 
gimimo svarbiausias kaltininkas — „Aušros“ romantiškoji jau
nuomenė. Ateitininkai pažadino mūsų tautą prie religinio, do
rovinio atgimimo, jie dabar kuria galingąją „Pavasario“ Sąjungą. 
Kas daugiausia laurų nusipelnė toje kruvinoje kovoje už mūsų 
tautos politiškąjį savarankiškumą?

*) IŠ naujo apdirbta paskaita, skaityta Ateitininkų Jubiliejaus Kongrese- 
Tada ji turėjo šią antraštę: .Privalomas Ateitininkams veiklumas.“ Dabar jai 
duota trumpesnė antraštė. Šia proga noriu širdingai padėkoti prof. Dr. Št. 
Šalkauskiui, savo rimtais patarimais padėjusiam man Šią paskaitą parengti. J. K.
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Aleksandras Makedonietis didžiuosius savo strategijos ste- 
buklus yra atlikęs, dar neturėdamas trijų dešimtų metų. Italijos 
laisvė ir vienybė yra karštuolių jaunuolių veikimo išdava. Mo
cartas, vienas didžiausių pasaulio muzikų, dvylikos metų parašė 
pirmąją savo operą „La Fintą Semplice,“ o keturiolikos inetų pa
rašytoji „Mitridat“ buvo statoma 20 kartų iš eilės. Michel An
gelo, tas geniališkas skulptorius ir tapytojas, septyniolikos metų 
sukūrė savo barljefą „Centaurų mūšis",—dvidešimties metų garsią 
stovylą „Miegąs kupidonas“ ir greitai po to savo gigantišką 
stovylą „Dovidas.“ Dieviškasis Dante 9 metų įsimyli Beatričę, 
ir ši aistra buvo vyraujančiu visos jo kūrybos pradu. Garmus 
filozofas ir gamtos mokslininkas, matematikas B. Paskalis šešio
likos metų parašė mokslo traktatą, kuris stebino filosofą Descar
tes (Dekartą), ir devyniolikos metų išrado naują mašiną. New- 
tonas padarė savo didžiausią išradimą, turėdamas 25 metus. Gi
lus anglų rašytojas ir vadas yra pasakęs, kad „Bemaž visa, 
kas tik didinga, yra jaunimas padaręs“. Jaunimo entuziazmas 
neklausia „ar galima?“, bet „ar reikia?" Jis kuo didžiausio vei
klumo rodo.

2. Dabarties mūsų jaunuomenė.
Ne visados žydi gražusis pavasaris. Ne visados šviečia 

saulė danguje. Ne visados jaunuomenė yra galinga, kupina en
tuziazmo, šviesaus optimizmo; ne visados pasižymi karžygišku 
veiklumu. Išėjusios gyvenimo audros dažnai išgriauna paslaptin
guosius svajonių rūmus, baisūs demonai savo geležiniais nagais 
išplėšia auksines viltis... Ir jaunuomenę ištinka gilūs gyvenimo 
kriziai. Gyvas žmogus siekia pilnutinio gyvenimo, aukščiausio 
idealo, dažnai mano greit jį pasiekti šiame žemiškame gyve
nime. Bet idealas yra ne vien imanentiškas, bet ir transcenden- 
tiškas, todėl jo šioje prigimtoje gyvenimo tvarkoje prigimtosiom s 
priemonėmis niekad negalima visiškai pasiekti. Prie kelio, ve
dančio į dieviškąsias viršukalnes, tūno pasislėpęs baisus slibinas, 
kurs dieną ir naktį budi, tykodamas sau aukų. Tai žmogaus 
gyvenimo tragizmo šaknys. Pagaliau ir idealas tol žavi, šildo, 
gaivina, kelia žmogų, kol jis yra maitinamas jo širdies krauju. 
Bet kai žmogus pristinga kuriamųjų jėgų, tai idealas virsta šalta, 
kaip ledas, abstrakcija, tuščia, slegiančia formula, ir nebuities, 
pesimizmo siaubas pagrobia žmogų į savo baisųjį sukutį. Be 
dieviškos malonės, be laisvos žmogiškos kūrybos pasaulio istori
joje ir gyvenime galingai veikia dar geležiniai materijos bei iner
cijos dėsniai, kurie, įgiję didelės reikšmės, nustelbia laisvąją 
žmogaus kūrybą ir net nutraukia jį iš dieviškosios malonės sri
ties. Visi šie paminėti faktai ir yra visų krizių ir viso tragizmo 
giliausioji priežastis. Po šių pastabų bus galima lengviau su
prasti dabarties mūsų jaunuomenės dvasios struktūrą. „Aušros“ 
jaunuomenė, iš gintarų ir rožių sukūrusi praeities ir iš laurų ir 
laimėjimo žygių — ateities rūmus, pati šventai tikėdama savo
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Stud. J. Keliuotis — II Ateitininkų Kongreso 
referentas, „Pavasario“ redaktorius.

kūrybos tikrumu, buvo entuziastiška, veikli ir optimistiška. Auk
so vilčių lydimas gimsta naujas religinis jaunuomenės judėji
mas, pasireiškęs ateitininkų organizacijos pavidalu. Gražiausios 
svajonės, romantiški sapnai pinasi apie greit įvyksiančią naujos 
savarankiškos Lietuvos gadynės idėja. Šventai tikima šviesia ir 
laiminga ateitimi. Rusijoj ir į Lietuvą grįžusi inteligentiška jau
nuomenė kupina gražiausių vilčių, kupina karščiausio entuziazmo, 
kupina energijos, veiklumo dvasios ir pasiaukojimo. Štai, pa
galiau. atėjo ta senai svajotoji savarankiško politikos ir krikščio
niško demokratizmo gadynė. Laimėta nepriklausomybė. Bet kas?.. 
Ar pasaulis virto vien gražiausiais rojaus sodais? Ar dabarties 
gyvenimas — vien palaimos, grožio ir meilės daina? Ar kruvini 
erškėči i keliai šiandien rožėmis kloti?. Oi ne!.. Vargas ir toliau 
lapoja, šakomis šakoja. Nuostabiai gražūs ir didingi romantizmo 
rūmai griūva. Ima pūsti naujas realizmo ir net materializmo 
vėjas. Reikia atsižadėti sapnų, reikia svajonė 
suderinti su tikrove, reikia amžinoji idėja įkū
nyti realiame gyvenime, reikia chaotingam 
materijos gabalui, netašytam marmuro a k m e-
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niui sutelkti gyvybės, nuostabiai gražaus vi
liojančio pavidalo, reikia idealizmą suderinti 
su realizmu, reikia savo ideologija pareikšti 
konkrečiomis gyvenimo lytimis. Bet dar nėra su
kurtos tam reikalingos technikos, nėra tradicijų, permaža civili
zacijos — viskas reikia kurti, patiems gimdyti. O kūrybos dar
bas be galo sunkus ir didelio pasiruošimo reikalaująs... Tokiu 
būdu perdaug gero laukta iš šios naujos gadynės ir per maža 
sulaukta; gyvenimas didelių kūrybos darbų reikalauja, o per maža 
tų kūrybos galių turima, menkai kūrybai pasiruošta—štai viena 
svarbiausių mūsų tragizmo, pesimizmo ir nusivylimo priežasčių, 
štai kodėl mūsų dabarties jaunuomenė yra perdaug nusiminusi.

3. Rytų ir vergijos dvasia.
Mūsų romantizmas, mūsų misticizmas, svajingumas, pasy

vumas, nesugebėjimas organizuotu ir kuriamuoju būdu pasi
reikšti, lėtumas, dvasios beribiškumas yra vis Rytų pasaulio savybės. 
Mūsų tauta atkeliavo iš Rytų, atsinešdama iš jų pirmapradžių; 
kuo ne visame savo istorijos bėgyje buvo daugiausia Rytų dva
sios įtakoje. Be to, dar esame ūkininkų ir sausumos klimato 
gyventojau kas sudaro labai patogias sąlygas čia Rytų dvasiai 
klestėti. Ūkininko žemės darbas nereikalauja nuolatinio, ener
giško, skubaus, kupino iniciatyvos veiklumo. Ūkininkas lėtai varo 
vagą po vagos, monotoniškai suka girnas, ramiai sau traukia 
šieno pradalgę. Giliai susimastęs, užsisvajojęs jis gali savo 
darbą neblogai atlikti. O sausumos klimatas ir geografiška ly
gumos aplinka žadina svajonių ir mintijimo galias. Netenką 
mums, kaip anglams, dažnai plaukti per audringus vandenynus, 
dieną ir naktį budėti, besigrumiant su šėlstančiomis bangomis, 
kada sekundės ar akimirksnio užsisvajojimas gali atnešti visiems 
plaukėjams baisią mirtį. Todėl mes iš prigimties esame dau
giau pasyvūs, romantiški svajotojai, daugiau jausmų ir refleksi
jos žmonės. Per maža turime praktiško nuolatinio veiklumo, or- 
ganizacijinio ir realaus kuriamojo sugebėjimo. Dažnai išviršinių 
veiksmų žadinami, paplūstame nesuvaldomu ugniniu karščiu, bet, 
tiems veiksniams nustojus veikti, vėl dažnai paskęstame pasy
vumo, svajingumo, rutinos ir įpročių jūroje. Tų išviršinių vei
ksnių žadinami, sukuriame plačią valstybę, bet nesirūpiname ją 
suorganizuoti, suūgdyti į tamprų organišką vienetą. „Dievai davė; 
dievai ir laikys“—štai tų laikų abalsis. Šiais laikais reikalas atsis
pirti prieš viską užliejančias socializmo ir ateizmo jūras, reikalas 
kurti savo tautos nepriklausomybę ir auksinė svajonė sulaukti de
mokratizmo gadynės buvo mus išjudinę, pažadinę didvyrišką veik
lumą. Bet dabar karo trimitų balsai ir patrankų šūviai nebe 
šaukia į kruviną kovą. Tautos nepriklausomybė laimėta, idėjiniai 
priešai, berods, nugalėti, bet į demokratizmo rojaus realizaciją 
mažai betikima—nėra galingo išviršinio veiksnio, kurs stumte stumtų
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mus j nuolatinį intensyvų veikimą, todėl mes ir ištyžę, neveiklūs 
esame. Be to, dar ištisus šimtmečius teko vergauti, baudžiavą 
eiti. Dirbome bizūno večiami. Tylėjome kalėjimo ir Sibiro pa
būgę. Tik mažas iš'inktųjų būrelis karžygiškai kovojo, o tauta, 
kaip masė, snaudė, kantriai vilko vergijos jungą... Ir ta baisioji 
vergovės antspauda paliko visose mūsų gyvenimo bei vei
kimo srityse. Skundžiamės, kad blcga, išanalizuojame visus blogo 
reiškinius, visas jo priežastis, sugalvojarne fantastiškiausių planų 
jiems pašalinti, bet dažnai veik nieko realiai, praktiškai nepada
rome, kad greičiau tas blogas iš mūsų tarpo išnyktų. Dažnai 
laukiame, kad atėjęs iš kažin kokio paslaptingo krašto karalius 
paimtų mus už sprando ir kasdien verstų intensyviai, sistemiškai 
ir nuosekliai savo darbą dirbti. Ir dažnai dirbame tiek ramiai, 
lėtai, atidėliodami, lūkuriuodami, tarsi būtume amžinieji dievai, 
iškilę viršum laiko ir erdvės. Ir, per maža išvidinio veiklumo 
turėdami, lengvai galime pasiduoti galingiems dabarties realizmo, 
individualizmo ir egoizmo vėjams.

II. Pasiruošimas prie veiklumo.
1. Veiklumo idealo ieškojimas.

Žmogui nevalia pasiduoti išviršiniems veiksniams. Kiek
vieno žmogaus morališka pareiga yra stengtis tapti laisva, sava
rankiška ir protingai veikiančia asmenybe. Todėl ir mums ne
valia vergauti pasyviškam Rytų ir istoriškų aplinkybių sudarytam 
temperamentui. Turime nugalėti savo, nors ir šimtmečiais įgy
tąsias, ydas, turime sutraukyti rutinos ir netikusių įpročių gran
dinius. Naujais žmonėmis turime pasidaryti. 
Daugiau veiklumo, daugiau organizacijinio sugebėjimo, daugiau 
kūrybos, daugiau savarankiškumo! Bet mums šio pasaulio kla
jūnams, beplaukiant per audringąjį gyvenimo vandenyną, dažnai, 
kaip tam Odisėjui, tenka atsidurti tarp Schilos ir Charibdos: no
rėdami išvengti pasyvemo, kontimpliacijos, per didelio mistišku
mo, sutinkame pavojų pakliūti į tą užburtąjį Vakarų Europos 
civilizacijos mechanizmą, kuris dabarties kultūrą yra privedęs 
prie tikro krizio. Kai aukštai pakyla išviršinės kultūros lytys, 
kai išvidinis dorovinės asmenybės veiklumas nebeįstengia atsi
spirti prieš išviršinių veiksmnų įtaką, neįšvengiamas dorovinės 
kultūros ir, bendrai, viso gyvenimo krizis. Milžiniškai išaugęs 
išviršinės kultūros lyties civilizacijos mechanizmas savo geleži
niais nagais pagrobia asmenybę į savo glėbį, sunaikina jos lai
svę, padaro žmogų mažučiu rateliu ar sriubelių — ir sukis tada 
su pašėlusiu 'greitumu, nors tau galva svaigsta, kraujas sustingsta 
gyslose, nors tu nežinai, kodėl reikia tiek vargti, kentėti, tiek 
daug dirbti, suskubėti. Kūrybinė asmenybės laisvė, jos savaran
kiškumas paskęsta kasdien vis naujai atplaukiančių įspūdžių jū
roje, ji pati susiskaldo į dalis.
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Kiekviena svetima pažiūra, mintis, naujas įspūdis vis sten
giasi pusiausvyros nustojus žmogų patraukti į savo pusę, nu
dažyti jo sielą savąju spalva: žmogus tada ima galvoti svetimo
mis mintimis, gyventi svetimais jausmais, veikti svetimos valios 
įtakoje; jis tampa automatas, manikenas.

Lytis tada pavergia dvasia, raidė — turinį, mechanizmas — 
laisvę, civilazacija—kultūrą, dogmatizmas su formahzmu — tikrą 
religiškumą. Rousseau (Ruso) žodžiais betariant, žmogus tada ne
bedrįsta būti „pats sau“, jo visa išmintis išreiškiama viena bendra 
taisykle: „reikia elgtis taip, kaip kiti elgiasi: Toks gyvenimo 
krizis buvo ištikęs Viršimtmečio Graikiją (sofistikos amžiuje); su 
juo tiek smarkiai kovojo tas didysis Sokratas.

XII šimtm. katalikiškoji Europa irgi gyveno panašų krizį, 
iš kurio ją gelbėjo Šv. Pranas Asyžietis, skelbdamas elgetavimo 
ir atsižadėjimo idėją: „Omnia habentes, nihil possidentes“, kad 
mes esame mūsų pačių sukurtųjų kultūros turtų vergai, kad jie 
mus valdo, sunaikindami mūsų dorovinę laisvę. Kad vėl laimė
tume sau asmenybės vieningumą, laisvę ir jos savarankiškumą, 
turime atsisakyti nuo šių išviršinių turtų — likti elgetomis ir vai
kais. Bet gal didžiausias krizis yra ištikęs dabarties. Vakarų Eu
ropos kultūros pakraipą, kurią kritikuoja visa žymesnių filoso
fų, pedagogų, poetų, visuomenės veikėjų ir šiaip įvairių moks
lininkų eilė, kaip antai: didysis pedagogas F. Foersteris, garsusis 
rašytojas L. Tolstojus, geniališkasai poetas, filosofas ir visuomenės 
auklėtojas R. Tagorė, populiarus vokiečių filosofas R. Euckenas, 
garsus prancūzų ir viso pasaulio rašytojas Romain Rollandas, 
šių dienų garsenybė O. Spengleris, rusų filosofas ir publicistas 
N. Berdiajevas ir k. Pagaliau, pažvelgę į mūsų „Ateities“ orga
nizaciją, pastebėsime, kad iš vienos pusės mums, kaip lietuviams, 
stinga tradiciją, civilizacijos, techniškų mechaniškų priemonių, 
organizacijinių sugebėjimų, o iš kitos pusės mus, kaip ateitinin
kus, yra ištikęs kitas pavojus. Pirmųjų ateitininkų bu\o nedaug; 
jiems teko e.ti prieš vėją, vadinasi pačios aplinkybės juos vertė 
būti tikrai savarankiškais, protingai apsisprendusiais ateitininkais. 
O dabar mūsų sąjunga išaugo į milžinišką organizaciją, susidarė 
plati ir turtinga organizacijos istorija, iškilo ištiso didelių auto
ritetų eilė; būti ateitininku jau nepakanka eiti prieš vėją. Visa 
tai iš vienos pusės daug padeda mūsų augimui, bet iš kitos pu
sės, kaip kokia sunki materijos masė, jau iš anksto determinuoja 
silpesniuosius narius, užmuša jų asmenybės laisvę, pratina juos 
elgtis, kaip kiti elgias, galvoti, kaip kiti galvoja, plaukti, kur didžiu
lės masės plaukia. Ir šis faktas yra dabarties mūsų gyvenimo 
krizio žymus kailininkas, katram šis kongresas turės galą pa
daryti. Be to, visas mūsų tautos gyvenimas linksta- į Vakarus, 
pradės tuoj kurtis tradicijos, turtinga civilizacija, aukšta technika 
ir, pagaliau, tas minėtasai kultūros sumechanizėjimas ims grėsti 
visai tautai. Čia tai ir tenka susigalvoti, kaip nustatyti reikalin
ga pusiausvira tarp išviršinio kultūros lobio, civilizacijos, turtin-
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gos istorijos, galingos išviršinės įtakos ir tarp išvidinio asmeny
bės veiklumo, giliosios sielos kultūros ir išvidinės dorovinės 
žmogaus laisvės.

Rouseau ir Tolstojus drąsiai ir ryškiai pareiškia: „Tolyn 
nuo kultūros, artyn prie gamtos“. Bet tai yra tik neigiamas 
problemos išrišimas, nieko pozitingo mums dar neduodąs. Žmo
gus ir prigimties yra pašauktas kultūros kūrybai. Visą gyvenimą 
jis turi kilti vis į aukštesnį tobulumo laipsnį, nes jo idealas yra 
be galo aukštas ir tik antiprigimtiniame pasauly galės būti visiš
kai atsiektas. („Būkite tobuli, kaip ir jūsų’ Dangiškas Tėvas yra 
tobulas“). Ir kultūros istorijos ir civilizacijos neneigiant galimas 
yra šios problemos išrišimas, kurį galima šitaip formuluoti: kuo 
galingesnė mus apsupamoji jėga, aukštesnė 
civilizacija, kuo turtingesnė mūsų istorija, 
kuo garsesnių autoritetų — turime tuo stipriau 
turi būti išlavinama žmogaus kuriamosios ga
lios, tuo intensyvesnis turi būti išvidinis 
asmenybės veiklumas, pasireiškiąs laisvu 
apsisprendimu ir kuo didžiausiu sąmonin
gumu.

2. Veiklumo šaltiniai.
Žmogus nėra abstraktiškas atomas, plaukiąs poį nebuities 

jūras. Žmogus yra gyventojas tos stebuklingosios visatos, kur 
milijonai žvaigždžių sukasi, šviečia, vilioja grožio išsiilgusias sie
las, kur šilkosparniai debesėliai plauko, kur skamba stebuklingos 
paukščių giesmės, kur aidi milijonai nuostabiausių muzikos me- 
liodijų, kur harmoniškai čiurlena upelis, kur žaliuoja girios, lau
kai, kur žydi sodai, lankos, kur nuostabi gyvybė meilės dainą 
dainuoja, kur amžinybė savo grožybes atskleidžia. Žmogus—akmuo, 
kurs turi svarumą ir užima savo vietą erdvėj, augalas, kurs mai
tinasi maistingomis žemės sultimis, gyvulys, kurs veisiasi gimsta, 
užauga ir miršta... Gražus pasaulis, graži viešpaties gamta! Atvi
romis akimis pažvelk į jį, gėrėkis, džiaukis juo, visa širdimi, my
lėk jo nuostabųjį grožį, visa krūtine gerk jo gaivinantį, tyrą orą 
—tą kūno balzamą, skink gražiuosius žemės sodo vaisius, ragauk, 
maitinkis jais, pasipuošk gražiausiais pasaulio žiedais ir dainuok 
gražiojo gamtos pasaulio dainą!.. Mes visi jauni idealistai, plato
nikai, romantikai, per daug įsižiūrėję į paslaptingąjį amžinųjų 
idėjų pasaulį, per daug įsimylėję žydriuosius dangaus tolius, 
kupini švenčiausio ilgesio jausmų ir gražiausių svajonių, dažnai 
pamirštame tą taip pat gražų ir nuostabų gamtos, prigimties, 
žemės pasauli, kuris vėliau, už tai visados, sugeba baisiai atker
šyti, padarydamas mus ligoniais, paliegėliais, ar skurdo ir vargo 
jūrose mus paskandindamas... Jau šimtai tūkstančiai yra to bai
saus ^keršto aukų!

Žmogus ne vien akmuo, augalas ir gyvulys, ne vien prigim
ties būtybė—jis jos karalius, jis pašauktas valdyti gamtą, ją to-
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bulinti it pats tobulintis: jis kultūros kūrybai kviečiamas. Ir tūks
tančius metų žmonija yra kūrusi kultūros vertybių, gaminusi kul
tūros turtų, tad eik, drauge, ir jais pasinaudok ir jų gyvybe sa
vo gyvybę padidink, visa krūtine kvėpuok jos grožio spinduliais... 
Nusigręžk nuo tų, kurie vardan pilnutinės asmenybės idealo, 
vardan jos laisvės sako neigia visą istorijos bėgyj sukurtąjį kul
tūros lobį. Tai Rousseau, Tolstojus, tai karštieji revoliucionieriai... 
Būkime išmintingi, kad didesnio kūrybos veiklumo pareikštume, 
turime pasinaudoti visomis tomis, jau su didžiausiu vargu sukur
tomis, kultūros vertybėmis: mokslo, meno ir dorovės laimėjimais. 
Ir ekonomijos dėsnis to reikalaja. Juk nerašysi ant pergamento, 
kada yra popierio. Ar keliausi pėsčias į Ryma, kai yra geležin
kelis? Tik naudojantis tais istorijos ir kultūros turtais, reikia sau
gotis pakliūti į jų vergovę, saugotis pačiam pavirsti istoriško po
pierio lakštu, ar geležinkelio mažučiu šriubeliu, ar archyvo su
pelėjusia dulkele.

Pagaliau žmogus ne vien kultūros tvarinys, jo sielos akys 
ieško transcendentiško pasaulio žiedų, jo širdis ilgisi antprigim- 
tinio amžinojo gyvenimo, jis pašauktas siekti amžinojo grožio, 
gėrio ir amžinosios tiesos. Todėl reikės naudotis ir dvasiškais, 
religiniais gyvenimo šaltiniais, kuriais yra Šventoji Evangelija, 
padavimai ir visas iki šiol išvystytas Bažnyčios mokslas su visu 
jos tiek turtingu kultu ir liturgika. Ir klysta protestantizmas, per 
m.žai teįvertindamas Bažnyčios istorijos reikšmę ir per daug 
pasitikėdamas atskiromis individualybėmis. Bet klysta ir religinis 
formalizmas permažai teduodamas laisvės atskirų asmenų kuria- 
majai iniciativai, perdaug įvertindamas bendrąsias dogmatikos 
formules, perdaug prisirišdamas net prie istorijos anachronizmų. 
Protestantizmas veda prie individualizmo, anarcnizmo ir relatyvizmo, 
o religinis formalizmas prie mechanizmo, davatkizmo ir konser
vatizmo.

3. Savarankiškas veiklumas.
Niekad negalima pasitenkinti vien pasyvišku fiziologinio 

maisto, kultūros ir religijos vertybių pasisavinimu. Visur ir visa
dos reikalinga nuolatinio aktyvaus veikimo. Mūsų gyvenime to 
visur labai stinga. Mūsų mokyklos per mažai rūpinasi savaran
kiško veikimo ugdymu, kuriamosios iniciatyvos sužadinimu, o tik 
stengiasi kuo daugiau įvairių teorinių žinių mokinių galvas pri
kimšti. Tas laikomas geriausias mokinys, kuris kuo ramiausiai 
klausys, ką mokytojas sako, ir viską iki paskutinio jo pasakyto 
žodžio atsimins, o klausiamas mechaniškai, kaip iš pypkės, iš- 
piškins! Mūsų mokykla per mažai tesi ūpindama auklėtinj išmo
kinti savarankiškai veikti, kurti ir galvoti, nutolsta nuo gyvenimo, 
virsta jaunų žmonių kalėjimu, kankinimo vieta, kai turėtų būti 
vaisingas, žydįs darbo laukas.



Šį mokyklų trūkumą da
linai atitaiso moksleivių or
ganizacijos, ir todėl joms 
turėtų būti duodamos kuo 
plačiausios teisės, kuo dau
giausia laisvės. Organiza
cijų varžymas, slopinimas 
yra visai nepedagogiškas, 
griežtai priešingas visiems 
naujosios pedagogikos rei
kalavimams. Savarankiškas 
veiklumas, laisva iniciatyva 
čia turėtų rasti sau plačiau
siai vietos. Bet ir čia daž
nai daroma didelių klaidų. 
Štai mūsų susirinkimų ša
blonas: susirinkimo atidary
mas, prezidiumo rinkimai, 
protokolo skaitymas, kelių 
kilometrų ilgumo paskaita, 
klausimai bei sumanymai, 
susirinkimo baigimas, išsis
kirstymas į namus ir taip be 
galo — vis tokia pat visų 
susirinkimų lytis. Tiesa jų 
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turiny gali būti įnešama naujo gyvumo, bet to neužtenka. Tai 
kaip voveris rate. Vieną tokį susirinkimą aplankęs, jau nebenori 
kitų lankyti, nes jie bus tik buvusio susirinkimo dienotvarkės pa
kartojimas su mažesnėmis ar didesnėmis variacijomis. Reikėtų 
ir susirinkimą lyties srityje vis naujų pradų įnešti vis naujau, 
įdomiau jų pareikšti. Panašiai pasitaiko ir su mūsų laikraščiais, 
kur vienas numeris kartoja kitą. Vieną paskaitęs, rodos jau ga
lėtum lengvai atspėti kitų turinį ir lytį. O kiek to šablono mūsų 
klebonų pamoksluose! O kaip buvo visiems įkyrėję tie šimtai 
„maironinkų“. Maironis gražiai, muzikališkai ekperesingai uždai
navo savąją dainą. Visi buvo sužavėti; kai jo „pasekėjai“ ėmė 
be galo kartoti tas maironines poetiško išsreiškimo formas, kai 
ėmė visi liūdėti, skųstis savo vargais kančiomis, „mylėti tėvynę", 
tas, pagaliau baisiausiai visiems įgriso... Tiesa, sunku žmogui vi
sados pasireikšti kuriamuoju būdu. Popieris, kartą viena krypti
mi sulenktas, jau paskui pats savaimi ta kryptimi lenkiasi. Daug 
kas žmogui sunku, betgi jis t uri daryti ne tai, kas lengva, bet 
tai, kas reikalinga. Pagaliau, kas gali duoti didesnio dvasios 
džiaugsmo, kaip laisva savarankiška kūryba? O laisvai žmogus 
gali jaustis tik ten, kur tam viskas artima, pažįstama, sava, pri
einama. Todėl, šalin tos veikimo sritys, kurios mums dar nepri-, 
einamos, tolimos, abstrakčios yra! Ir mūsų organizacijos turi būti 
ne vien tik pasiruošimas į gyvenimą, bet turi būti tikri jaunuomenės
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rūmai, kur mums būtų laisva, erdvu, malonu, kur visi mūsų gy
venimo aktualieji reikalai visos mūsų svajonės, mintys, troškimai 
rastų sau atgarsių.

III. Veiklumo nusiteikimai.
• ■ A ■* S ’

1. Kuriamoji iniciatyva — laisvė.
Kas brangesnio gali būti jaunuomenei, kaip laisvė? Gražiausi 

sapnai, intimiausios svajonės, karščiausi troškimai apie jos įdėją 
telkiasi. Ugningos dinamiškos jėgos, kaip baisus vulkanas, 
veržiasi iš jaunuolio krūtinės, grasindamas susprogdinti viską, kas 
jam stoja skersai kelio, kas trugdo jo laisvai iniaciatyvai, jo kū
rybai pasireikšti. Jau mažas vaikas visur stengiasi savo iniciatyvos 
pareiškti, ir jam bręstant metais, didėja ir jo iniciatyvos galios, 
žinoma, jei vyresnieji ar išviršinės aplinkybės netrukdo. Dažnai jau
nuoliai vieną gražią dieną norėtų išgriauti galingiausių valdovų 
sostus, sutrupinti šimtmečiais statytas tvirtoves. Kūrybos ir kar
žygiškos dvasios jaunuoliai nori kurti naują pasaulį, naują gy
venimą; vardan laimės jie dažnai kelia kruvinų revoliucijų, var
dan laisvės dainuodami, triumfuodami, krinta kruviname karo 
lauke, karžygiškai atsisakydami to, dar tiek gražaus, tiek nuos
tabaus auksinės jaunatvės gyvenimo.

Taip, mūsų uždavinys ir yra susprogdinti su
stingusias, pasenusias, gyvybės nustojusias gy
venimo lytis ir amžinąjį žmonijos dvasios tu
rinį pareikšti naujose gražiose gyvenimo 1 y t y- 
s e. Ir tos kuriamosios iniciatyvos mums visados ir visose gy
venimo srityse labai reikalinga. Be jos neliksi nei dideleis moksli
ninkas nei tikras menininkas, nei dorovingas, kilnus žmogus. 
Ir didžiausio pasmerkimo nusipelno bet kokia dresūra, konser
vatizmas, despotizmas, žodžiu — viskas, kas užmuša pavienio as
mens laisvą iniciatyvą, neleidžia jam eiti savarankiškos kūrybos 
keliu. Bet griežtai smerktinas ir revoliucionizmas, kuriame taip 
pat nėra vietos nei laisvai kūrybai, nei žmogaus individualybei, 
nei jo asmenybei. Revoliucionizmo religija—mirtes religija. Jis pra
eitį smerkia mirčiai ir ant nebuities jūrų stato ate.ties rūmus, kuriuos 
pirmoji kilusi audra lengvai išgriaus, pirmasis ugnies sūkurys nebui
ties jūrų dugne paskandins. Daug praeity sukurtų dalykų yra amži
nos vertės. Amžinybės dvasia dvelkia Šventasis Raštas, Platono, 
Dantės, Shahespeare (Šekspyro), Goethės, ir kitų genijų kūriniai, 
Aigypto piramidės, senovės šventyklos, muzejal... Ir revoliucio
nizmas, amžinybę mirčiai smerkdamas, pats save jai pasmerkia, 
pats savo gyvybės šaknis pakerta. Tikra kūryba vardan ateities 
amžinybės pripažįsta praeities amžinybę, ji amžinais ryšiais jun
gia praeitį su dabartimi ir dabartį su ateitimi. Kūryba tai kova 
chaoso su kosmosu, mirties su amžinybe, nebuities su pilnutine 
buitimi. O kūryba ir yra laisvos iniciatyvos išdava. Vardan tos 
amžinybės ir kūrybos, konservatizmas ir despotizmas taip pat
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neturi jokios teisės uždrausti žmogui laisvai jausti, laisvai galvoti 
ir laisvai veikti. Bandyti tai uždrausti reiškia, atimti iš žmogaus 
protą ir jo valią, sunaikinti jo asmenybę, bet tai padaryti nė vie
nas žmogus neužteks jėgų: ignoruodamas žmogaus asmenybę, 
jis gali ją tik įžeisti, pažeminti, bet ne sunaikinti. Kiekvienas 
asmuo yra neva tikslas pats sau, todėl niekam nevalia ją nau
doti, kaip priemonę, nors ir aukščiausiam tikslui siekti.

Bet taip pat reikia atsiminti, kad „defacto,“ „in concrete“ 
žmogus dar nėra laisva, savarankiška asmenybe. Laisvė nėra 
mums duotas gyvenimo faktas. Žmogaus laisvė 
tai galimybė tobulintis, galimybė iš prigimties, 
iš determinuojančių chemijos ir fizikos dės
nių vergovės išeiti į kultūros, metafizikos, 
dvasios gyvenimo sritį: laisvė, pagaliau yra 
žmogaus šventa pareiga, dorovinis uždavinys 
pasiliuosuoti iš žemųjų gaivalų, nuodėmės, pa
saulio ir savo žemosios prigimties pančių. „Jūs, 
broliai, prie laisvės esate pašaukti“ (Galat V,13) ir „nepasidarykite 
žmonių vergais“ (I Korint. VII, 23). Neesi laisvas, betbūk 
laisvas. Absoliutiškos laisvės idealas niekad negali būti šiame 
pasauly pasiekiamas, todėl ir žmogus negali sau tokios laisvės 
teisių reikalauti. Didėjant žmogaus tobulinimosi pažangai suge
bant jam vertingesnių kūrinių kurti, pajėgiant jam didesnę prie
volių ir pareigų naštą pakelti, proporcingai didėja ir jo teisės į 
laisvę. Laisvė tai ne sauvaliavimas ne darymas to, kas ateina į 
galvą, kur traukia gautieji įspūdžiai, bet tai naujo dalyko kūryba, 
kūryba naujo individualaus kelio amžinajam tikslui siekti. Kristus— 
štai laisvės idealas. Dantė, Shahespeare, Beethovenas—štai tikrieji 
kūrybos genijai. Sekime juos.

2. Drausmingumas.
Joks didesnis kūrybos darbas, joks karžygiškas žygis nega

limas be drausmės. „Kad gyventume ir laimėtume pasauly turime 
būti drausmingi“ (prof. Gesenas). Kiekvienas kilęs geismas, aistra 
stengiasi savo viską ryjančioje ugnyje sunaikinti asmenybės laisvę, 
jos vienybę, kol pagaliau askezės nenuvaldomas pats žūva savo 
paties ugnies liepsnose. Reikia išlaikyti pusiausvyra tarp objek- 
tyvinės ir subjektyvinės gyvenimo pusės, reikia prigimties gy
venimo sritį palenkti kultūros sričiai, o kultūrą religijai, reikia kurti 
sau galingas būdas, galinga asmenybė, kurios didžiausios pasau
lio vėtros neįstengtų išgriauti. Nebūdami drausmingi, 
niekad neįstengsime būti laisvi tikri kūrėjai, 
nes paskęsime išviršinių įspūdžių, rutinos ir papročių jūroje. Drau
smė nėra joks laisvės ir kūrybos priešas, bet jos būtina sąlyga. 
„Drausmingas žmogus yra tas, kuris savo fiziškas jėgas ir sielos 
galias geba taip derinti, kad jo darbo išdavoje gaunasi maksi- 
mum efekto“ (Prof. Gesenas).
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Be drausmės negalimas joks visuomeniškas, draugijinis su
gyvenimas. Netekusios drausmės organizacijos išįra, pakrinka, 
paskęsta chaoso, nebuities jūrose. Mūsų tauta dar nėra draus
mingai auklėta. Organizacijinis gyvenimas dar nėra plačiai pa
plitęs. Gyventa kaimuose ir venkiemiuose, blogais keliais ir di
delėmis giriomis atskirtuose vienas nuo kito. Dar neįprasta savo 
asmeniški reikalai, trūkumai derinti su kitų žmonių, su visuome
niškais reikalais. Individualizmo ir anarchizmo dvasios dvelkimas 
visur ir visados pas mus smarkiai jaučiama. Tai viena didžiau
siųjų mūsų nelaimių, nepasisekimų ir apsivylimų šaltinis. Tai 
Rytų ir mūsų istoriškų gyvenimo aplinkybių išdava. Anarchizmas, 
tai kelias, vedąs į chaoso, vergovės, visiško pasyvumo-moteriš- 
kumo, nebuities mirties ir žemųjų gaivalų kraštus. Jame nėra 
vietos, vyriškumui, aktingumui, kūrybai, laisvei, individualybei 
savarankiškai asmenybei Ir karžygių dvasiai. Tvirto būdo,, 
galingos asmenybės, kūrybos ir laisvės keliai — 
tai drausmės, pasiaukojimo, kančios ir protin
gos askezės keliai. Anarchizmas — kūrybos ir asmenybės 
karstas.

Gera prasme suprastas autoritetas irgi nėra joks laisvės ir 
kūrybos priešas. Autoritetui aš nusilenkiu todėl, kad jaučiu, kad 
tai yra mano pareiga, kad protas tai liepia man daryti. Bet blo
gai suprastas autoritetas, autoritetas kaip jėga, kuriai aš negaliu 
nusilenkti, yra kensmingas reiškinys, pakertąs kūrybai ir laisvei 
pačias šaknis.

3. Tvirtybės ir entuziazmo dvasia.
Gyvenimas tai žmogaus klajojimas tarp dangaus ir pragaro, 

tarp gyvybės ir mirties, tarp tiesos ir melo, tarp gero ir blogo, 
Amžinasis idealas, kaip šviesiausioji dangaus žvaigždė, amžinai 
vilioja jaunuolio dvasią galingais sakalo sparnais lėkti, plasnoti 
į tą grožio ir palaimos šalį, bet pasaulis, ugnimi liepsnojančios 
pragaro jūros, gražiausiais gyvenimo žiedais, nuostabiausiais mu
zikos akordais, žavingiausiomis spalvomis taip pat jį vilioja į 
savo ugningąjį glėbį, negirdėto džiaugsmo potvynius ir nuosta
biausio grožio jūras žadėdamas... Ir tūkstančiai, o gal ir mili
jonai jaunuolių patikėję klastingiesiems pasaulio pažadams, pa
miršta amžinojo grožio, amžinosios tiesos ir gėrio šalį ir patys 
savo kojomis į biaurų purvyną sutrypia aukso svajonių rūmus. 
Idealas — kalnų žiedas.

Ir sunku vienų vienam pasilikti ant snieguotos kietos aukš
čiausios kalno viršūnės, kada pakalnėj taip ramu, gera, šilta, ma
lonu, kada čia tęsiasi vien žydinčios pievos, skamba aistringos, 
linksmos draugų dainos. Bet kas nusileis į jautriąją pakalnę, tas 
paskęs nebuities ir mirties jūrose, tas nebus karžygis, nebus di
delis kūrybos žmogus. Štai kada žmogus paliuosuojamas iš he- 
roiškos, nuolatinės kovos su savo žemaisiais gaivalais su savo 
klastingomis pagundomis, tai jis pakliūva į pragaro demonų
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vergovę, jo asmenybė suskyla į atomus, jis paskęsta geidulių ugnies 
ir chaoso bangose. Ir visi didieji kilnieji žmonės be galo daug 
kentėjo, geniališka kantrybe, darbingumu ir ištverme pasižymėjo. 
Štai tas geni.ališkiausias pasaulio muzikas L. Beethovenas, kur
čias, didžiausiame varge ir skurde paskendęs, baisios vienatvės 
apimtas niekad nepaliovė siekęs savo idealo.

„O žmonės, — jis pats taip apie save rašo savo testamente, 
jei kada perskaitysite, tai pamatysite, kad buvote man neteisingi; 
tegul nelaimingi pasiguodžia, radę tokį pat nelaimingą žmogų, 
kuris nežiūrėdamas visų gamtos kliūčių, padarė viską, ką tik ga
lėjo, kad būtų priimtas į menininkų, rinktinių žmonių eiles". 
Todėl jis ir sukūrė didžiausių muzikos veikalų, kurie amžinai 
bus žmonijai didelis kilnaus džiaugmo šaltinis. „Nelaimingas 
vargšas, neturtėlis, vienas žmogumi virtęs skausmas, kuriam pa
saulis atsako džiaugsmą, sugeba pats džiaugsmą duoti pasauliui" 
(Romain Rolland). Garsusis anglų T. Karleilis apie Dantės at
vaizdą sako—„Tai veidas žmogaus, iki galo protestuojančio, visą 
savo gyvenimą prieš visą pasaulį kovojančio ir jam nepasiduo
dančio“. Goethe visą amžių kūrė „Faustą“, Vergilius 11 metų 
rašė savo „Eneidą", Petrarka 45 kartus taisė vieną savo eilėraštį. 
Paskalis 16 kartų perdirbo garsiuosius savo „Provincijos laiškus“ 
ir t.t, „Nerami mano siela, kol neatsilsės Tavy, Viešpatie,— 
kalbėjo šv. Augustinas. Prisiminkime dar šventųjų kankinių gy
venimus, o pamatysime kokia geniališka tvirtybė, narsumas, išti
kimumas savo principams viešpatauja pas juos.

Šventieji kankiniai su džiaugsmu ir entuziazmu pasitikdavo 
mirtį. Visi didieji žmonės yra entuziazmo kar
žygiai. Didelių darbų, drąsių žygių, niekad be entuziazmo 
neatliksi. O jaunuomenė be entuziazmo, tai saka
las be sparnų, tai žemė besaulės spindulių. 
Drąsiamusi žygiai, geniališkiausi veikalai entuziazmu kvėpuoja, 
entuziazmo dvasia gyvi: „Avė crux!"

Su šypsančiu veidu ir ugningo entuziazmo kupina širdimi, 
tepajėgsi panešti savo sunkųjį gyvenimo kryžių. Štai gyviausi 
pavyzdžiai: Geniališkasis, kilnusis Beethovenas arba Romains 
Rollandas, tas kilnus idealistas, kuris gražiausius savo kūrybos 
žiedus po karžygių kojomis sudėjęs. Štai ką apie Beethoveną 
sako: „Niekas negalėjo sugniaužti šios nepergalimos jėgos. Jis, 
rodos, dabar juoku vertė skausmą"... „Visą savo gyvenimą jis 
norėjo apdainuoti džiaugsmą“. O pats Beethovenas savo testa
mente šitaip atsiliepia apie mirtį:—„Ateik, kada nori, drąsiai su
tiksiu tave“. O tas didysis Indų ir viso pasaulio poetas ir filoso
fas R. Tagore dainuoja:—„Ak, šviesybės šaka, mano brangiausias, 
mano gyvybės centre; šviesybė liečia mano brangiausias, mano 
meilės stygas; dangus atsiveria, Įsiutęs vėjas lekia, visą žemę 
apjuosia juokais“.... — „Dangaus upė apsėmė savo pakraščius ir 
iš jos krantų išsiliejo džiaugsmo potvynis.“ Dirbti del idealo yra 
didžiausia laimė tiems, kurie visiškai jam atsidavė. Ir visur jie
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mato džiaugsmo ir žaliose pievose, ir žydrioje dangaus mėly
nėje, ir pavasario triumfe, ir žiemos šaltyje, ir mirties kietame 
glėby.

IV. Heroizmo ir kūrybos lytys.
Ar laimėj ar nelaimėj žmogus savo kūnu yra ir gamtos, 

prigimties vaikas. Žmogaus kūnas yra toji artimiausia materiališka 
aplinkuma, kur žmogaus siela pasireiškia. Ir tenka visą gyvenimą 
rūpintis, kad tas kūnas būtų sveikas, gražus, galingas su tiksliai 
ir harmoningai išlavintomis pajėgomis, juslėmis. Todėl tai ir reikia 
pakankamai sveiku maistu maitintis, gyventi sulig higienos taisyk
lėms, rūpintis racionale kūno kultūra, sportu ir t.t. Fiziniai reikalai 
yra visuotini, reguliariai ir aktualiniu būdu pasireiškią. Kad juos 
tinkamai patenkintume ir sutvarkytume, reikia kurti aukštą ma
teriališką kultūrą, kuria mes tiek mažai rūpinamės. Dažnai mes, 
pamirštame, kokią didelę reikšmę turi materiališka kultūra, ūkis, 
ekonomika, pramonė visoms kitoms gyvenimo sritims—žinijai 
menui, dorovei, religijai... Pradžioj žmogus instinktyviai tuo rū
pinasi, vėliau pradeda organizuotu būdu tenkinti savo reikalus 
materialinėmis gėrybėmis — gauname ūkį. Ūkis negalimas be 
gamybos, o gamyba—be kūrybos, o kūryba— be laisvės. Ir taip 
žmogus savo kūrybos žygiu tvarko determinuojančius geležinius 
inerūngos materijos dėsnius ir pereina į laisvą kultūros kūrybos 
sritį, apsireiškiančią žinijos, dorovės ir meno pavidalais.

Žmogus, kurdamas kultūrą, kuria naują pasaulį, naują tiesą, 
naują gėrį ir naują grožį. Kultūros dėka riksmas tampa giedo
jimu, trukšmas — ritmu, šokinėjimas — estetiškais šokiais, seksu
alinė gyvulio aistra—trubadūrų ir minezengerių dainomis ir da
barties erotiška brika, šiurkštus egoizmas — filosofiškas individu
alizmas ir subtylia teisės konstrukcija, žaislas—dailiuoju menu ir 
t, t. Kultūra tai ne pasyviška gamtos dėsnių išdava, savaime ji 
neatsiranda. Kultūra tai nuolatinio triūsėjimo, nuolatinio veik
lumo, nuolatinės kūrybos žygių išdavos, tai didelių aukų ir mil
žiniško darbo žiedas. Gamta, prigimtis niekad lengvai nesiduoda 
save apipavydalinti kultūros lytimis. O dabarties mūsų laikai 
kaip tik ir reikalauja iš mūsų kuodugiausia kultūros kūrybos. 
Diletantizmo, šablonizmo, enciklopedizmo, agitacijos, sentimen
talaus patriotizmo laikai jau pasibaigė. Mes, kaip tauta, įstojame 
lygiagrečiai su kultūriškiausiomis Vakarų Europos valstybėmis į 
kultūriškas lenktynes. Jei norime gyvi išlikti, atsistokime greta 
Belgijos, Šveicarijos, Švedijos, Danijos... Bet kaip tolimas ir 
sunkus kelias į tas aukščiausias kultūros viršukalnes.

Prof. Kazys Būga, kaip mokslininkas, ir M. K. Čiurlionis, 
kaip dailininkas, yra nurodę tuos kruvinus, erškėčiuotus kelius, 
vedančius į pačias kultūros viršūnes. Ir mes, tik karžygiškai, 
pasiryžę mirti tame kultūros karo lauke, įstengsime eiti judviejų 
keliais. K. Būga ir M. K. Čiurlionis, yra dabarties ir ateities
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laikų šviesūs švyturiai, nušviečią kelią į tolimesniąją ir aukščiau
siąją mokslo šventyklą.

Bet jei ne visiems lemta būti Būgomis ir Čiurlioniais, tai iš 
kiekvieno griežtai reikalaujama, būti dorovės karžygiais. Iš visų 
reikalaujama, kad stengtųsi siekti aukštos valios kultūros, doro
vinės tvarkos, laimingumo viso gyvenimo aplinkybėse ir pasitu- 
rėjimo Dievu. Nuo kiekvieno doringo asmens reikalaujama, 
kad jis turėtų dorovingą asmenybę, kad sugebėtų laisvai apsispręsti, 
kad būtų sau ir veiktų iš saves, kad būtų laisvas nuo materijos, 
savo žemųjų gaivalų ir nuo visuomeniškos aplinkumos vergovės, 
kad išvidiniai viešpatautų sau ir išviršiniui pasauliui, kad turėtų 
atbaigtą dvasios pilnumą ir savo dvasišką individualybę, kad 
rastų tinkamą susigyvenimo lytį su visuomene ir kad laisvai tar
nautų Dievui. Tai sunkus, erškėčiuotas, per aukščiausius kalnus 
ir pro baisiausias bedugnes einąs kelias, kuriuo visi gali ir pri
valo eiti, bet kuriuo tik drąsiausi karžygiai keliauja. Juo ėjo šv. 
Pranas Asyžietis šv. apaštalas Jonas ir k. Ši herojiška kova tik 
draug .su gyvenimu baigiasi.

Mes, kaip inteligentai, esame pašaukti būti visuomenės, tautos, 
valstybės vadais. Visuomenė, tauta ir valstybė nėra empiriškai 
duoti faktai—mums reikia kurti visuomenę, ją organizuoti, šviesti, 
dorinti, religinti, reikia kurti tautą, galingą tautą, reikia kurti 
valstybę. . O kada atsilikusi mūsų tauta, kaip silpnai organizuota 
visuomenė, kaip silpna pas mus teisės sąmonė, kaip menkas 
valstybiškumas! O mes kiekybe gyvi liksime, ne materiališkais tur
tais ir fiziška militariška galybe iškilsime, bet tik savo kokybe 
tik artimu liaudies ir šviesuomenės bendradarbiavimu, tik visų 
tautos narių aukšta tautos kultūra ir dorove, tik glaudžiu visų 
luomų ir srovių solidarumu, tik kilniu valstybiškumu. Biurokra
tiška rusų inteligentija ir mažai nuo jos besiskirianti ir dabarties 
senesnioji inteligentija, o ypatingai valdininkija ir pusiau inteli
gentija, barbariškos partijų rietenos, kasa bedugnę tarp liaudies 
ir šviesuomenės; didelės dalies mūsų kunigijos atsilikimas, silpnas 
liaudies mokytojų kūribiškas ir kultūriškas pasiruošimas ir veik
lumas mūsų plačiosioms masėms neduoda progos sparčiais žings
niais eiti švietimosi keliais. O teisės sąmonė ir piliečio sąžinė 
tiek dar neįsivysčiusi, silpna. Darbo begalės. Vien kabinetuose 
užsidaryti nevalia. Mums, kupiniems naujos pažangos dvasios, 
kupiniems jauno idealizmo ir karšto entuziazmo, yra šventa prie
volė eiti į plačiąją visuomenę ir ten skleisti šviesos, susipratimo, 
idealizmo, kilnaus patriotizmo ir gilaus religiškumo spindulių. 
Didelių sociališkų, tautiškų, pilietiškų politiškų ir bažnytinių už
davinių mums tenka atlikti... Vyskupas Valančius, V. Kudirka. 
Dr. J. Busanavičius čia mums yra pralaužę pirmuosius ledus ir 
yra gyvi pavyzdžiai.

Pagaliau viso gyvenimo vaiskus žiedas yra krikščioniška re
ligija, dieviškuoju pradu jungianti visas mūsų gyvynimo sritis, 
vedanti mus prie aukščiausio idealo ir įprasminanti visus mūsų
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žygius, visą mūsų gyvenimą. Čia mūsų heroizimas ir kūryba turi 
pasiekti savo viršūnės. Čia intelektualinę kultūrą vainikuoja dogmų 
išpažinimas arba tikėjimas, dorovinę kultūra—meilė, apaštalavimo 
dvasią, estetinę kultūrą—viltis, sakramentalinė praktika. Kristaus 
religija nėra laisvės ir kūrybos karstas, kaip tvirtina jos prieši
ninkai — krikščionybė yra laisvės kūrybos religija. Prie Kryžiaus 
mirusi Tiesa tegalima arba laisvai pripažinti arba laisvai atmesti. 
Čia nėra prievartos. Krikščionybė amžinybės religija, čia apga
lima mirtis ir prisikeliamą amžinajam dangiškajam gyvenimui, čia 
pasiekiama amžinosios tiesos, amžinojo gėrio ir amžinojo grožio, 
čia baigiasi užburtasai gyvenimo ratas ir prasideda dieviškas 
gyvenimas...

V. Gyvenimo dinamika.
Gyvenimas turi būti nuolatinė kova, nuolatinis judėjimas, 

veikimas, nuolatinis karžygiškas žygiavimas, intensyvi kūryba. 
Statiškame pavidale galimas tik neorganiškos gamtos gyvenimas* 
Gyvam žmogui ten vietos nėra, nes kas kita yra žmogus, kaip 
faktas, o kas kita—kaip uždavinys, kaip toks, kokiu jis turi būti. 
Žmogus gyvena tarp dangaus ir pragaro, tarp pilnutinės buities 
ir mirties savo drąsiais žygiais, savo laisvu kuriamuoju asmenybės 
pasiryžimu turi nugalėti pragarą, nugalėti mirti ir triumfuodamas 
žengti į gražiausius rojaus sodus ir amžinojo gyvenimo sritį. Čia 
jam ateina į pagalbą Dievo malonė, bet jo savarankiško, laisvo 
pasiryžimo ir veikimo niekas negali pagelbėti. Žmogus, kaip 
faktas, jis yra pirmojo nusikaltimo mirtingais nuodais užnuodytas, 
o turi laimėti amžinatvę: kaip faktas jis yra chaosas, o turi būti 
kosmosas; kaip faktas yra materijos ir visuomenės vergas, o turi 
būti sąmoningai ir tikslingai veikianti, laisva ir savarankiška as
menybė, Dievui tarnaujanti.

Visuomenė taip pat nėra duotas faktas, kaip mano socializ
mas, bet yra tik uždavinys. Tautos duodama tik užuomazga, 
pradai, kurie kūrybos ir heroizmo žygiais ūgdomi vystomi, kuria 
galingą tautą. Ir ne tas yra didesnis patriotas, tautininkas, kuris 
šiuo vardu vadinasi, kuris visur ir visados apie tautiškumą, pa
triotizmą kalbą, bet tas, kuris didesnių materiališkos, intelektu- 
ališkos ir estetiškos kultūros vertybių kuria, kuris aukščiau do
rovės ir religijos srityse pakyla. Ir todėl nacionalistai yra mirę 
tautai, jie veda ją saužudystės ir mirties keliais.

Jei mes pasisakome autonomiškos asmenybės šalininkais esą, 
tai tuo dar mes nepasidarome laisvomis savarankiškos asmenybės 
ir todėl dar negalime sau reikalauti tokių teisių, kokių turi as
menybė. Asmenybė yra uždavinys, idealas, kurio turime siekti. 
Ir individualizmas pripažindamas asmenybę, kaip empirišką gyve
nimo faktą, pačią asmenybę nusmerkia mirti—pats pakerta tą 
šaką, ant kurios sėdi.
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Kuris parašęs vieną antrą eilėraštį įsivaizduoja „de iure“ ir 
„de facto“ esąs jau tikras poetas, rašytojas, kuriam tereikia da
bar tik popierio, rašalo ir gražių mergaičių — tas pats save, kaip 
poetą, užmuša, sunaikina. Tik amžinas veržimasis, ieškojimas vis 
aukštesnio grožio jo poetišką talentą ugdyti gali.

Tiesa, gėris taip pat nėra empiriškai duoti gyvenimo faktai. 
Kad mes esame ateitininkai, kad vadinamės katalikais, dar tas 
nereiškia, kad jau viskas, kad galime būti ramūs, kad ramiai 
sau galime dabar tik dangaus karalystės belaukti. Farizėjizmas 
ir religinis formalizmas, berods, eina tokiu keliu. Bet tikro krik
ščionies obalsis yra: Nenurims mano dvasia, kol nepa
sieks a ukšči au si o ideal o!..

J. U r manas

Ateitininkų veikimas nuo 1920 metų Kongreso.
Gerbiamieji Kongreso dalyviai, antrą kartą susirenka gau

sus mūsų būrys. Tai nėra koks nors pripuolamas masinis susi
rinkimas arba paradas, bet tai yra rimta sueiga praeities dar
bams peržiūrėti ir ateities keliams nušviesti,

Mano pareiga šiandieną duoti trumpą atskaitą iš mūsų 
organizacijos veikimo nuo pirmojo mūsų Kongreso.

Dažnai mums tenka girdėti toks posakis: istorija moko gy
venimo. Tai yra nenuginčijama tiesa, bet sykiu reikia nepa
miršti, kad istorija mus tik tada moko, kai mes ją tiksliai ir tei
singai suprantame.

Didžiausia dalis įvairių nesusipratimų ir ginčų moderniniais 
laikais yra kilusi tik del to, kad praeities įvykiai buvo klaidingai 
suprasti. Pasitaiko net tokių kuriozų, kad ryškiausi isto
rijos faktai yra savaip iškreipiami ir tendencingai nupasakojami.

Pavyzdžiu gali būti įsivyravusi nuomonė apie viduramžius, 
kurie yra laikomi juodžiausiu žmonijos gyvenimo laikotarpiu — 
jiems prieš pastatoma moderniniai laikai su nuolatine pažanga, 
kaipo laisvės ir palaimos laikai.

Šitie visi tvirtinimai susilaukė pasipriešinimo iš vokiečių 
sociologų ir ekonomistų romantikų bei neoromantikų, kurie įrodė 
minėtų tvirtinimų diletantiškumą.

Tai tik vienas iš tūkstantinių pavyzdžių istorijos lapuose. 
Tatai mums įrodo, kaip sunku ir kaip sykiu svarbu tautoms, val
stybėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims žinoti tikra pra
eities dalykų eiga.

Mano uždavinys nupiešti penkerių metų laikotarpio vei
kimas. Aš bijau, kad man nepavyks pilnai visa kas taip atvaiz
duoti, kaip iš tikrųjų yra buvę, — o tatai yra labai svarbu, nes
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tik pažvelgę į jau išartą vagą, galėsime tiksliau spręsti ir apie 
ateities planus bei darbus. Todėl jums, Gerbiamieji, taip pat 
yra pareigos mano paklaidas pataisyti, kad iš praeities veikimo 
galėtume sudaryti lyg du loginiu sprendimu, iš kurių, kaip iš 
silogizmo premisų, išeitų išvados ateities darbui.

At-kų organizacija šiais metais švenčia 15 metų savo gy
vavimo sukaktuves. Tai, palyginti, trumpas laikotarpis, bet jis 
mums davė tai, ko kartais šimtmečiai negali duoti.

1. Pirmieji 10 metų.
Pirmieji penki metai slinko kaž kaip nepastebimai; jų mes 

jaunesnieji lyg ir neįsivaizduojame. Tai buvo mūsų organiza
cijos genezis, tai buvo mūsų organizacijos rūmų pamatų dėjimas. 
Antrieji penki metai buvo mūsų dvasinio brendimo laikas, kuris 
jungėsi su tomis milžiniškomis? fizinėmis ir dvasinėmis kovomis 
už valstybės platformą — čia at-kai buvo ne paskutinieji.

Kaip jaunas ąžuolas, pasiekęs savo šaknimis gilesnius sluo
ksnius, jaučiasi galįs pradėti aršią kovą su vėtromis, taip ir mūsų 
organizacija antrųjų penkių metų laikotarpyje, būdama išardyta, 
išmėtyta po svetimus kraštus, išbandė savo pagrindų patvarumą.

Šitas laikotarpis vainikavosi Pirmuoju Kongresu 1920 met. 
Čia, lyg pavasarį atskiri upeliai, subėgdami į vieną plačią srovę, 
— susiėjo ir subendrėjo visas at-kų veikimas. Tik čia nepasi
tenkinta tuo susijungimo džiaugsmu, bet sykiu stengtasi mesti 
žvilgsnis į ateities darbą. Įvairių rezoliucijų bei nutarimų skai
čius liudija, kad veikimui buvo ryžtasi duoti tam tikra kryptis. 
Šių paskutiniųjų penkerių metų darbas ir buvo — ėjimas tąja 
kryptimi.

Sunku pasakyti: kiek mes nuo tos nustatytos linijos nuto
lome ir kiek tas nutolimas yra nepateisinamas, nes praktikos gy
venimas reikalauja taikintis prie gyvenimo reikalavimų. Visi tie 
kongreso nutarimai, k. a.: almanacho išleidimas, at-kų istorijai 
medžiagos parūošimas ir tt. — kurie nebuvo įgyvendinti, rodos, 
nesudarė esmės mūsų pastarųjų penkerių metų veikimui; antraip 
imant, per pirmąjį kongresą nebuvo to susikristalizavimo, kokį 
mes matome šiandieną ateitininkuose. Aišku, kad mūsų veiki
mas privalėjo laikytis pačių bendriausių nuostatų.

Šiandieną mes matome at-kų organizaciją lyg organizmą, 
kuris kaip ir atatiktų trims žmogaus amžiaus laikotarpiams. Pir
mojo Kongreso metu to dar nebuvo, bet veikimo linija visiškai 
buvo išlaikyta.

Pažiūrėkime tad dabar, kaip toji susikristalizavusi ateitinin- 
kija vykdė savo uždavinius, turint prieš akis mūsų organiza
cijos trilypę sudėtį.

Kaipo jaunystės amžiui atatinkanti ir sudaranti mūsų orga
nizacijos piramydės plačiausią dalį — pamatą — yra
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Stud. J. Urmanas — II Ateitininkų Kon
greso referentas.

♦

2. Moksleivių Ateitininkų Organizacija.
Bet ir į moksleivių organizaciją negalima žiūrėti kaipo į 

vienlytį vienetą; ir čia mes pastebėsime tris sroves, kurios juo 
toliau, juo labiau pasireiškia. Tos srovės yra: vyresnieji moks
leiviai ateitininkai, mergaitės ateitininkės, jaunesnieji ateitinin
kai ir pagaliau prie šių pastarųjų galima dar priskirti ateitinin
kus skautus.

Ši diferenciacija per pirmąjį kongresą buvo beveik visai 
nežymi, bet šiandien jau mes privalome su ja skaitytis. Daug 
keblumų iš pradžios būta su jaunesniaisiais ateitininkais, kurių 
veikimas reikėjo įstatyti į jų amžiui atatinkamas vėžes.

a) Jaunieji. Moksleivių ateitininkų Centro Valdybai pasi
sekė tas dalykas tinkamai sutvarkyti, kada ji išdirbo jaunesnie
siems ateitininkams atskirus įstatus ir davė galimybės jaunesnie
siems moksleiviams nuo vyresniųjų skyrium savarankiškai veikti.

Buvo vidurinių mokyklų, kur buvo vien tik jaunesnieji
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at-kai; čia buvo paties centro pareiga — suorganizuoti jaunes
niųjų veikimas; priešingai — kur buvo vyresniųjų kuopa — ten 
vyresnieji moksleiviai padėdavo savo jaunesniesiems draugams. 
Kai kuriais atvejais jaunesnieji darydavo savo veikimu net kon
kurenciją vyresniesiems (Mariampolė, Šiauliai, Biržai), bet ir šiaip 
atskiros jaunesniųjų kuopos (nėsant vyresniųjų draugų) buvo 
organizacijos aktyvesniųjų kuopų eilėje (Pilviškis, Merkinė).

Ilgainiui paaiškėjo, kad jaunesniųjų ateitininkų veikimui 
reikia duoti dar daugiau įvairumo. Antra vertus jaunesniųjų 
ateitininkų skaičius sparčiai augo skautijos eilėse.

Šitos aplinkybės vertė Centro Valdybą ieškoti naujų kelių, 
kuriais turėtų eiti jaunesniųjų ateitininkų sutvarkymas ir veiki
mas. Paskutiniuoju laiku Centro Valdyba vedė v pertraktacijas 
del at-kų skautų veikimo su Vyriausiuoju Skautų Štabu, bet ga
lutinai^ tas dalykas bus išspręstas tik netolimoje ateityje.

Žiūrint į jaunesniųjų at-kų veikimą pasaulėžiūros srityje, 
tenka pastebėti, kad ji maža kuo atsiliko nuo vyresniųjų; koky
biškai gal tas darbas buvo ir menkesnis, bet jie varė tą pačią 
vagą. Susirinkimai, paskaitos, laikraštėliai, rašinėliai, deklama
cijos, vakarėlių ruošimai — visa tai buvo varoma lygiu tempu, 
kaip ir vyresniųjų.

b) Mergaitės. Yra pavojaus mergaičių veikimą nušviesti 
visai kitaip, kaip kad jis iš tikrųjų yra.

Jų veikimas atskiromis kuopomis pradėjo reikštis tik pa
čiais paskutiniaisiais metais — besikuriant joms prie „Naujosios 
Vaidilutės.“

Šis reiškinys buvo sveikas, nes kada mergaitės dalyvauja 
bendrai su berniukais tose pačiose kuopose, tai jų pačių veiki
mas mažai pastebimas. Pasiskirsčius į berniukų ir mergaičių 
kuopeles, vėl buvo pastebėtas kaip ir geras konkurencijos vai
sius. Neapsieita ir čia be kraštutinumo bei griežto separatizmo, 
bet vidurys laimėjo, ir bendra organizacija liko savuose rėmuose. 
Apskritai mergaičių veikimas atskirose kuopose buvo kreipia
mas daugiau jų psichologijos reikiama linkme.

c) Vyresnieji at-kai. Statant prieš akis vyresniuosius atei
tininkus ir jų vadovaujančią rolę visoje moksleivių organizaci
joje, tenka pastebėti, kad nuo 1920 metų kongreso yra padarytas 
milžiniškas žingsnis priekin.

1920 metais iš viso buvo 19 moksleivių kuopų; 1921 met. 
jau 36 kuopos, o dabar jau varoma penkta dešimtis, kurios turi 
penkis tūkstančius su viršum narių. Beveik prie kiekvienos gim
nazijos ar vidurinės mokyklos yra at-kų moksleivių kuopa; stei
giasi ne tik Lietuvoje, bet visur, kur tik yra lietuvių moksleivių 
katalikų (Rygoj, Breslau, Italijoje-.

Visą savo darbą moksleiviai ateitininkai dalijo lyg dviem 
kryptimi: veikti visuomenėje ir save lavinti. Daugiausia padarė 
tos kuopoSj kurios šį darbą dirbo per sekcijas, k. a.: gamtos, fi
losofijos, ekonomijos, folkloristų, visuomenininkų, sporto, absti-
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nentų, blaivybės, eucharistininkų ir tt. — kurios davė galimybės 
moksleiviams įgyti ir pasidalinti tomis žiniomis, kurių negalėjo 
duoti mokykla, o nesant Lietuvoje tam tikrų specialių mokyklų, 
toks ruošimasis prie ateities darbo buvo vienintelis išėjimas. 
"Geistina būtų, kad toje kryptyje ir toliau plėtotųsi moksleivių 
at-kų veikimas.

d) Visuomenėje. Ateitininkai moksleiviai savo darbu vi
suomenėje nusipelnė kultūrinės kovos pirmųjų pionierių garbę. 
Visi tie mūsų katalikiškojo kaimo jaunimo organizacijinlai dar
bai neapsiėjo be at-kų moksleivių paramos, be jų iniciatyvos. 
Moksleivis ateitininkas kartais gal visai nejautė kokį svarbų 
darbą jis atlieka katalikiškajai Lietuvos visuomenei santykiauda
mas su liaudimi. Tai yra mūsų visų at-kų veikimo alfa ir omega, 
todėl šioje srityje mes ypatingai privalome suglausti savo eiles. 
Visi mes tiek dar mokyklos suoluose besėdintieji, tiek jau išė
jusieji į plačią liaudį atminkime, kad mūsų akys visada turi būti 
nukreiptos į katalikiškąją liaudį.

e) Ryšiai su Centru. Gana svarbu buvo organizacijai iš
laikyti tam tikras bendras frontas abiejose jos veikimo kryptyse— 
— savęs lavinime ir veikime visuomenėj — o tatai buvo galima 
pasiekti tik palaikant nuolatinius ryšius su centru. Pastebėta, kad 
tokios ryšius palaikančios kuopos dirbo paveikslingiau už kitas.

Toks ryšių palaikymas nereikia suprasti kaipo griešta cen
tralizacija, bet tik kaipo organiško veikimo būtinumas, pačius 
rajoninius centrus (žemaičių, dzūkų) aš suprantu tik kaipo pa
dėjėjus tiems organiškiems ryšiams palaikyti, kur tas organinis 
ryšys truks, ten bus pradėta kasti duobė at-kų organizacijai. Tai 
privalo įsidėmėti rajoninių centrų organizatoriai ir nuolatiniai 
tuose centruose veikėjai.

Tam tikrose ribose toks decentralizavimas duoda naudos, 
kas jau yra ir praktikos įrodyta: pav., rajoniniai centrai sėkmin
giau atgaivino užsnūdusias kuopas ir tiksliau sutvarkė visuome
ninį darbą, ne kaip pats organizacijos centras. Tik visados ir vi
same nereikia pamiršti, kad tarp atskirų kuopų ir rajoninių centrų 
iš vienos pusės ir tarp rajoninių centrų ir centro iš antros pusės 
privalo būti nuolatiniai ir solidarūs santykiai.

f) Savišalpa. Paliečiant moksleivių at-kų veikimą medžiaginės 
srities atžvilgiu tenka konstatuoti, kad moksleiviai at-kai buvo 
uoliausi Susišelpimo Fondo planų rėmėjai. Ką moksleiviai nuveikė 
savišalpos srityje savo kuopose, sunku apibudinti, nes koopera
tyvus veikimas mūsų moksleivių tarpe dar nėra tinkamai įsigy
venęs.

Per esamus kuopose Susišelpimo Fondo skyrius, kuopos 
stengėsi nors mažomis sumomis remti savo neturtinguosius narius. 
Būtų labai pageidautina, kad greta esamų Fondo komisijų, mok
sleiviai at-kai suorganizuotų kooperatyvus, tuo būdu greta me
džiaginės naudos moksleivis at-kas pratintųsi prie plataus, koope- 
racinio veikimo visuomenėje.
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c) Organas, Eisime prie moksleivių spaudos. Čia man tenka 
pasakyti kuomažiausiai, nes visi, kas skaito „Ateitį", mato, kad 
per tuos penkerius metus ji pergyvenusi sunkų medžiaginį krizį 
pagaliau prisitaikė ir prie moksleivių gyvenimo ir prie jų veikimo.

Savo laiku buvo norima įvesti „Ateityje" mergaičių, abs
tinentų, sporto ir kitų sekcijų skyriai, bet technikinės kliūtys ne
leido tai padaryti.

d) Bendrai. Imant dabar bendrai at-kų moksleivių veikimą 
ir sugretinant jį su tais tikslais, kurių mes at-kai siekiame, reikia 
pastebėti, kad tam milžiniškam at-kų moksleivių judėjimui trūko 
tam tikro sistemingumo. Čia bus daugiau vyresniųjų (studentų, sen
draugių) kaltė. Mūsų moksleivija yra lyg medžio šaknys, kurios 
siekia giliausių visuomenės sluoksnių. Norint išlaikyti mūsų ka
talikiškosios visuomenės vienlytiškumas, reikia rūpintis, kad toji 
visuomenė nuo pat apačios iki viršūnių būtų organiškai suce
mentuota. Tuo cementu kaip tik gali būti moksleiviai ateitininkai. 
Tąja taigi kryptimi reikėtų, mano manymu, ir eiti reviduojant 
bendras ateitininkijos veikimas.

3. Studentai ai-kai.
Eisime dabar prie antros mūsų organizacijos dalies, prie 

Studentų At-kų Sąjungos.
a) Pirmaisiais metais. Jos veikimas, kaipo sąjungos, pasi

reiškė tik per paskutiniuosius penkerius metu, nors pačios sąjun
gos užuomazga siekia gana toli į praeitį (pirmoji lietuvių^ stu
dentų katalikų kuopa susitvėrė, dar prieš karą Louvaine). Šiaip 
plačiame gyvenime sąjunga pradėjo reikštis po to, kai buvo pa
siekta šiokios tokios centralizacijos.

Nesant Lietuvoje aukštosios mokyklos, lietuvių studentų ju
dėjimas plėtojosi iš pradžių užsienyje, net ir pirmutinis sąjungos 
centras buvo sudarytas Berlyne.

Greta ruošimosi ateities darbui, studentai ateitininkai rūpi
nasi susiartinti su Lietuvos katal. inteligentija ir sudaryti tai 
inteligentijai atatinkamas tradicijas. Rūpindamiesi pasaulėžiūros 
srities literatūra ir katalikiškojo knygyno įsteigimu studentai atei
tininkai darė pastangų tinkamai išrišti studentų medžiaginį klau
simą, kad būtų galima nekliudomai studijuoti.

Nusistovėjus šiek tiek valstybiniems reikalams, krypsta ir 
sąjungos veikimas į kitas vėžes. Po 1921 m. konferencijos, kada 
buvo priimti sąjungos įstatai, nors dar centras ir pasiliko Berlyne, 
—vis daugiau svarbos įgauna Kauno aukštųjų kursų vėliau uni
versiteto studentai ateitininkai. Buvo permatoma, kad greitu laiku 
Kauno universiteto atettininkai bus visos sąjungos centru. Besi
formuojant Kauno universitetui ir bedidėjant studentų skaičiui, 
studentams ateitininkams teko pergyventi gana sunkios medžia
ginės sąlygos.

Tuo pačiu metu vyko ir pirmas neva tai pirmutinis at-kų 
krizis kilęs del tam tikrų tautinių bei politinių klausimų.
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Buvo gyvas reikalas, kad 
studentų ateitininkų Sąjunga 
įgautų sau ir savo veikimui 
tam tikrą aiškią formą.

Jeigu jau paminėjau tą krizį 
neva krizių, tai negaliu neap
sistoti šiek tiek ilgiau prie tų 
priežasčių.

a) Del tautybės. Bene pir
ma priežastimi bus buvęs tau
tybės klausimas. Buvo prikai
šiojama, būk at-kai esą menki 
patriotai, juodieji intenaciona- 
listai, be iniciatyvos tautybės 
klausimuose; toliau, kad atei
tininkai gyvenime neturį savo 
griežtos nuomonės, o esą kaž 
kieno įrankiai.

Būta spaudoje ir palemikos; 
aiškintasi tautybės sąvoka ir 
at-kų tautiškumas, bet ir po 
šiai dienai tie dalykai nėra 
tinkamai nusistovėję, ir at-kai
yra kaž kokiu rezervu ki- S^ud. T. Spudaiiė Ateitininkų Kon- 
tų sąskaitom Nesileisdamas greso prezidiumo narys,
toliau į tautybės apta
rimą, galiu pareikšti, kad visi tie tautybės klausimu priekaištai 
yra visai be pagrindo.

Katalikybė ir tautybė nėra kažkokie du vienas antrą stu
mią magneto poliusai, bet jie dvi organiškai rišasi ir viena antrą 
papildo (Rekomenduočiau pasiskaityti brošiūrą „Katkolizismas u. 
Volkstum“, Wien 1925).

Tautybė yra ne kas kitas, kaip tam tikras žmonių kolektyvo 
dvasinis bendravimas (dvasinė bendruomenė), kurio esmę sudaro: 
religija, filosofija (tautos filosofija), menas mokslas ir kuris pasi
reiškia išoriniam pasauly tam tikru įrankiu—kaiba.

Kai kurių žymių sociologų nuomone, dvasinės bendruome
nės, kaip kad yra tauta, egzistuoja tik ačiū religijai ir teistinei 
filosofijai (Hėgelis, Spann’as).

Iš čia galima padaryti išvadą: ar gali tie žmonės, kurie at
meta arba bent indeferentiškai žiūri į religiją ir teistinę filosofiją,, 
būti gerais tutininkais? — Ne liberalizmo ir indeferentizmo rei
kalauja tautybė, bet religingumo; be to jinai yra tuščia forma 
be turinio.

Tai buvo trumpa ekskursija į šalį, bet tai buvo dalykas, 
apie kurį sukasi studentų at-kų gyvenimas paskutiniaisiais metais, 
ypačiai Kauno draugovėje.
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b) Ekskursinėje srityje studentai patys iš savęs maža ką 
tėra nuveikę. 1922 m. buvo sumanyta įsteigti savo valgykla, 
vėliau klubas, bet nepasisekė. Daugiausiai kas galima buvo pa
daryti ir kas yra nuveikta, tai bendrai su Susišelpimo Fondu lo
terijų ir koncertų rengimas, kurių proga buvo surinkta šiek tiek 
lėšų. Apskritai pas studentus ateitininkus, kaip ir pas moksleivius, 
kooperatyvinio veikimo mintys dar neturi tvirto įsisąmonijimo, 
užtat medžiaginis klausimas karts nuo karto darosi vis opesnis. Atei
tyje medžiaginis klausimas turėtų būt sprendžiamas dedant pagrin- 
dan susišelpimo kasas, kurių nariais privalėtų būti mūsų katalikiš
koji visuomenė. Tokiais būdais randa galimybės eiti aukštuosius 
mokslus vokiečių jaunimas, taip privalėtume ir mes susitvarkyti.

c) Išvidinis veikimas. Prie išvidinio studentų a-kų veikimo, 
tenka pastebėti daugiausiai visuomeninis darbas, nes, nepasiskir- 
čius į sekcijas, kitoks darbas ir nebuvo galimas. Čia apskritai 
tenka susidurti su didesniųjų ir mažesniųjų kolektyvų veikimu.

Apskritai kiekviena organizacija suteikia savo nariams tam 
tikras teises, uždedama jiems tuo pačiu ir atatinkamas pareigas.

Kiekvienos organizacijos veikimas pareina nuo to, ar visi 
organizacijos nariai prisideda šiokiu ar tokiu būdu prie jos tvir
tėjimo ir pažangos.

Kur gana gausios organizacijos vadovavimas pavedamas 
eiti vienam ar kitam asmeniui, kurie tačiau neįstengia viso ka- 
lektyvo, kaip tokio, įstatyti į tinkamas veikimo vėžes, ten įsi
vyrauja atšalimas ir indiferetizmas prie organizacijos ir jos 
tikslų.

oi blogybė daro pastangų įsivyrauti ir studentų at-kų tarpe. 
Norint tam užbėgti už aklų, reikia stengtis organizaciją taip su
tvarkyti, kad bent dauguma narių būtų įtraukti į aktyvų ir jiems 
įdomų darbą, o tai galima pasiekti pasiskirstant į įvairius ratelius 
bei sekcijas. Kol at-kų draugovėse veikė įvairios sekcijos, tol 
apie įvairius apsnūdimus nebuvo nė kalbos. Iš sekcijų, kurios 
iki šiol veikė, daugiausia pasisekimo turėjo visuomenininkai ir 
abstinentai.

Jeigu imsime dabar at-kų užsienio srities veikimą, tai pama
tysime, kad ir čia buvo kažkas nedadirbta.

Įvairios galimybės mums kaipo katalikams buvo neišnaudo
tos; sąjungos centras ne tik kad pats iš savo pusės neieškojo 
galimybių užmegsti draugingus ryšius su kitų tautų ir valstybių 
katalikais studentais, bet ir į siūlomus santykius žiūrėjo kažin 
kaip skeptiškai.

Toje srityje daugiau kiek padarė užsienyje studijuoją ateiti
ninkai; bet ateityje šis darbas turėtų būt labiau susistemati- 
zuotas.

Dar reikėtų paminėti ateitininkų studentų veikimas spaudoj 
ir įvairių visuomenės organizacijų srityje. Čia dalykas buvo tin
kamiau pastatytas, ir studentai ateitininkai čia išlaikė savo nusi
statymus ir pasižadėjimus.
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Šiek tiek šlubavo paties studentų at-kų spaudos organo rė
mimas, bet čia taip pat galima tikėtis situacija pagerėsianti.

d) Studentai ir moksleiviai. Susipažinus dabar su studentų 
at-kų veikimu ir sugretinus jį su moksleivių ateitininkų veikimu, 
tenka pastebėti, kad pas studentus greta tam tikros liberalizmo 
tendencijos pradeda įsivyrauti nelemta „susenėjimo“ idėja. Nėra 
juokingesnio reiškinio, kaip kad matjti jaunuolis jau susenusio 
žmogaus dvasioje. Tai yra lyg ir savotiška liga, kuri gali skau
džiai atsiliepti mūsų jaunajai kartai.

Apskritai tiek moksleiviams tiek studentams reikėtų susirū
pinti draugiškus, solidariškus santykius palaikyti draugovėse bei 
kuopose.

Nelemtam „susenėjimui“ pašalinti reikėtų atgaivinti dailininkų 
bei muzikų sekcijas. Šios sekcijos savo pramogomis lengvino 
sunkią at-kų padėtį ir ūgdė idealizmą tolimoje Rusijoje ir oku- 
puotoj Lietuvoj, šios sekcijos privalitų ir šiais laikais tos jaunos 
dvasios į mūsų bendrą veikimą įnešti.

4. Ateitininkai sendraugiai.
Eikime djbar prie organizacijos piramydės viršūnės — prie 

sendraugių. Čia tenka konstatuoti, jog mūsų sendraugiai buvo 
priežastimi, kad mūsų organizacija visą laiką atrodė lyg ir ne
užbaigta.

Kodėl taip įvyko—sunku pasakyti, gal būt del to, kad tarp 
sendraugių ir likusios ateitininkijos vis jaučiamas buvo kažkoks 
tuščias tarpas. O gal sendraugiai, kaipo tokie, nematė reikalo 
varžytis kokiomis nors organizacinėmis prievolėmis ir jaustis 
viena grandine ateitininkijoje? Netikiu, kad tame sendraugių pa
saulyje vyrautų vien organizacijinis interesas, o ne idėja.

Nesant sendraugių atatinkamos organizacijos, kuri tarnautų 
lyg stogu mūsų organizacijai, tenka kas nors pasakyti apie or
ganizuotą sendraugių veikimą; priešingai labai daug būtų galima 
kalbėti apie pavienių sendraugių darbus ateitininkijai, bet tai per 
daug mus nuvestų j smulkmenas. Šiaip tam tikrais būreliais sen
draugiai daug ausiai prisidėjo rišant at kų medžiaginius klausimus: 
k. a. 100.000 markių fondui realizuoti, namams pirkti, naujiems 
namams statyti ir t. t.; bet vis tai yra pavienių mūsų sendrau
gių darbai, ir už tai ateitininkija jiems bus visumet dėkinga.

Jeigu tarp studentų ir moksleivių buvo pastebėta organinio 
ryšio trūkumas, tai tarp studentų ir sendraugių tas trūkumas 
buvo ryškiausiai. Čia kalta, žinoma, viena ir antra pusė, kalta 
čia ir tam tikra laiko dvasia, kurios dėka visa mūsų katalikiškoji 
visuomenė jaučiasi lyg supančiuota.

Visa šita blogybė nėra neišvengiama, tik reikia įdėti į mūsų 
judėjimą daugiau sielos.

Pati sendraugių organizacija privalo įgauti tam tikrą veikimo 
formą, kur reikštųsi bendrai visų at-kų veikimo išdavos.

8
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Peržvelgę trumpai visų trijų organizacijų darbus, imkime da
bar dar sy*į visą ateitininkiją ir pažiūrėkime, ką ji yra nuveikusi 
turint akivaizdoj ir mažatėlį-skautą, ir vyresniuosius moks
leivius berniukus, ir mergaites ir studentus ir pagaliau sendraugius.

Šitas laikotarpis pasižymėjo sunkiais darbais ir kovomis del 
tautos nepriklausomybės: visur šitame sunkiame darbe galima 
buvo rasti at-kus, kurie neatsižvelgdami į kliūtis, į pašaipas iš 
šalies kažkokiu romantiniu įsitikinimu su audra krūtinėje, bet 
ramiu veidu žengė priekin. Neapsieita be paklaidų — bet kas 
dirbdamas nepaklysU!

Greta minėtų išorinių kovų paskutiniais laikais at-kai priva- 
lijo stoti į vidujinę kovą jau valstybės platformoje. Toji kova, 
kuri yra daug pavojingesnė, vadinasi kultūros kova; kova tarp 
materializmo ir idealizmo, tarp paviršutiniškumo ir gilesnės min
ties. Ateitininkiją besilavindama pasaulėžiūros srityje privalo būt 
lyg granito siena, į kurią ats.mušusios subyrėtų materializmo bangos, 
norinčios užlieti mūsų liaudies sielą.

Lig šiol mes tą kultūrinę kovą varėme daugiau iš inercijos, 
ateityje tai privalitų būti viena svai blausių veikimo sričių.

Tejungia visi išoriniai pavojai mus į tvirtą organinę pajėgą, 
o visi vidujinės kovos pavojai tesuartina mūsų sielas ir tesudaro 
tikrąja to žodžio prasme ateitininkų šeimyną.

t
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Ed. Turauskas

Tolimesni ateitininky keliai.
Rašyti apie tolimesnius ateitininkų kelius, kaišyti gaires, 

spėlioti ateities vingius turėtų tie, kurie pastaraisiais laikais suki
nėjosi pačiam organizacijos viduryj, pačioje viršūnėje ir iš ten 
galėjo apmatyti visas išsišakojusias draugovės platybes, jausti 
gyvuosius reikalus, gyventi bendrais vargais ir džiaugsmais. Aš, 
jau tiek metų pašalyj stovėdamas ir iš tolo žiūrėdamas, nebegaliu 
sugaudyti visų bujojančio gyvenimo plonumų pajust', organizacijos 
pulso. Todėl pasiėmęs pranešinėti apie tolimesnius kelius, išsi
gandau pasiimtojo uždavinio. Šios kelios preliminarės pastabos 
tebūnie pateisinimu tų visų didelių trūkumų, kurių kiekvienas 
galės gausiai šiam raštui prikišti.

I.
Kalbant apie tolimesnius kelius, reikia pirma susivokti dabar

tyje; spielčius taisant reikia pirmą paveikslą turėti.
Dabartiniu metu jau yra ne tik trys atskiros ir savaimin

gos ateitininkų organizacijos (L. K. M At-kų Org., Liet. Kat. 
Stud. At-kų Sąj. ir At-kų Sendraugių Sąjunga), bet ir trejopi 
ateitininkai.

1. Moksleiviai. Sunkiausia man kalbėti apie moksleiviją, iš 
kurios jau senokai išbėgau ir kurią gyvenimo sąlygos padarė 
žymiai kitokią, negu ji buvo mano laikais. Žinau, kad ji dabar 
gausi, nes padidėjus mokyklų skaičiui, palengvėjo mokymosi ga
limybės. Spėju, kad intelektualiai ji mažiau pribrendusi, nes 
svetimų kalbų retai kas temoka, o savoji ir verstinė literatūra 
negausi... Auklėjimo, be abejo, stoka, o kur stoka auklėjimo, 
ten ir drausmingumo nedaug. Vis tai bendri visai moksleivijai 
konstatavimai. Mat, kadangi ateitininkai sudaro jos dalį, tad ir 
reikėjo visa tai suminėti aiškumo dėliai.

Iš moksleivių reikalų reikia pažymėti ypatinga religinio 
auklėjimo stoka. Pradeda pasireikšti religinis indiferentingumas 
ir ignorancija pagrindinių pasaulėžiūros dalykų. Didelę atsakomybės 
dalį čia turi pasiimti religijos mokytojai — kapelionai, kurie, per
daug formaliai imdami savo dėstomąjį dalyką, ir neturėdami 
pakankamai apaštalavimo dvasios, nesistengia įnešti praplėsto 
ir įvairiai pateikiamo religijos mokslo. Iš tų neaiškumų kyla gy
venime, ypač studentavimo metais nemaža nesusipratimų ir 
paklydimų.

Šiaip jau, moksleivija, gyvendama gražiausią, tyriausią gyve
nimo laikotarpį yra pati idealingiausia ir šviesiausia iš visų trijų 
ateitininkuos grupių. Tik vargas, kad gyvenimo sąlygos tramdo,
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daugelio labai gražius užsimojimus. Ir kuopos bei sekcijos čia 
negali visai atstoti ateitininkui tikrųjų reikalingųjų auklėjimosi są
lygų. Dar daug vendens nutekės, kol pas mus susikurs tikras in
teligentiškas gyvenimas, kuriame moksleiviai galės daug ko pra
mokti iš vyresnės kartos.

2. Studentija pas mus dvejopa — kauniškė (žymi dauguma) 
ir užsieniškė. Pirmoji, nors gausinga bet palaida, margaspalvė, 
be tradicijų, be studentiškos ambicijos, be drausmės. Ir čia ją 
graužia surizgęs ir nenormalus mūsų gyvenimas, neturtas, valdinin
kavimas, bendrabučių iškrikęs gyvenimas, stoka literatūros, stoka 
inteligentinių apystatų; visa tai faktoriai, kurie trukdo gražų eks
pansyvų jaunystės bujojimą. Antroji-užsieniškė—įvairi, kaip įvai
rios šalys ir mokyklos, kur jai priseina gyventi ir mokytis. Ne 
vieną jos narį naujos nepriprastos gyvenimo aplinkybės gerokai 
aplaužė.
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Studentavimo metai—patys neramiausi intelektualinio ir jaus
minio ieškojimo metai. Tas nerimimas dažnai veda į gilų vidaus 
krizį, nuo kurio išsprendimo pareina viso gyvenimo kryptis.

Pascal’is yra pasakęs: „visa, kas yra pasaulyje, yra kūno 
geismas, akių geismas ir vyravimo, viešpatavimo geismas; nelai
minga prakeikimo žemė, kurią plauja šios trys ugningos upės“.

Studentui, bręstančiam ar visai subrendusiam jaunuoliui, kaip 
tik priseina, visa esybe, visa jauna neišgyventa psichologija pakelti 
tų geismų audras ir pajusti visą baisią jų galybę. Katalikui stu
dentui—ateitininkui yra daug priemonių sušvelninti kovai, bet iš 
to neišeina, kad kas nors gali jos išvengti. Juo turtingesnė, gau
sesnė asmenybė, tuo aštriau eina vidaus kova, dvasios ir me
džiagos kova.

Ryškiau besireiškiąs individualizmas, įgimtoji laisvamylybė 
ir gyvenamasis dažnai labai gilus lemtingas krizis neleidžia stu
dentų tampriau suglausti į vieną būrį, tiksliau sudrausminti; dėl
to visos sąjungos valdybos taip skundžiasi nepajėgdamos įstumti 
organizacijos į aiškias vėžes.

Užsieniškės studentijos nerimastį padidina dar įvairios sve
timų aplinkybių neigiamos ir teigiamos įtakos.

3. Sendraugiai. Jau kurie metai kaip jų skaičius didėja, 
nes per 15 metų-mažiausia apie tūkstantį ateitininkų vėliau ar 
aukščiau yra apleidę mokyklas ir paskendę platėjančioje mūsų 
inteligentijos minioje, — jau kelinti metai stengiamasi tuos sen
draugius sutelkti į sąjungą, kuri jau senokai susikūrė, bet na
rių vos vieną kitą dešimtį teturi.

Sunkūs surizgusio gyvenimo darbai, šeimynos rūpesčiai, 
politinė kova greit mūsų sendraugius pasendina, nuo jaunųjų 
atitolina ir išblaško taip, kad ir savo tarpe jie šiltesnių artimes
nių ryšių nebepajėgia palaikyti. O vis tik kitaip reikėtų; reikėtų 
pradėtą ryšį tęsti ir tradiciją palaikyti ir su jaunaisiais arčiau 
gyventi.

Bendrai paėmus, ateitininkija dabartiniu metu, man rodos, 
sudaro margą, pusėtinai pakrikusį vaizdą.

Tam priežaščių yra daug, kai kurias jų suminėjau bekal
bėdamas apie atskiras grupes. Pridėsiu dar dvi — mano supra
timu svarbiausi.

4. Kuo tu vardu? Nors moralinė bei ideologinė ateitininkų 
pasaulėžiūros dalis pagrindinai, su jam vienam priklausomu 
kompetentingumu, Prof. S. Šalkauskio išgvildenta, vis dėlto kal
bėdamas apie mūsų tolimesnius kelius, privalau dar sykį pabrėž
ti, kad ateitininko kataliko, ateitininko—krikščionio asmens gy
venimo problema yra bendra visiems amžiams tikrojo žmogaus 
tragingoji mįslė. Aukštai iškilęs, šviesos, Dievo Dvasios apšvies
tas, protas gali padėti savo draugams tą tragingąją mislę atspėti, 
gali nukaišyti gaires visam dideliam asmenų būriui, bet galutinai 
š>ą sunkią problemą išspręsti, atsakyti į šiurpinantį klausimą:
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„Kuo tu vardu“?, privalo kiekvienas individualiai, nusižiūrėjęs 
į Amžinąjį Kristaus pavyzdį, nes individualiai, kaip moko Baž
nyčia, bus atsiskaitoma baigus šią kelionę. Organizacija kaipo 
tokia čia tiesioginiai ne tik nieko negali bet ir neprivalo. Jos 
rolė grynai padedamoji—padėti asmeniui intelektualiai, padėti pa
vyzdžiu, padėti jį tvarkant ir drausminant. Kadangi organizacija 
dar tinkamai nepajėgia tos padedamosios rolės atlikti, iš čia ir 
kyla mūsų bendri vargai, ieškojimai naujų lyčių ir kiti panašūs 
nenusistovėjimo reiškiniai.

Be šios bendrai žmogiškos—krikščioniškos užduoties—nusta
tyti savo asmens gyvenimą taip, kad jis bent ištolo (labai ištolo!) 
panėšėtų į Golgotos Heroją, esama dar kito ateitininkams pri
valomo socialinio vaidmens, kurio išvengti jie negali nė kaip 
atskiri inteligentai, ne kaip organizacija arba visuomeninė grupė.

5. Šuoliai be tradiciją. Kiekviena normaliai išaugusi visuo
menė, amžių selekcijos keliu, yra susidėsčiusi klodais, susibūrusi 
grupėmis. Pažiūiėję į Europos šalių visuomenių dabartinę struk
tūrą mes, imdami stambmenomis, pamatysime šias svarbiausias 
grupes: ūkininkus, darbininkus, miestų ir miestelių vidutinę bur
žuaziją (ką mūsiškai galėtume vadinti pusinteligenčiais) ir inteli
gentiją. Visos tos grupės—klodai yra amžiais susidėję ir kiekviena 
jų tautos gyvenime turi savo reikalinga vaidmenį. Mūsų Tauta 
taip pat turėjo savo gražios garbingų tradicijų ir gilaus išauklė
jimo inteligentijos—bajorijos. Bet likimas lėmė, kad bajorija išsi
žadėtų savo tautos, jos papročių ir kalbos. Kaimui (labai maža 
dalimi miestui) reikėjo pakelti tautos gelbėjimo naštą. Iš kaimo 
atėję jaunuoliai, baigę mokslą, išvedė tautą ir jai dabar vadovauja. 
Jų nuopelnus padidina ir pagražina jų kilmės aplinkybės, bet tai 
dar nepanaikina iš to tautoje įvykusio skilimo gimstančios dramos. 
Kaip mes gerbtume mūsų vadus, kaip stebėtumės jų herojiškais 
darbais, privalome drąsiai pasisakyti, kad jie peršoko didelį evo
liucijos laikotarpį „sudegino etapą“ ir dirba tą darbą, kurį pilnu 
normaliu pasiruošimu ir kompetencija, visu našumu tebūt galėję 
dirbti tik jų vaikų vaikai ir ainiai (atseit, trečioji ar ketvirtoji 
inteligentingoji karta). Nekalbu čia apie asmenis ir norėčiau būti 
teisingai suprastas, bet turiu galvoj visos visuomenės grupės 
galvojimą, to galvojimo švelnumą—rafinuotumą, išauklėjimą, tra
dicijas—žodžiu, apie visa tai, kas sudaro keliančią žmogų aplinkumą 
ir kas įgyjama ne mokykloje ir ne per penkerius ar šešerius moks
lo metus, bet kas dalinai paveldėjama, dalinai įsiurbiama nuo lopšio.

Nei gamta, nei socialinis gyvenimas, kuris iš dalies taikos 
prie gamtos, nepakelia šuolių — viskas eina ramios, metodingos 
evoliucijos keliu. Kiekvieną šio dėsnio laužymą priseina sunkiai 
atpirkti. Reikės ir mums atsimokėti už sudegintąjį etapą. Jau 
dabar duosniai atsimokame kasdieniais nepasisekimais įvairiau
siose srityse: visuomeninis ir politinis gyvenimas biauriai surizgę 
ir suteršti žemesnių apetitų, literatinė kūryba bergždiauja, religinis
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gyvenimas slenka šablonu, vargiai rastųsi bent viena organizacija, 
kuri galėtų pasigirti pilna gražia tvarka; laikraštija pliauškia, 
koliojasi, skursta ir t. t,

Ir apie ateitininkų tolimesnį kelią sunku kalbėti, nes sunku 
apspręsti pačios ateitininkijos veidas, sunku numatyti, kaip susi
tvarkys ją neraminančios ir fermentuojančios dar neaiškios jėgos, 
kaip susiklostys ir įsigyvens jai dabar vadovaujančios idėjos. Juk 
ateitininkija taip pat šuoliais perėjo savo kelią, išaugo į didžiulį 
organizmą ir dažnai baimė paima del tos milžiniškos statulos 
papėdės tvirtumo. Galvojimas dar pasireiškia dažnai primityvus, 
gaivalinis, „apyžalis“. Užtenka pakiršinti kai kuriuos žemesnius 
(nors tariamai ir labiau kilnius) jausmus ir lengvai pasidaro ver
tybių (nors esmėje negalimų lyginti) interversija, idėjų mišinys, 
ir tokiais atvejais joks aiškesnis galvojimas nebepajėgia pritilpti.

II.
Neketinu trumpoje paskaitoje suimti visą klausimo platybę, 

nė visus kelius gairėmis nukaišyti: ne vieno tai žmogaus ir ne 
žmogaus taip menkai tai rolei tikusio darbas. Mano tikslas pasi
sakyti tik apie pačius reika’inguosius, pačius artimuosius jau 
rytdienos darbus arba, geriau pasakius, įrankius bet kuriems dar
bams atlikti, kurie jau padės tolimesnių tikslų siekti.

1, Tvaika. Pirmasis reikalas, kuris gyvai jaučiamas visame 
mūsų gyvenime ir ypatingai mūsų organizacijoje, yra tvarkos 
reikalas. Tvarka, tvarkingumas yra dalykų išdėstymas pagal 
jų vertybę ir uždavinius. Tvarka yra protingas pradas ir dėlto 
protu ji visada privalo remtis. Pati visuotinoji taika yra vadi
nama „Tranąuilitė de l’ordre“ (tvarkos ramybė). Tačiau, kaip 
visuose žemės dalykuose kad vyrauja evoliucijos pradas, augimo 
pradas, taip ir čia. Norint tvarkingam būti dideliuose darbuose, 
reikalinga pradėti būti tvarkingam mažmenose. Kaip kiekviena 
tvarka smulkiuose gyvenimo reikaluose daro įtakos į didelius dar
bus, taip ir atvirkščiai, kiekviena netvarka mažmenose palieka 
pėdsakų, ką didesnio užsimojus. Visa eile tvarkingai ir rūpes
tingai sudėstytų smulkių daiktų galima paremti didelis darbas. 
Į tvarką reikalinga įsigyventi, įaugti, kad ji taptų įpratimu. Dėlto 
pirmiausia yra neaplenkiamo reikalo dideliai įtemptu dėmesiu 
sutvarkyti pačią organizacijos techniką, jos kasdieninius reikalus 
(susirašinėjimas, protokolai, atskaitos, paskaitos ir t. t. ir t. t.) 
Kuopų tarpe reikėtų pažadinti konkurencijos jausmą: kuri gra
žiausia ir pavyzdingiausia atliks savo administratyves tr technines 
užduotis. Pats centras neprivalo kuopų piktinti užtęsdamas at
sakymus, netinkamai juos surašydamas, nelaiku pranešdamas ir 
t. p. Paprastai tokios didelės organizacijos, būtent jų centrai, 
kurie vadovauja tūkstančiams jaunuolių, nebegali tinkamai savo 
darbo atlikti pasikliovę vien gera valdybos narių valia; tam 
reikalingas atsidėjęs ir išmanantis technikos darbininkas. Priseina 
ir mums tokį žingsnį padaryti ir tokį darbininką turėti centre.
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Tvarką privalu stengtis įvesti į visą gyvenimą, į menkiau
sias jo smulkmenas, privalu vieni kitiems įskiepyti jos aiškų su
pratimą bei naudingumą ir iš kitos pusės sukurti vieni kituose 
didelį jos ilgesį, didelį reikalavimą. Vienintėlis teisingas tvarkos 
obalsis yra: kiekvieną mažiausią daiktelį dirbant ar užduotį atlie
kant padaryti geriausiai, atseit, įdėjus visą savo dė
mesį, visą kūrybinę pajėgą, visas proto ir širdies pastangas.

Juk nuo netvarkos yra griuvusios tautos ir valstybės, tad 
tuo lengviau gali pakrikti viena organizacija, nes netvarka maž
menose pagimdo netvarkos galvoje ir širdyje, o iš šių pastarųjų 
gema idėjų anarchija, kuri ir veda į pražūtį. Tai idėjų anarchijai 
išvengti, kuri jau pradeda reikštis organizacijai besiplečiant ir 
kuri tikrai gali mus pražudyti, reikia griebtis visą gyvenimą per
tvarkyti. Pradėję mažmenomis prieisime didžiųjų pirmaeilų rei
kalų. Vieną tų didžiųjų reikalų noriu priminti. Doktrinalinis 
katalikiškai idealoginis pagrindas pas mus nepaprastai silpnas. 
Literatūros nėra, jei svetimoji neprieinama. Visas šaltinis: vadi
namieji referatai. Bet jie daugumoje silpnai apdirbti. Todėl 
yra gyvo reikalo gaminti pasaulėžiūros klausimais knygų ar sve
timųjų versti. Tam reikalui reikia net atskiras organas — ko
misija sudaryti, ir tvarkingai, sistemingai leisti knygų. Tokia 
organizacija nebegali tenkintis brošiūrėlėmis ar pripuolamai su
lipdytais referatais. į dūktrinalinį — katalikišką auklėjimą taip 
pat privalo būti įnešta tvarkos ir sistemos. Kur nueisime, jei 
dabar jau jaučiame tiek skaudžių plyšių galvose bei širdyse. 
Tvarka mažmenose, tvarka p a s a u 1 ė ž i ū r o j e: toks 
tolimesnio kelio obalsis, jei norime gyventi ir ateitininkais išlikti.

2. Drausmės reikalas stovi antroj eilėj, Drausmė iš tvarkos 
išeina ir į tvarką atsiremia. Jos dvejopos galime gyvenime įs
tebėti: mechaninė drausmė, kuri įvedama cirkuose, kuri valdo ne
kultūringas kariuomenes ir t. t.; sąmoningoji, laisvai prisiimtoji 
drausmė,kuri tvarko kultūringos grupės gyvenimą. Nėra abejo
nės, kad ir sąmoningoji drausmė tam tikruose pasireiškimuose 
turi mechaninės drausmės savybių, nes juk viskas, kas yra žemėje, 
nėra gryname idealiame stovyje; ir grožį, irįgerą ir tiesą, pasak 
Pascal’io, mes pažįstame su negražumo, blogo ir netiesos prie
maiša, nes viską čia tik iš dalies tepažįstame. Bet iš es
mės ir iš tendencijos, drausmė, kuri mums reikalinga, yra sąmo
ningoji drausmė. Drausmę ir pritaikyti gali tik žmogus, nes 
drausmė yra savo asmens tendencijų palenkimas 
(subordinavimas) vyresniam tikslui, kitais žodžiais, 
drausmė yra tvarkos sutaikymas su vertybių hierarchijos (laips
niuoto išdėstymo) pradu. Drausmės pradas pradeda asmeni
niame gyvenime pažaboti anarchiškus prigimties linkimus į blogą 
ir į prabangų gašlumą, o visuomenės gyvenime drausmė padeda 
suvaldyti individualistiškai egoistiškus (irgi anarchiškus) linkimus 
išsiveržti iš socialinio bei organizacinio gyvenimo.
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Be abejo, drausmės besilaikąs asmuo dažnai privalo daug 
avo įsigeidimų bei įsinorėjimų pajungti kolektyviam reikalui, bet- 
soks savęs išsižadėjimas juo jis su didesniu pasiryžimu pada 
tromas, tuo jis yra naudingesnis asmeniui, kaip auklėjimosi, va
lios stiprinimo įrankis. Kiekvienas drausmingas aktas reiškia iš
sižadėjimą, pasiaukojimą, bet išsižadėjimas yra pačiame krikščio
niškojo gyvenimo pagrinde, nes Kristus sakėsi atėjęs ne „būti pa
tarnaujamu, bet tarnauti“. Tik krykštaujančių pliuškių gauja 
kratosi drausmės, nes tuščiavidurėje asmenybėje nėra į ką 
drausmei atsiremti.

Ateitininkams drausmės trūksta ir viduje ir išorėje. Nedraus
mingi ir palaidi būdami, mes trukdome iš mūsų pačių tarpo pa
kilti stipresnioms asmenybėms, ar tai sudarydami demoralizuo
jančią aplinkumą savo netvarka arba pakirsdami gyvesnę inicia
tyvą savo anarchiška tendencija nieko neklausyti—tik savęs, niekam 
nesilenkti — tik sau, nieko nemylėti—tik save, niekieno minties 
pirma nepastatyti, o tik savąja džiaugtis. Organizacijos priešakyj 
pastatytus asmenis mes traktuojame tokiu nepasitikėjimu, taip 
marinančiai šaltai su jais elgiamės, taip tempiame žemyn savo ne- 
susiklausymu, kad gauni įspūdžio juos esant priešakyje ne tam, 
kad vadovautų, kelią rodytų ir būtų visų mylimi ir klausomi, 
bet kad įstatai taip reikalauja. Organizacija, kuri ne
mo k a savo vadų gerbti, mylėti, jiems pasitikė
ti ir jų atsidėjusi klausyti, juos moraliai ben
dru nusiteikimu paremti ir tuo pačiu vis aukš
tyn kelt i—p ati nėra gerbtina organizacija.

Visas gyvenimas, visi daiktai ir visi reiškiniai yra susidėję 
hierarchijos pagrindais. Pačioje to laipsniuoto išdėstymo viršūnė
je yra visų daiktų Viešpats. Toks yra drausmės pagrindimas. Nei 
tauta, nei visuomenė, nei organizacija negali be vadovavimo gy
venti. Visas reikalas vadovavimui sukurti tinkamas apystovas ir 
leisti tiems, kurie tam vadovavimui turi pašaukimo, gabumų, 
mokslo ir meilės—tinkamai išsivystyti. Gerbkime, ne tik gerbkime, 
bet ir gyvu jausmu mylėkime savo vadus ir jų atsidėję klausy
kime. Žodžiu — susiklausykime. Susiklausymas dide
liuose darbuose, susiklausymas smulkiuose 
formalios drausmės (korparatyvinės drausmės) d a 1 y- 
k u o s e—toks tolimesnio kelio obalsis.

Šiais dviem tvarkingumo ir drausmingumo principais susidaro 
spielčiai, ar geriau pasakius, varžtai, į kuriuos reikalinga įsprausti 
brangus ir iškilus turinys. Kitų, ypač prof. Šalkauskio, ateitininko 
turinys buvo giliai išnagrinėtas. Man belieka priminti vyriausius 
to turinio objektus.

3. Religinė praktika. Pirmon eilėn reikalinga pastatyti gyvą 
ir gilią religijos praktiką, kurios pradžia ir pabaiga yra Eucha
ristija. Specialios sekcijos privalo klausimą nagrinėti, ugdyti, nu
šviesti, bet kiekvienam ateitininkui privalu išpažįstamą religiją 
uoliai praktikuoti ir pažinti.



— 123 —

4. Sportas. Antras da
lykas yra sportas, kurio 
reikšmė mūsų laikais vis 
geriau aiškėja ir tampa 
tiesiog kutūrinio gyvenimo 
būtinu elementu. Sportas 
reikia tiek išplėsti, kad jis 
būtų neišvengiama pareiga 
kiekvienam ateitininkui. Jau
noji karta privalo visa be 
išimties išeiti sporto praty
bas. Ilgainiui mes galėsime 
džiaugtis ir didžiuotis gar
siomis ateitininkų olimpia
domis. To, ko neturėjo se
novės graikai, kad atsvertų 
kūno pirmenybę būtent — 
antgamtinių jėgų—mes da
bar per Kristų ir jo Bažny
čią esame įsigiję. Tik mo
kėkime išmintingai panau
doti gamtos ir dvasios ga

V. Viliamas—II Ateitininkų Kongreso 
prezidiumo narys.

lybes.
5. Blaivybė. Trečias da

lykas yra blaivybė. Ateitinin-
kai privalo įtempti visas savo pajėgas sumažinti tą baisų visos 
Tautos nuodijimą, kuris mus veda į išsigimimą.

6. Menas. Ketvirtas dalykas yra menas, be kurio neįmanomas 
joks kultūrinis gyvenimas, nes jis padeda išvystyti gerąjį žmogaus 
jautimą ir patenkina estetinį reikalavimą. Ir šioj srityj ateitininkai 
turi didelę misiją—parodyti, bent savo tautai, kaip galima sutaikyti 
krikščionybę su tikruoju menu ir kaip daug pakyla meno vertė, 
jei tik jis semia sau įkvėpimo krikščionybėje.

7. Mokslas. Ir penktas dalykas yra mokslas, kuris prasideda 
nuo elementoriaus ir bagiasi aukščiausiomis mokslinėmis studi
jomis. Nors del savo svarbos šis objektas privalo būti pastatytas 
antruoju, tuojau po Eucharistijos, bet aš sąmoningai nukėliau 
jį į paskutinę vietą, nes jis turi labiau negu kiti dalykai išimtiną 
ir individualų pobūdį. Viena todėl, kad mokslo vaisiai yra labiau 
specialūs ir dažnai nespecjalistams neprieinami, antra todėl, kad 
moksle del to specialumo kaip tik esama didesnės negu kitur 
įvairybės ir, tiesa, kad mokslas reikalauja daugiau uždaryto ir 
asmenio darbo, mažiau duodamas progos išorinei manifestacijai.

Vienas bendras, visiems ateitininkams pritaikintas mokslo 
srityje reikalavimas yra pasaulėžiūros gilinimas, apie kurį jau 
aukščiau esu minėjęs. Minimum pasaulėžiūros pagrindų iš įvai
riausių mokslo sričių privalo būti žinoma kiekvienam be 
išimties ateitininkui.
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8. Įsigyvenimas ir įgyvendinimas. Neužtenka, viską suglaudus, 
nubrėžti vienam ar kitam rašinyje, kas mums reikalinga ir laukti 
geresnių laikų, kada galėsime visa tai įgyvendinti. Bet reikia 
tuojau imtis gyvo darbo visiems tiems reikalams tenkinti. Mes 
negalime leisti, kad aklos gamtos pajėgos ar atsitiktinas gyvenimas 
vadovautų mūsų organizacijos keliams. Atsakinga vadovybė budė
dama organizacijos reikalų sargyboje privalo tuojau ir įvairiose 
srityse iškarto imtis gyvos iniciatyvos. Reikia kiekvienai sričiai 
sudaryti planai ilgesniems metams ir sistemingai priimtas planas 
gyvendinti. Man visada beveik fiziškai nesmagu ir skaudu pasi
daro, kai, atėjus kuriai konferencijai ar susirinkimui, išeina centrinių 
organų nariai ir nusitvėrę mažytį lapelį skubotai užfiksuotų minčių 
pradeda vystyti kurią nors reorganizacijos ar sątvarkos problemą. 
Improvizacija tokia organizacija, kaip ateitininkai, gyventi negali 
ir su improvizavimu reikia baigti. Kiekvienas pasiūlymas, 
kiekviena reforma, kiekviena programa privalo būti pergalvoti, 
išdiskutuoti, plačiai iš pagrindų išvystyti ir tada tik teikiami 
priimti.

Tik tuo keliu, tik sekdami galvojimo išminties nurodymus, 
mes tapsime, tikra žodžio prasme, kultūringa organizacija. Nes 
kultūra, einant teisingu V. Ivanovo aptarimu, yra ne kas kita, 
kaip išmintingas liaudies džiaugsmas (umnoje 
veselije narodnoje). Kad mokėtume džiaugtis, reikia būti 
sveikais kūnu, to pasiekti padeda sportas ir blaivybė, tvar
kingumas ir drausmingumas, reikia būti sveikais dvasia, 
o to pasiekti padeda gyvoji relignė praktika, atseit religijos įstatymų 
laikymas bei jos teikimų malonių naudojimas (Eucharistija), ir 
menas, viską darant ir šioje srityje tvarkingai ir drausmingai. Kad 
mokėtume išmintingai džiaugtis, turime būti moksliškai 
išlavinti, o to pasiekti padeda tvarkingas ir drausmingai 
siekiamas mokslas. Išmintingai besidžiaugianti gausiomis Dievo 
dovanomis tauta — kultūringa tauta, o paviršutiniuose techninių 
atradimų laimėjimuose ir tuščiuose materialinės civilizacijos bliz
gučiuose bekrykštaujanti tauta—nėra kultūringa, nepaisant elektros 
geležinkelių, vandentraukių ir k tokių patogumų.

Taip pat ir su organizacija. Norėdami kultūringais tapti, tu
rime išmokti išmintingai džiaugtis gausiais Dievo darbų reiškiniais 
kurių nemaža rasime ir mūsų pačių užsimojimuose.

Visas aplinkinis gyvenimas ir mūsų pačių kaip individualus 
taip ir kolektyvus kelias galėjo pakankamai visus įtikrinti, kad 
pačiame žmoguje ir jį apsupančioje gamtoje esama anarchiškų 
elementų, kurių kilmė paslaptinga ir gal prieštaringa, bet kurie 
stumia žmogų verstis iš įstatymų, iš klausymo, iš nusižeminimo, 
verštis į, svaigulingąją laisvę, nepriklausomybę, kur jis pats su 
savo menku „aš“ tebūtų viešpačiu. Kultūra mus atpalaiduos nuo 
perdidelio tų anarchiškų elementų siautimo mumyse ir padedama 
išmingingai pakelti mūsąjį „aš“, bet, neleisdama iškrypti, ji kreips 
visas mūsų jėgas į visako Alfą ir Omega, į Dievą. Tik kultūra
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gali tikrai pakelti asmenį, grupę ir tautas, bet žinoma, tik gerai 
suprasta ir tikra kultūra, o ne visokių gudragalvių išgalvoti jos 
surogatai.

Viskas pasaulyje, kas jame yra teigiamo, iš Dievo yra, ir į ką 
pasaulis tokiu įsitempimu tokiu nerimimu, tokiu širdį veriančiu 
stiebimusi siekia—yra tas pats Dievas. Ir visos mūsų gerosios 
pastangos, siekimai ir darbai iš to vieno šaltinio kilę ir į tą pačią 
versmę privalo grįžti. Dėlto kiekvienas individualiai ir visa orga
nizacija kolektyviai to niekada neužmirškime ir visada laimėj ar 
varge į tą neišsemiamą meilės ir galybės šaltinį kreipkimės. Nes 
jei visi yra alkani, mes privalome būti dar alkanesni ir dar labiau 
trokšti, kadangi jau esame ragavę gyvojo vandens ir patyrę ne
žemiškos šilimos.

Italas Giovanni Papini savo „1st ori a d i Chris
to“ paskutiniuose lapuose šiaip kalba į Kristų: „Mes Tavęs, 
Tavęs vieno ir niekieno kito reikalingi. Tu vienas, kuris mus pa
mylėjai, gali mūsų kenčiančių pasigailėti, taip kaip kiekvienas 
gailisi savęs. Tu vienas gali pajusti, kaip didelis, be galo didelis 
yra Tavęs reikalas šiame pasaulyje šią valandą. Niekas kitas, nie
kas tų, kurie gyvena, niekas tų, kurie snaudžia garbės liūne, ne
gali suteikti mums, skurstantiems žiauriausi sielos vargą išganin
gos laimės. Visi Tavęs reikalingi, net tie, kurie Tavęs nepažįsta; 
tie, kurie nesižino dar labiau reikalingi Tavęs, negu žinantieji. į 
Alkanas mano duonos ieškąs, o jis Tavęs alksta, trokštantis vaiz
duojasi vandens norįs—jis Tavęs trokšta; ligonis svajoja sveikatos 
geidžiąs—jo liga yra į Tave veržimasis.

Kas šiame pasaulyje ieško grožio — Tavęs ieško, pats to 
nežinodamas, Tavęs, kuris esi visuotinis ir tobuliausias grožis; 
kas savo mintimis tiesą sekioja — Tave sekioja, kuris esi vie
nintelė pažinime verta tiesa; ir tas kuris tiesia rankas į taiką, į 
Tave stiebiasi, nes Tu esi vienintelė taika, kurioje galėtų atsilsėti 
širdys. Jie Tavęs šaukiasi, nesižinodami, kad šaukiasi ir jų šauks
mas yra neišsakytai sopulingesnis, negu mūsiškis...

Mes, paskutinėji, Tavęs laukiame. Mes Tavęs lauksime kasdien • 
nepaisydami savo nevertumo ir prieš negalimumą. Ir visa meilė, 
kurią mes galėsime pareikšti savo išgiaužtomis širdimis, bus 
Tau, Nukryžiuotasis, kuris buvai iš meilės mums kankinamas ir 
nūnai mus kankini visa Tavo nepermaldaujamos meilės galybe“.

Štai mūsų šaltinis ir tikslas, kuris mus „kankina visa savo ne-1 
numaldomos meilės galybe,“ iš kur esame kilę ir į kur privalo 
krypti visos mūsų pastangos. Ir tas vienas tėra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas, kaip pat, apie save yra pasakęs; visa kita tėra ieško
jimas ir nerimastis, klajojimas ir kilimas. Ir visi „naujie
ji keleliai“ privalo vesti ir nuvesti į tą vieną vienintelį. Tuo 
būdu pateisinsime ir mums duotąją misiją ir patį savo buvimą. 
Ir reikia tikėtis, kad galų gale Tas, Kuris sukūrė mūsų širdyse tą 
nerimastį, priglobs, nuramins ir nušvies visiems amžiams tamsią 
naktį leisdamas dalyvauti savo Kultūroje, kurios mūsiškė tėra tik 
tolimiausiu atspindžiu.



~ 126 —

Simas Sužiedėlis

Jubiliejaus Kongreso 
posėdžiai.

Sukakus 15 m. nuo Ateitininkų Organizacijos pradžios, š. m- 
rugpiūčio mėn. 11-15 d. Kaune buvo sušauktas Antras Ateiti
ninkų Jubiliejaus Kongresas. Rugpiūčio mėn. 1 d. po pamaldų 
Žemaičių Bazilikoje, kurias atlaikė Vysk. J. Skvireckas, 
Kongreso dalyviai susirinko į Valstybės Teatro Rūmus pradėti 
savo posėdžių. Tokių posėdžių padaryta šeši: juose apžvalgautas 
ateitininkų gyvenimas, perž urėti jų praeities darbai, organizavi
mosi būdai ir priemonės, svarstyti ateitininkų principai bei parei
gos, nužiūrėtos tolesnės veikimo perspektyvos.

Pirmąjį plenumo posėdį,
dalyvaujant apie tūkstančiui asmenų, pradėjo Vyriausioji 

Ateitininkų Valdyba: Ateitininkų Vadas Prof. Pr.D o vy d a i t i s, 
Studentų Sąjungos pirmininkas Stud. A B i s t r i ck a s ir 
Moksleivių Organizacijos pirmininkas stud. P r. D i e 1 i n in
kai t i s. Prakalbėjo prof. Pr. Dovydaitis. Savo kal
boje jis priminė tuos sunkius rusų laikus, kada jų savotiška dva
sia ir nustatytoji gyvenimo tvarka slopino ir slėgė pirmuosius 
ateitininkus. Susirinkimai buvo daromi privačiuose butuose, slap
tai pas gerus ateitininkų globėjus. Tokiais rbuvo gerb. prel. 
A. Dambrauskas ir kun. P. Dogelis, kuriuos ir dabar tu
rime savo tarpe. Už tokius savo žygius jie galėjo brangiai už
mokėti asmens laisve, tačiau priešų nebodami ir jų saugodamiesi, 
jie stiprino pirmuosius mūsų Organizacijos žingsnius. Šiandien 
tų laikų jau nėra — ateitininkija juos jau pergyveno; iš nedidelio 
žmonių būrelio, kurie sutilpdavo mažam kambarėlyj, išaugo gau
singa, keleto tūkstančių organizacija, nepareinanti jau ir didelėje 
salėj. Tatai ji posėdžiauja V. Teatre, ir posėdžiauja laisvai. O 
viešas jos pasirodymas, kuris pasireikš demonstracija, misterija, 
sporto olimpiada ir k , bus tarsi mūsų protestas prieš anuos sun
kius nelabos dvasios laikus. Tačiau savo tikslu Kongresas dar 
turi nurodyti ateitininkijai naujus organizavimosi kelius, jos vei
kimo eigą priderinti tolimesniems tiksliems žingsniams, kad jos 
gyvenimas eitų pageidaujama kryptimi.

Po tokių, apytikriai, prof. P r. Dovydaičio įžengiamų į 
Kongresą žodžių visi dalyviai sustoję pagiedojo Organizacijos 
Himną. Kongresui vesti išrinktas prezidiumas ir sekretoriatas. 
Į prezidiumą įėjo: Dr. Kl, Ruginis, p. E d. Turauskas, 
stud. J. Matulionis, stud. T. S p u d a i t ė, ir mok. V. V i 1 i a- 
m a s; į sekretoriatą išrinkti: stud. P r. Mantvydas, stud. 
S. Sužiedėlis, A. Kliorytė (»Aušros“ gimnaz. abiturientė), 
A. Raulinaitis (Lazdijų gimnaz. abiturientas) ir P. P e č- 
k a i t i s. Be to, p. E d. T u r a u s k o pasiūlymu išrinktas ir gar-
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II-jo Ateitininkų Kongreso rankdarbių parodos vienas kampelis.

bės prezidiumas iš šių ateitininkams brangių asmenų: Žemaičių 
Vysk. P r. Karevičiaus, Vilniaus Vysk. J. Matulevičiaus 
(tada jau tremtinio, Suž.) ir lenkų kalėjime kankinamo ateiti
ninko M. Žemaičio (dabar jau paliuosuoto ir esančio 
Kaune, S.).

Toliau Dr. Kl. Ruginis, Kongreso prezidiumo narys,v pa
skaitė raštu ir telegrama atsiųstus sveikinimus Sveikino Zem. 
Vysk. P r. Karevičius, M. Zujus (Amerikos „Vyčių“ Dr. 
vardu), Seinų Vysk. A. Karosas, Liudas Gira kaip V. Teatro 
Direkcijos pirmininkas ir kaip Pirmojo Dzūkų Pavasarininkų Kon
greso ruošos Komiteto pirmininkas, p. Sakalauskas (Kėdai
nių pav. Rajono V-bos vardu), „Pavasario“ S-gos C. Valdyba, 
Ponai Juozas ir Ona Eretai, Liet. Fiz. Lav. S-gos C. Val
dyba, Liet. Kooperatyvų Centras, Liet. Kat. Moterų Draugija, 
Prel. Just. Staugaitis — Seimo Vicepirmininkas, Mariam- 
polės Pav. Centras, Liet. Jūrų skautai, Rygos Kat. Liet. D-ja 
„Šviesa“, Liet, tretininkai ir Maž. Broliai, p- Trimakas (Liet. 
Kooperacijos C. Komiteto vardu), kun. S. K i š k i s ir A. T y- 
lenis — At-kų namams statyti aukų rinkėjai Amerikoje, p. A. 
Kučinskas — Valančiaus Universiteto prorektorius, Dr. E. 
Draugelis (Liet. Uk. S-gos vardu), Vyriausias Skautų Stabas, 
Rygos ateitininkai ir stud. J. Alperavičius iš Kiel’io. Viso 
23 sveikinimai.

Sve’kinimuose ateitininkijai linkėta Dievo^ palaimos, ištver
mės ir kas kart vis didėjančio pasirįžimo bei užsigrūdijimo tiems 
jos darbams, kurie iki šiol besireikšdami kuojvairiausiose mūsų
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atgimstančio gyvenimo srityse buvo dideliai reikšmingi ir lietuvių 
tautai ir katalikybei. „Per šitą savo gyvenimo laiką (penkioliką 
metų, S ) ateitininkai buvo visiškai patikimi savo vėliavoj išra
šytiems obalsiams: ateitininkai visumet uoliai pribūdavo ten, 
kame tik buvo Dievo ir Tėvynės reikalas“ (prel. J. Staugai
tis). Taigi ir toliau linkima eiti šituo keliu: „gaivinantieji ateiti
ninkų jaunimą šventi ir prakilnūs idealai ir atliktieji naudingi 
kraštui darbai duoda tvirtos vilties, kad ir ateityje tie kilnūs 
idealai bus gyvi ir reikšis gyvaisiais darbais visose gyvenimo 
srityse“ (vysk: P r. Karevičius). „Linkiva ateityje vis galin
giau realizuoti savo idėjas“ (J. ir O. Eretai). O tam uždavi
niui atlikti — pakelti tautos gerovę ir sukurti jos dvasinį rene
sansą - žadėjo savo jėgas ir kitos lietuvių jaunuomenės dalys. Jūrių 
skautai sakė: „Visagalio laiminami, suglaustomis eilėmis eikime 
drauge į bendrą tikslą tiktai dviem keliais — per ateitininkiją ir 
per skautiją“ (skaut. P. Jurgelevičius). „Be gero pasisekimo, 
kurio linkiu Kongresui, - dar jo dalyviams palinkėsiu to, kas yra 
pas skautus geriausio: gyvendinti meilę artimųjų, pabriežiant tai 
ne sprendimais, bet taikant kasdieniniame gyvenime. Tuo gal 
ateitininkas ir skautas dar artimesniais draugais jausis“ (skaut. 
V. C i v i n s k a s), linkėta Vyr. Skautų štabo. O kad tautiškumo 
ir katalikybės idėjos kuoplačiausiai apimtų Lietuvos jaunimą, pa
siekdamos net užmario kraštus ir sujungdamos jį vienijančiais 
bendravimo ryšiais, buvo dar Kongresui siūlyta: „Netolimoj 
ateityj, gal būt, įvykdinsim bendrą Lietuvos ir Amerikos jaunimo 
organizacijų, būtent, Ateitininkų, Pavasarininkų, Vyčių ir Gied- 
rininkų Kongresą ir Sporto Olimpiadą. Amerikiečiai apie tokį 
įvykį svajoja ir ruošias. Patogiausias laikas būtų vasarą, kada iš 
Amerikos grupėmis lankosi po Lietuvą amerikiečiai. (M a t a s 
Z u j u s).

Suminėtos sveikinimų citatos yra gražių ateities perspektyvų 
išreiškimu, telaukiančiu iš mūsų pusės įkūnijimo. Visai juk su
prantama, kad privalome susieiti su plačiomis jaunimo masėmis, 
kad jose konkretizavus savo idėjas. Sis dalykas reiškėsi sveiki
nimuose raštu, bet dar ryškiau jį pabrėžė sveikinusieji Kongresą 
žodžiu. Pirmas kalbėjo prel. A. Dambrauskas. (Jis buvo 
taip pat ir pirmas mūsų organo „A teiti s“ redak
torius. ,,Ateitis“ tada ėjo ,,Draugijos ‘ priedu; ji pagreitino 
ateitininkams nusistatyti organizacijos kelius bei sustiprėti savo 
pasaulėžiūroje ir kartu buvo tarsi toji grandis, kuri sujungė pir
muosius ateitininkų būrius, Suž.). Jis linkėjo ateitininkais pada
ryti visus Lietuvos moksleivius, patraukti juos prie savo idėjų. 
Bet sykiu priminė, kad šitas uždavinys, iš ateitininkų reikalauja 
nemažo patvarumo ir didelės ištvermės savo idealuose. Daugiau, 
sveikino kun. P. Dogelis, mūsų organizacijos dvasios tėvas 
ir kartu jos finansinio gyvenimo kūrėjas. Prisiminęs ateitininkų 
katokumbų laikus ir palyginęs tai su dabartimi, jis džiaugėsi, 
kad iš tų 30 narių, kurie rinkdavosi jo bute, išaugo 5 tūkstančių
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jaunuolių organizacija. Ji turi labai daug idealizmo, tačiau reikia 
nepamiršti ir jos materialinės pusės: reikia rūpintis jos turtingumu* 
Kat. „Blaivybės“ Centro vardu p. J. Gvildys ragino ateitinin
kus būti tvirtais abstinentais; p. Jočys kvietė gelbėjant D. Fe
deracijai, įeiti į darbininkų eiles ir krikščioniška jšviesa nuskaid
rinti jų tamsybes, vesti juos iš skurdo. Prof. B. Česnys, Teo
logijos-Filosofijos fak. dekanas, linkėjo visame gyvenime išlaikyti 
tautišką ir religinę liniją, kokia yra ir jo vedamajame fakultete, 
kame studentai beveik visi yra ateitininkai. Be šių, kalbėjo dar 
prof. Meškauskas, Dr P. B i e 1 s k u s — prezidento kance
liarijos viršininkas, Dr. P. Karvelis, Dr. F. Kemėšis (Vil
niui Vaduoti S-gos vardu), stud. D. Jurkus, V. Uždavinys 
ir kan. J. Tumas-Vaižgantas.

Prezidiumui už sveikinimus ir linkėjimus padėkojus, buvo 
priimtas posėdžių reguliaminas ir išrinktos dvi Kongreso Komisi
jos: redakcinė ir sumanymų. Į pirmąją įėjo Dr. V. M y- 
k o 1 a i t i s, astr. kand. A. J u š k a ir stud. Jv L e i m o n a s; 
į antrąją — studentai: J. Steponaitis, K. Sapalas ir J. 
U r m a n a s. Čia Liudas Gira padarė dar nepaprastą pra
nešimą apie rengiamąją šį vakarą misteriją „P aparčio Zie- 
d a s“. Kongresas entuziastingu plojimu pritarė ir misterijos au
toriui L. Girai ir jos rengėjams ateitininkams.

Padaryta 20 min. pertrauka. Po jos, susirinkus vėl Kon
greso dalyviams į salę, prof. P r. Dovydaitis pradėjo pa
skaitą tema: „A teitininkai praeities, dabarties ir 
ateities Lietuvos gyvenime“ (žiūr. atskirai). Disku
tavo vienas prof. M. Reinys, papildydamas prelegento mintis. 
Jis nurodė keletą esminių mūsų organizacijos bruožų, kurie ryš
kiai yra įžvelgiami pirmųjų ateitininkų tarpe ir raudonu siūlu 
eina iki šių laikų. Pirma, tai ateitininkų atsparumas laiko 
madai. Jų įsikūrimo pradžioje ir moksle ir gyvenime vyravo ma
terializmo, ateizmo, nihilizmo ir panašios srovės. Bendrai, buvo 
manoma, kad jos esančios paskutinis mokslo žodis. Todėl at- 
vykstančioji į rusų universitetus jaunuomenė, norėdama būti 
„mokslo žmonėmis“, visada prisidėdavo prie šių srovių. Atsirado 
tačiau žmonių, kurie nepasiduodami mados dvasiai kritingai pa
žiūrėjo į dalyką ir sukūrė savąją, daug sveikesnę ir logingesnę 
gyvenimo srovę. Tai buvo ateitininkai. Ir jų srovė laimėjo. 
Antra, kada ateitininkams teko stoti į politišką darbą, dėti pa
matus mūsų tautos ir valstybės konstitucijai, tai ir tuomet jie 
nepabijojo kritiškai pažvelgti į senąsias politikos sąvokas, kurių 
nemažai pasirodė jau pasenusių, netikusių. Todėl į įstatymų 
leidimą jie įnešė naujas juridines sąvokas, tuo sukurdami Lietu- 
voje gerąja prasme suprantamo demokratizmo pagrindus. Žodžiu 
tariant, ateitininkai, visada išeidami iš savo pasaulėžiūros, gyve
nime vadovavosi logiškumu ir nuoseklumu. Tenka tik šiedvi jų 
žymės saugoti ir ateityje.

9
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Uždarant pirmąjį Kongreso posėdį, kun. A. K e b 1 a i t i s 
nepaprastame savo pranešime supažindino dar Kongreso dalyvius 
su ateitininkų paveikslų ir išdirbinių paroda Sis dalykas atstojo 
patį parodos atidarymą, kadangi esant „Aušros“ gimnazijoj ma
žokai vietos, tai įvykinti nebuvo galimumo. Tik posėdžiui užsibai
gus, patys dalyviai galėjo savo akimis pamatyti gausius ir vertin
gus eksponatus. (Plačiau žiūrėk atskirai). Be to dar paskaityti 
naujai atsiųstieji sveikinimai. Telegrama iš užsienio sveikino 
minist. M. Krupavičius ir Dr. K. A m b r o z a i t i s. Jie 
linkėjo, kad kilnus ateitininkų obalsis, nepamirštinos tradicijos ir 
garsūs darbai būtų visada jų keliarodžiu. , Katalikiškasis aktin- 
gumas, rašė jie ateitininko titulu, yra viena svarbiausių mūsų pa
reigų — auklėk ją dar moksleiviu būdamas, tiesk kelius į visuo
menės pasitikėjimą, Ateitininko darbus žino ir brangina Tėvynė 
ir Bažnyčia“. Taip pat sveikino Kongresą telegramomis iš už
sienio kun. Galdikas ir iš Rokiškio — pavasarininkai, Kata
likės Moterys ir Zitietės. Ilgas raštas gautas iš Vilniečių Sąjun
gos; ji priminė, kad trečdalis mūsų teritorijos su Lietuvos Res
publikos sostine Vilniumi vis dar tebevargsta okupanto retežių 
surakinta. Vilnių atgauti tegali laisvoji Lietuvos dalis. Todėl 
ir Kongreso dalyviai pirmon savo rūpesnių eilėn tededa Vilniaus 
vadavimo idėją.

Antrasis plenumo posėdis 
prasidėjo tą pačią dieną (rugpjūčio 11 d.) 14 vai. 15 min. po 
pietų pirmininkaujant Dr. K 1. R u g i n i u i.

Pirmuoju dienotvarkės punktu ėjo stud. J. U r m a n o pa
skaita, vardu ,,A teitininkų veikimas nuo 1 - jo 1920 m. 
Kongreso“ (žiūr. atskirai). Paskaitoje prelegentas nusakė pa
skutinių penkerių metų ateitininkų pergyvenimus, nurodydamas 
ir tuos darbus, kuriuos jie nudirbo besiformuojant pirmosioms 
mūsų valstybinio gyvenimo lytims, atgijant Lietuvos nepriklau
somybei.

Prie paskaitos kalbėjo net keli asmenys: vieni stengėsi šį tą 
pridėti, — kiti reikštąsias mintis vien pataisyti. Stud. J. L ei
ni o n a s priminė, kad pranešėjas yra apleidęs tą ateitininkų ju
dėjimą, kuris reiškėsi pačiais paskutiniais prieš Kongresą metais: 
tai buvo siekimas įgyvendinti Eucharistijos garbinimo, abstinen
cijos ir sporto idėjas, turinčias nemažos svarbos ateitininkų gy
venime. Tuo tikslu kūrėsi ir kuriasi tam tikros sekcijos. Kitas 
vėl paminėtinas dalykas, tai ateitininkų persekiojimai kai kuriose 
mokyklose. Sis persekiojimas, tarsi kokia praūžusio rusicizmo 
paskutinioji banga, stipresnes kuopas dar labiau užgrūdino, tačiau 
silpnesnės buvo paraližuotos. Ir trečias dalykas — sendraugiai. 
Jie nėra peiktini. Ant jų pečių gulė visas valstybės kuriamasis 
darbas.

E d. Turauskas atitaisė padarytąją prelegento paklaidą, 
kad esą studentų sąjunga teturi pradžią nuo 1920 m. Iš tikrųjų, stu-
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dentų organizacijų buvo jau nuo 1909 m. Louvain’c, Rusijos miestuo
se ir kitur. Formaliai darė kasmet konferencijas, veikė. 1920 m. 
jie tiktai gavo didesnio impulso ir naujų pajėgų.

Vienas vilnietis savo kalboje pageidavo, kad ateityje būtų 
palaikomi tampresni ryšiai su Vilnium ir užsieniu, iš paskaitos 
yra aišku, kad iki šiol kokių santykių su užsieniu jei ir būta, tai 
labai menkų.

Tas pats vilnietis pasakė keletą žodžių ir apie Vilniaus atei
tininkų veikimą. Pradžioje (1919 m.) jie buvo pasidalinę į jau
nesniuosius ateitininkus, vaikinus ir mergaites. Veikė gana gerai. 
Turėjo ir savo Susišelpimo Fondą, kurį kas kart vis didino vaka
rėlių, loterijų, aukos bei kitokių piniginių šaltinių Įplaukos. 
Norėta tuo laiku (1920 m. ) Įsikurti ir aušrininkų, tačiau šitai 
jiems nevyko. Nevyko toliau ir ateitininkams. To priežastimi 
buvo iš lenkų pusės uždraudimas pramogų ir kartu sumažėjimas 
lietuvių inteligentijos Vilniuje. 1920 m. gimnazijoje Įsikuria dar 
„Milda“, meniško pobūdžio draugija. Ji suima Į save žymesnią
sias ateitininkų pajėgas, ir jų veikimas (1921 m.) dar labiau nu
slūgsta. Nuo 1925 m. ateitininkai vėl ima centralizuotis ir labiau 
veikti, vienok nesudaro atskirų organizacijos laipsnių kokiais Lie
tuvoje yra moksleiviai, studentai, sendraugiai. Iš vyresniųjų dau
giausia galėdavo veikti prof. M. Reinys, kad dar buvo Vilniuj 
ir gimnazijos kapelionas. Patys ateitininkai dirbdami ir pavasa 
rininkuose, kurių nariajs daugiausia būdavo vietinės Mokytojų 
Seminarijos mokiniai. Šiemet (1925 m.) buvo iškilusių susirė
mimų dviejų bespalvių mergaičių organizacijų tarpe, bet ateitininkų 
pastangomis dalykas buvo likviduotas, įkurdinus ateitininkišką mer
gaičių „Vytautiečių“ draugiją. Pažymėtinas dar iš visų katalikiškų 
moksl. organizacijų susidaręs Kat. Moksl. Centras. Jis buvo su
manęs leisti vietinį moksleiviams spauzdintą laikraštėlį, tik nesant 
lėšų, sumanymas teliko galioje; pasitenkinama kol kas ruošiamais 
vakarais ir ekskursijomis, žadinančiomis lietuviškąją moksleivių 
dvasią.

Tuos žodžius Kongresas sutiko didele ovacija. Tai buvo 
tarsi dar vienas įrodymas, kaip gyvai ateitininkija reaguoja į mūsų 
tautos reikalus ir kaip giliai atjaučia Vilniaus trūkumą Lietuvai. 
Čia prezidiumas dargi pranešė, kad inž. Petronis yra paauka
vęs tūkstantį litų, kuriuos skiria vilniečių laikraštėliui. Kongreso 
entuziazmas dar padidėjo.

Be to prie J. U r m a n o paskaitos kalbėjo dar prof. M. Rei
nys, teisindamas sendraugių nesusiorganizavimą, ir stud. P r. Die- 
lininkaitis, nurodydamas ateitininkų darbus laikraštijoje. Be 
savo organų, kokiais yra „A teiti s“, „N aujoji Vaidint ė“ ir 
„Židinys“, jie dar aibes straipsnių prirašo į visus katalikiškus 
laikraščius ar mokslo žurnalus. Stud. J. LJ r m an as atsakydamas 
savo oponentams, dar pateikė ir statistinių žinių, kaip augo 
ateitininkų skaičius. Pravartu tas skaitlines suminėti. Studentai:
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1921 metais jų buvo 31 narys, 1922 —111,1923—214, 1924—259, 
1925—273. Moksleiviai: 1919 m. buvo 19 kuopų su 1500 narių. 
1920 m. 28 k. 2383 nar., 1921 m. 36 k. 3000 n„ 1922 m. 44 k, 
4000 n., 1923 m. 49 k. 4500 n., 1924 m. 53 k. 5000 n. ir 1925 m. 
(pirmąjį mokslo metų pusmetį) 60 k. 5400 narių. Šį mokslo pusmetį 
narių ir kuopų skaičius dar paūgėjo.

Baigus prelegentui kalbėti, prof. F. Kemėšis padarė nepa 
prastą pranešimą. Jis ragino Kongreso dalyvius rytoj (rugp. mėn- 
12 d.) po pietų pasitarti mokslo populiarizacijos reikalais, nes. 
yra didelės reikšmės dalykas, kad mažiau išsilavinusioji Lietuvos 
visuomenės dalis galėtų lengviau semtis mokslo žinių. Jos privalo 
būti teikiamos objektyviai sąryšyj su šių dienų mokslo bei kul
tūros pažanga. Tą dalyką yra geriau sutvarkę mums priešingi 
žmonės, bet kartu ir Lietuvos nenaudai: skleisdami, kaip pavyzdin 
„Kultūros“ B-vė, jau senai atgyvenusias ir moksliškos vertės ne
turinčias materializmo, darvinizmo ir kitokias a la Haeckel idėjas; 
jie tuo pačiu griauja ir dorą ir nusižengia šių dienų objektyviam 
mokslui. Mūsų pareiga tai atitaisyti parodant visuomenei, kur 
moksle yra tikroji tiesa.

Perskaičius dar gautą kan. J. Kuktos sveikinamąją tele
gramą, posėdis buvo uždarytas (7 v. 10 min. v.) ir visi Kongreso 
dalyviai patraukė į Vytauto kalne suruoštą misteriją.

Trečias plenumo posėdis
buvo rugpiūčio mėn. 12 d. (antradienį). Prasidėjo jis 10 vai. 45 
min. ryto, pirmininkaujant stud. J. Matulioniui. Iš ryto da- 
buvo gedulingos už mirusius ateitininkus pamaldos, kurias Ka
tedros Bazilikoje atlaikė prel. A. Dambrauskas. Po pamaldų 
Kongreso dalyviai bendrai priėmė Sv. Komuniją. Pradžioje buvo 
padaryta pora nepaprastų pranešimų. Stud. J. Grinius pra
nešė, kad Pramogų Komisija be vakar pastatytos misterijos, 
kongreso dalyviams parodys dar .Sporto Olimpiadą ir suruoš 
ateitininkų chorų koncertą; draugas Vilnietis prašė visus dalyvius 
aukoti Vilniui; aukos bus priimamos prie įėjimo. Toliau Kongre
sas išklausė prof. Dr. St. Šalkauskio paskaitos „A t e i ti
ni n k ų principai bei pareigos“ (žiūr. iatskira). Skaityta 
ji buvo trijais atvejais, ir sudarė tarsi giliai išanalizuotą ir moksliš
kai nušviestą ateitininkų credo.

Prie paskaitos išsitarė Dr. F. Kemėšis, Dr Pr. Kuraitis 
ir stud. J. U r m a n a s. Sąryšyje su prelegento patiektomis min
timis jie iškėlė kelis klausimus, kurių žymesni yra šie trys: 1) 
kada ateitininkas gali eiti į visuomeninį darbą: baigęs 4 ar 8 klasę? 
2) koks galimas sutarimas tarp individo ir visuomenės? ir 3) ar 
privalu katalikams turėti vieną politinę partiją? Prof. St. Š al
ka u s k i s į tai atsakė maždaug sekančiai. Pirma, kiekvienas atei
tininkas gali visuomeninį darbą dirbti būdamas žemesnėje ar aukš
tesnėje klasėje, jei tik jis turi tam sugebėjimo, yra tinkamai pasi-
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II-jo At-kų Kongreso sportininkų gimnastika vadovaujant stud. J. Kudirkai" 
Matyti tik dalis-

ruošęs ir nesudaro skriaudos savo tiesioginėms moksleivio parei
goms. Be to jis privalo ruoštis ir politiniam veikimui; tačiau į 
partiją tegali būti priimamas vien įgijus jam brandos atestatą ar 
išėjus dirbti savystovio kurios nors srities darbo. Antra, kalbant 
del individualizmo ar universalizmo valstybiniame gyvenime susi
darančio iš to, kas iškeliama labiau, arba individas arba visuomenė, 
tenka pasakyti tai, kad tikras demokratizmas privalo juos abudu 
jungti. Tačiau šį klausimą reik rišti ne sąryšyje su demokratija, 
bet sąryšyj su masės vadovybės klausimu. Trečia, katalikai tu
rėtų laikytis vienos kurios politinės partijos, kaip viena tėra ir 
katalikiškoji filosofija, bet tai yra sunku įvykinti ir stovime šian
dien prieš faktą, kad esama darbininkų, ūkininkų ir krikščionių 
demokratų partijų, kurių susiskirstymas kad ir nėra idealus, bet 
pakenčiamas.

Paskaitai pasibaigus, padaryta nepaprastų pranešimų. Stud. 
B. Žukauskas trumpai nusakė visą šios dienos vakaro 
demonstracijos ir vaikštynių tvarką, stud. Pr. Dielininkaitis 
nurodė, kur ir kada posėdžiaus sendraugiai ir visuomenininkų, 
eucharistininkų bei abstinentų sekcijos. Priimta sveikinamoji Ame- 
kos Lietuvių Federacijai rezoliucija ir paskaitytos Krašto Apsau
gos Minist. pulk. Daukanto, p. Nausiedienės ir kun. 
B u m š o s Kongresui atsiųstos linkėjimų telegramos. Posėdis pa
sibaigė 14 vai. 25 min.
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Ketvirtasis plenumo posėdis
buvo rugpiūčio mėn. 13 d. (ketvirtadienį). Pirmininkavo stud. T. 
S p u d a i t ė. Pirmuoju svarstymų klausimu ėjo stud. J. K e 1 i u o- 
č i o paskaita: „Privalomas ateitininkams veiklu-* 
m a s“1) (žiūr atskirai). Paskaitos motto jis paėmė iš A. Micke
vičiaus „Jaunystei oda“ žodžius: „Siek ten, kur vizdis nepasiekia; 
laužk tai, ko protas nepajėgia“ ir jų improvizuojančią dvasą sa
vo paskaitoje ištysai išlaikė.

Diskusijos buvo atidėtos kitam posėdžiui; išklausyti tik keli 
pranešimai. Stud J. Kudirka pranešė apie Sporto Olimpiadą. 
Ji ruošiama Vytauto ąžuolyne (Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjun
gos stadijone) ir turi tikslo parodyti Kongreso dalyviams, kiek 
ateitininkai yra pažengę sporto srityje. Tas sportinis užsiėmimas 
savo ruožtu turi žmogui nemažos svarbos nes kultūringai stipri
nant kūną, kartu yra užsigrūdinama ir dvasioje. Antrą pranešimą 
padarė stud. J. Grinius, kviesdamas visus Kongreso dalyvius 
vakare atsilankyti i chorų koncertą, kuris bus tuojau po sporto 
olimpiados šitame pačiame teatre. Stud. Lapšys prašė visus 
Kongreso abstinentus nusifotografuoti; fotografija bus išsiuntinėta 
į užsienio laikraščius supažindinti platųjį pasaulį su mūsų veikimu 
abstinencijos srityje ir bendrai Lietuvos katalikiškojo jaunimo dar
bais. Stud. A. R a u 1 i n a i t i s svarbiam pasitarimui kvietė po 
posėdžio salėje pasilikti visų Kongreso dzūkų.

Sutikus dar karštu plojimu nuoširdžią Amerikos Vyčių Centro 
telegramą, posėdis buvo užbaigtas. Kai kurie Kongreso dalyviai 
išėjo apžiūrėti at-kų parodos, moksleiviai suūžė į Liaudies Namus 
atlikti savo konferenciją, o fondininkai į šv. Zitos salę tartis apie 
Ateitininkų Susišelpimo Fondo reikalus. Vakare žiūrėta sporto 
Olimpiados ir gėrėtasi ateitininkų choro dainomis.

Penktasis plenumo posėdis
buvo paskutiniąją Kongreso posėdžiavimo dieną rugpiūčio mėn. 
14 d. (penktadienį). Jis prasidėjo 8 vai. ryto pirmininkaujant 
'stud. J. Matulioniui. Pirmiausia buvo diskutuojamas va
kar perskaitytas stud. J. K ei i u o či o referatas. Kalbėjo net 
keli asmenys. Stud. J. Z i ž y s nurodė į ateitininkų paviršu- 
tinumą ir pageidavo, kad, išeidami į gyvenimą su savo restau
ruojamais idealais, būtume jau gerokai tikrąja ateitininkų dva
sia persiėmę ir giliai į ją įsisąmoninę. Prof. M. Reinys 
priminė reikalą ateitininkams gyvenime ir veikime daugiau save 
kritikuoti; ypač [ ageidautina yra autokritika, kuri padės atei
tininkui išvengti ir netikslių žygių, ir pastūmės jį į didesnį 
savarankų veikimą, jei tik bus gerai supratęs savo, kaipo 
ateitininko uždavinį. Stud. J. Urmanas reiškė abejojimo, ar 
tikrai pas ateitininkus yra jau tiek pesimizmo ir apatijos, kaip 
prelegento buvę nurodyta. Antras dalykas, tai perdidelis indivi-

Išspausdinta pakeistu užvardinimu. Red,
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dualybės išaukštinimas, reikalaujant jai daug laisvės, kada pasta
roji tegalima tam tikrose ribose. Reikalinga yra jungtis daugiau 
su visuomene, neišsiskirti individualiai, nes tik tada bus galima 
ir paskaitoje minėta kūryba ir mūsų principų suderinimas su gy
venimu. Stud. P r. Mantvydas priminė prelegentui nepatie
kus paskaitoje aiškios veikimo programos; tas dalykas būtų visą 
paskaitą padaręs daug pilnesnę.

Prelegentas J. K e 1 i u o t i s, atsakinėdamas savo oponen
tams, su vienų mintimis sutiko, kitų gi nuomonę laikė jam prieš
taraujančiomis. 1. Del pesimizmo jis mano, kad jo mažesniam ar 
didesniam kiekyje esama pas kiekvieną žmogų, tuo pačiu ir pas 
ateitininkus; ir dar daugiau kaip kolektyvinį asmenų vienetą. Tuo 
tarpu išsisėmus kokioje kuopoje įvairiems jų klausimams ir pa
sidarius šabloniškai susirinkimų dienotvarkei, pasyvumas ir apa
tija veikime dar labiau padidėdavo. Tas yra žymiam nuošimtyje 
r šiandien 2. Del individo išaukštinimo jis visai nekalbėjęs; jis 

minėjęs vien ateitininko asmenybę, kuri, savaimi aišku, reikalinga 
yra gerai ištobulinti pirma, negu jį pagauna galinga visuomenės 
srovė; tačiau savo principus jis taiko su gyvenimu. 3. Veikimo 
programa nepatiekta visai sąmoningai, nes paskaitos tikslas buvo 
teparaginti ateitininkus prie didesnio veiklumo; konkrečių darbo 
programų ir priemonių galės jiems patiekti atatinkama jų vy
resnybė.

Diskusijoms pasibaigus, p. E. Turausko pasiūlymu, pada
ryta Kongreso posėdžio statistika, kad tuo parodžius, kiek atei
tininkams nepalanki spauda yra neobjektyvi ir isteriška, kada ji 
rašo, kad Kongrese dalyvauja išimtinai jaunesniųjų klasių moks
leiviai ir daugiausia moksleivės. Suskaičius Kogreso posėdyje 
esančius ateitininkus ir išskaičiavus nuošimčiais, pasirodė, kad 
1 ir 11 kl. buvo 0,5%, UI ir IV kl. — 9%, V ir VI kl. — 21%, 
VII ir Vili kl — 23!)/o> abiturientų ir studentų — 44% ir sen
draugių — 3,5%; vyrų dalyvavo 63%, moterų — 37%. O įsi
registravusių Kongreso dalyvių, kaip pasirodė vėliau, būta 1344 
žmonių; tačiau reikia atsiminti, kad daugelis visai nesiregistravo, 
kuriuos skaitant tik apytikriai, minėtasis skaičius pakyla iki 1600. 
Paprastuose posėdžiuose lankydavosi nuo 700—900 žm, o pirmą 
ir paskutinį buvo virš 1000. Tai visa aiškiai parodo, kiek netei
singai rašė ateitininkams kerštinga spauda, skelbdama, kad jų 
Kongresas esąs ir -negausingas ir žemo inteligencijos lygio.

Toliau stud. J. Griniui padarius pranešimą apie ruošia
mąją rytoj (rugpiūčio mėn. 15 d.) į Raudondvarį ekskursiją, liko 
dar Kongresui išklausyti dvi paskaitos ir priimti kai kurios rezo
liucijos. Paskaitos buvo paskaitytos dar šį posėdį. Pirmąją 
skaitė Dr. Kl Ruginis tema: „Religinė bei dorinė 
ateitininkų pažanga“ (žiūr. atskirai). Gilias ir įsidėmė
tinas mintis įvilkęs į gražų kalbos stilių, prelegentas patraukė į 
save visą Kongreso dalyvių dėmesį ir, šalia įvairių paskaitoj 
dėstomų tiesų nušvietimo, dar suteikė ir estetinio pasigerėjimo,
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Studentai J. Leimonas ir A. Puodžiukynas iškėlė 
prelegentui keletą paklausimų: 1) kodėl negalima lenkti gyvenimo 
taurės iki dugno? 2) kam slopinti abejojimai? ir 3) reikėjo pre
legentui paliesti dar laisvė, politika, ekonomija. Dr. Kl. Rugi
ni s Į tai atsakė, kad kai kuriais klausimais kalbėjusieji jį kitaip 
suprato. P i r m a , jis nepataria lenkti galimų malonumų taurės iki 
dugno, kad išmokus susilaikyti nuo to, kas leista, lengviau būtų 
atsispiriama ir tam, kas yra žmogui neleista. Tačiau savo pa
reigose, protinguose įsitikinimuose ir geram darbe privalu yra 
ryžtis ir siekti kaip galima iki pačio galo. Antra, del abejo
jimų slopinimo jis neišsitaręs. Anaiptol, jie visada reikalingi gero 
išaiškinimo, kuris abejojantį vestų prie Dievo. Trečia, apie 
politiką, laisvę, ekonomiją, žodžiu, visuomeninį ir valstybinį žmo
nių sugyvenimą minėti visai nebuvo reikalo, nes atsiekus geros 
religinės ir dorinės pareigos, savaime daugelis šitų dalykų išsi
spręstų visai tinkamu ir geru būdu.

Prieš posėdžio pertrauką F. Kemėšis pranešė Kongreso 
dalyviams apie įvykusį mokslo populiarizatorių susirinkimą Da
lykas susitvarkė gana gerai, nes tapo įkurtas mokslo koperatyvas 
„Žinija“. Jo tikslu yra populiarinti gamtos, visuomenės, filo
sofijos ir k. mokslus ir leisti atatinkamus mokslo leidinius. Tikslui 
pasiekti sueina į artymesnius ryšius su „Pavasario“ S-ga ir įstei
gia „Raštų Fondą,“ iš kur bus apmokami rašytojai ar raštų ver
tėjai. Žinijai vesti išrinktas Centras, į kurį įėjo: Dr. V. R a u 1 i- 
naitis, Dr. F. K e m ė š i s ir studentai: V. Kateiva, P. M a n t- 
vydas ir A. K u č i n s k a s. „Žinijos“ nariu gali būti kiekvienas 
katalikas, įnešęs 100 litų pajų.

Antrą paskaitą šį posėdį skaitė E d. Turauskas. Jos 
tema buvo „Tolimesni ateitininkų keliai“ (žiūr. at
skirai).

Diskusijose prie paskaitos dalyvavo profesoriau Dr. St. Šal
kauskis ir Dr. P r. Kuraitis. Prof. St. Šalkauskis 
papildė paskaitą vienu kitu punktu ir korektizavo kai kuriuos jos 
dalykus. Žmogus, kalbėjo jis, eidamas per miško klampynes, 
ieško laimingesnės ateities, tam tikros gyvenimo žvaigždės. Ir atei
tininkai stato sau panašų klausimą: kaip per gyvenimo klampy
nes trumpiausiu keliu atsiekus savąjį tikslą, arba kitaip tariant, 
kaip tiksiingiau siekti savo idealo (žvaigždės) konkrečiose šių 
dienų aplinkybėse. Tam tikslui reikalinga visų pirma pažinti ge
rai pati žvaigždė, kurios siekiame, antra — priimti priemonės ir 
trečia — pažinti ta klampynė (gyvenimas), per kurią mes einame. 
Reikalinga statyti klausimas konkrečiai, kaip tą įvykinus prakti
koje? Pirmiausia, siekiant mūsų žvaigždės, yra reikalingas 
religijos tiesų pažinimas ir religijos dorybių praktikavimas. Ogi 
kad konkrečiai šitai įvykinus ir kartu patobulėjus religinėje prak
tikoje, kurį „savo ruožtu paremia religinių tiesų pažinimą, tu
rime kuopoms surasti tinkamų dvasios vadovų.
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Antra, priemonėmis prie siekiamosios žvaigždės turi eiti 
dorybių praktikavimas, kuris gali reikštis dorjnimosi ir drausme. 
Bet kaip praktiškai prieiti prie drausmės? Čia galime išnaudoti 
skautų organizacijos tipą, kuris yra paremtas klusnumu ir mokė
jimu valdytis. Toliau mūsų aktualiu uždaviniu yra sujungti 
kapitalą ir idėją. Juk paprastai gyvenime pasitaiko taip, 
kad turįs kapitalo, neturi idėjos, o lurįs idėjas, neturi kapitalo. 
Aišku, kad šie kraštutiniai dalykai reikalinga jungti; to siekia ko- 
peratinės idėjos. Tad prisidėti ir steigti koperatinės draugijas 
yra vienas aktualiausių uždavinių, kuris kartu yra ir priemonė siekti 
savo žvaigždės.

Be to, reikia reorganizuoti pats mūsų gyve
nimas, kad lengviau' galėtume pasiekti Idealo. Tiesa, mes Jį 
dažnai minime, bet ir pasitenkiname vien bendrybėmis, o nie
kada neišsprendžiame dalykų konkrečiai. Mums reikalinga, kaip 
tą daro prancūzai, kiekvieną savo veikimo sritį suimti į vado
vėlių lytis. Tada veikimas galės būti aiškus ir tikslus. Ogi pa
ruoštuosius veikimo vadovėlius turėtų priimti sušaukta kitais me
tais reorganizacijos konferencija.

Prof. P r. Kuraitis padarė keletą papildymų organizacijos 
drausmės klausimu.

Šeštas plenumo posėdis
buvo tą pačią dieną 4 v. pp. Kongreso dalyviai ir svečiai už
pildė beveik visas Teatro salės vietas. Pirmininkavo p. F d. T u- 
rauskas. Visų pirma stud. J. Leimonas padarė redakcinės 
komisijos pranešimą, kuris susidėjo iš sekančių punktų:

a. Vyria usiojoAteitininkų Organo Statutas. 
Vyriausiuoju Ateitininkų Organu yra laikoma visų trijų organiza
cijų (moksleivių, studentų ir sendraugių) pirmininkų Valdyba pry- 
šakyje su Vyriausiu At kų Vadu. Toks organas iki šiol funkci
onavo ir turėjo savo statutą; šį kartą tas statutas tik papildytas 
ir žymia balsų dauguma priimtas tokioje rezoliucijos formoje:

„Antrasis Jubiliejaus Ateitininkų Kongresas, susirinkęs 1925 
met. rugpiūčio 11—15 d. Kaune, savo 6-tam posėdyje apsvar
stęs ir peržiūrėjęs 1921 m. Ateitininkų Konferencijos priimtąjį 
Vyriausiojo Ateitininkų Organo statutą, nusprendė, papildžius jį 
kai kuriais naujais punktais, priimti ištisai sekančiame jo sureda- 
gavime:

§ 1 Vyriausiąją Ateitininkų Valdybą sudaro 5 asmens: Atei
tininkų Vadas (pirmoje šios rezoliucijos redakcijoje buvo tas žo
dis išreikštas žodžiu „prezidentas“, bet Kongresas balsų dauguma 
nustatė „Vadą“, S u ž . ), generalis sekretorius, L. K. Ateit. Sen
draugių Sąjungos Pirmininkas, L. K. Stud. At-kų Sąjungos Pir
mininkas ir L. K. Moksl. Organ. Pirmininkas.

§ 2. At-kų Vadas ir generalis sekretorius yra renkami ben
drosios trijų ateitininkų organizacijų atstovų konferencijos 3 metams.
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§ 3. V. At-kų Valdyba peržiūri ir koordinuoja visos atei
tininkų srovės veikimą.

§ 4. V. At kų Valdyba atstovauja ateitininkų srovei ir gina 
jos teisėtus bei teisingus reikalavimus.

§ 5. V. At-kų Valdyba šaukia bendrą 3-jų organizacijų 
atstovų konferenciją, rečiausiai kas 3 metai, jai patiekia darbų 
tvarką, atsiskaito prieš ją už savo veikimą.

§ 6. V. At-kų Valdyba daro nemažiau, kaip 6 posėdžius 
metų bėgyje.

Pastaba: pirmininkams posėdžiouse dalyvauti 
negalint, juos pavaduoja kiti įgalioti centrų nariai.

§ 7. Visų trijų ‘ organizacijų Centrai asignuoja V. At-kų
Valdybai jai reikalingų sumų.

§ 8. Bendroji trijų organizacijų konferencija renka 3 asmenų
Revizijos Komisiją

Prie šio statuto priimta prof St. Šalkauskio pasiūlymas 
laikyti ja teisėtą iki pirmosios trijų organizacijų konferencijos, 
kuri turi būti kartu ir reorganizacijos konferencija. Kitų pastabų 
nebuvo.

b. Sveikinimai. Negalint atsilyginti kuo kitu, nutarta 
visiems Kongresą sveikinusiems atsidėkuoti bent spausdintu 
žodžiu ir tuo reikalu priimta sekanti rezoliucija: „1 9 2 5 m. H 
At-kų Kongresas su didelu dvasios pakilimu 
klausęs gausingų sveikinimų vienu balsu 
nutarė visiems m a 1 o n ė j u s i e m s šį Kongresą 
sveikinti, ypatinga i Ekscelencijoms Z. e m a i č i ų 
Vyskupui P r. Karevičiui ir Seinų vysk. A. Karo
sui ir Vilniaus vyskupijos dalies administra
toriui kan. J. Kuktai išreikšti giliausios ir nuo
širdžiausios padėkos už suteiktą moralę para^ 
mą ir pritarimą visai Ateitininkų organizacijai

C. Rezoliucijos. Red. komisijos pranešėjas perskaitė dv. 
D r. Š t. Šalkauskio patiektas rezoliucijas; Kongresas ištisaii
jas ir priėmė. Pirmo 
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„Penkiolikos metų Jubiliejinis Ateitininkų 
Kongresas primena visiems ateitininkams ir 
ateitininkėms pareigą dėtis į savišalpos koo
peratyvus sociliamdraugiškumui išsidirbti ir 
įsigyti materialinės paramos“.

Buvo dar perskaitytos ir visuomenininkų sekcijos patiekto
sios rezoliucijos, bet radus jas daugiau specialaus turinio, telie- 
čiančio išimtinai visuomenininkus, turinčius sąryšio su musų vei
kimo reorganizacija, liko nepriimtos ir paliktos at-kų visuomenininkų 
valiai taip, kaip jos yru surašytos jų posėdžio protokoluose.

Daugiau pranešinėjo stud. K. S a p a 1 a s sumanymų komisijos 
vardu. Buvo patiektas ir pageidavimu priimtas tiktai vienas su
manymas, būtent'* „Išleisti II At-kų Kongreso pami
nėjimui specialų leidinį, kuriame būtų talpintas 
ateitininkų istorinio bėgio aprašymas ir visos 
šio Kongreso paskaitos bei kiti svarbesni reikalai“.

Iš eilės ėjo Vyriausios Valdybos ir Revizijos Komisijos rin
kimai. Į V. Valdybą išrinktas prof. Pr. Dovydaitis Ateiti
ninkų Vadu, prof. M. Reinys Vado Pavaduotoju, ir stud. J. 
Grinius Generaliu Sekretorium, Dr. D. Jasaitis jo pava
duotoju. Revizijos Komisijon išrinktas: prof. Pr. Kuraitis, E d. 
Turauskas ir stud. P r. Dielininkaitis. Visus išrinktuo
sius Kongreso dalyviai sutiko didžiausiu entuziazmu.

Kun. A. Keblaitis pranešė apie parodos uždarymą ir jos 
rezultatus. Eksponatų įvertinimo komisija rado išstatytų nemažai 
gerų dalykų, daugiausia mergaičių išdirbinių, ir jų kūrėjams pa-

Žibintų ^fabrikas“. Kongreso dalyviai dirbasi eisenai fakelus
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skyrė keletą premijų bei įdavė pagyrimo lapus. Bendrai paroda 
davė gero įspūdžio ir nors nepilnai, tačiau ryškiai parodė ateiti
ninkų sugebėjimą ir mene Pageidautina, kad šitokios parodos būtų 
rengiamos dažniau, ypač atskirų kuopų ar rajonų. (Plačiau žiūr. 
atskirai^ Be to gauta dar viena sveikinamoji telegrama iš Breti- 
slavo (Čekoslovakijoj) Sveikino stud, k kalikai kurie buvo kviesti 
į kongresą, bet negalėjo atvykti.

Po viso šito, išsisėmus jau Kongreso dienotvarkėje numaty
tiems ir posėdžiavim j eigoje iškilusiems klausimams, prieita ir 
prie paties Kongreso uždarymo. Tai atlikti nebuvo lengva, nes 
susidarę per keturias dienas draugiški ir jaukūs Kongreso dalyvių 
ryšiai nenorėjo, kad jie būtų taip greit nutraukti. Tačiau viltis 
rytoj susitikti ekskursijoje ir įsitikinimas, kad gyvenime visada 
esame glaudžiai vienų aukštesnių idėjų vie ijami, lengvina tą 
Kongreso uždarymą; tepasikeista baigiamosiomis kalbomis. Kalbėjo 
stud. V. Uždavinys, Seimo Pirmininkas Dr. L. Bistras, prof. 
M. Reinys, Dr. D. Jasaitis, Dr. Kl. Ruginis, Liudas 
Gira ir paskutinis prof. P r. Dovydaitis. Kalbose buvo nu 
rodyta keletas ateitininkams įsidėmėtinų dalykų, būtent: 1) stip
rinti savo pasiryžimus bei krikščioniškąjį nusistatymą, kad visada 
likus ištikimais savo principams ir tapus vertais mūsų idealų; 
2) operuoti ir gyventi gyvais faktais: pareigos šventumas, sąžinin
gas darbas, idealus savo uždavinio atlikimas turi charakterizuoti 
visą mūsų veikimą; 3) susieiti arčiau su visuomene, ypač su mūsų 
liaudies jaunimu ir vesti jį prie kultūros, mokslo, šviesos; 4) 
ypatingu būdu šį mūsų veikimo laikotarpį susirišti su Vilniaus 
vadavimo idėja; prie esamų organizacijos sekcijų pridėti dar „Vil
niui vaduoti“ sekciją ir varyti šį darbą, kaip kas išmano ir kaip 
išgali, iki Vilnius bus mūsų; savo draugų pradėtąjį tėvynės at
vadavimo darbą mes turime pilnai užbaigti; 5) stiprinti savo ma
terial} gyvenimą, kuriant koperatyvus ar kitą.

Uždarant Kongresą p E d. Turauskas padėkojo visiem’ 
asmenims, kurie tuo ar kitu būdu padėjo Kongresui realizuotis, 
ar palengvindami jo sąlygas ar aktyviai dalyvaudami jo programojs 
Sugiedojus organizacijos ir tautos himnus, visi dalyviai, kupini 
džiaugsmo ir tvirto pasiryžimo nenuilstamai darbuotis Kristaus 
idėjoms, kad jos gyvais darbais būtų įkūnytos šioje žemėje, ramūs 
ir susikaupę išsiskirstė į namus; vienų tie namai buvo tikrais šio 
pasaulio namais, kitų atvažiavusių — žiupsnelis patiestų šiaudų ir 
tiek. Bet apie tai nebuvo galvojama — visų mintys buvo nuk
reiptos į ruošiamąją rytoj gegužinę, tikriau sukant, savotišką arti
mųjų žmonių puotą. Tačiau ideali ir galutina puotą įvyks tiktai 
s:ekiamojo Idealo Prieglobstyje.

Taip praėjo Antras Didysis Ateitininkų Kongresas. Klausite 
dabar: Kas toliau? Atsakymas vienas: Iki sekančiojo Kon
greso įkūnyti jo numatytieji darbai.
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A. Keblaitls

Ateitininku darbu paroda.
Ateitininkų veikimui geriau nušviesti, Kongresui papildyti ir 

paįvairinti be kitų dalykų ir pramogų sumanyta rengti ateitininkų 
darbų paroda.

Tam reikalui sudaryta komisija iš stud.: Alb. Gervaitės, Aid. 
Kolesinskaitės ir A. Keblaičio.

Savo pasitarimuose kongresui ruošti komisija nutarė parodai 
pirmon galvon rinkti rankdarbius ir dailės dalykus. Toliau atei
tininkų istorijos iliustracijai nutarė rinkti atskirų kuopų ir žymes
nių asmenų fotografijas ir ateitininkų plunksnos kūrinius.

Paruošiamieji darbai ėjo greitai, kuopos į komisijos ragini
mus prisidėti savo darbeliais parodon gyvai atsiliepė, eksponatų 
tuoj užplūdo. Tuomet teko susirūpint', kad tik užtektų erdviuose 
„Aušros“ gimnazijos kambariuose vietos. Vos ne vos trijose klasėse 
ir salėje susitalpinta. Rugpiūčio mėn. 11 dieną, apie 2 vai. po 
pietų paroda atidaroma, ir pasipila jon lankytojai.

Parodos lankytojas pirmiausia patekdavo į fotografijų —lite
ratūros skyrių. Čia ant stalų jis matė įvairių, gražių šapirogra
fuotų laikraštėlių, mūsų kuopų skruzdžių kruopštumu, šventuolių 
kantrumu pagamintų. Tai pradžios darbas mūsų jauniklių būsimų 
gal žymių rašytojų ir publicistų.

Ant kitų stalų lankytojas matė leistus ir leidžiamus ateitininkų 
organizacijos ir atskirų jos narių laikraščius ir mūsų žymesniųjų 
rašytojų veikalus. Pasidairęs į kambario sienas jis matė mūsų 
kuopų, draugovių ir sąjungų augimo diagramas, matė žymes
niųjų sendraugių fotografijas, k. a. prof. P. Dovydaičio, Prel. A. 
Dambrausko, kun. P. Dogelio ir kitų; matė taip pat keletą anksti 
iš mūsų organizacijos ir iš šio pasaulio išsiskyrusių draugų at
vaizdų, kaip štai a.a. V. Endziulaičio, V. Dovydaičio (žuvęs kare) 
J. Sidaravičiaus (bolševikų nužudytas), V. Raubos ir kitų. Turėjo 
progos pamatyti ir mūsų atskirų kuopų žymesnių darbuotojų at
vaizdus. Kai kurios kuopos parodai atsiuntė net ištisus albumus 
savųjų narių fotografijų.

Dailės skyriun patekęs lankytojas matė net dviejų kambarių 
sienas apkabinėtas (gal ir ne visai tvarkingai) įvairiausiais pa
veikslais. Viename kambaryje jis matė kopijuojančių ir mėgi
nančių savo men ninko pašaukimą darbus, kitame kambaryje 
matė gausingus darbus vieno jau padirbėjusio šioje srityje dar
bininko J. Kaminsko.

Patekęs salėn, į rankdarbių skyrių, lankytojas net nustemba: 
kiek daug ir gražių dalykų jis čia pamato! Mezginiai, siuviniai, 
audiniai, juostos, divonai ir divonėliai jam net akis veria. Jei tik 
jo kišenė džiova neserga, jis neiškenčia čia ko nors nepirkęs.
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Darbeliai buvo išskirstyti kuopomis. Gausingiausios ekspo
natais pasirodė Kauno, Mariampolės ir Panevėžio kuopos. Gal tai 
tik rodė, kad šios kuopos turi daugiausia narių? O gal šių kuopų 
at-kės darbštesnės?

Vieną salės sieną lankytojas matė apkabinėtą technikos mo
kyklos mokinių braižiniais ir planais. Taipgi galėjo pamatyti 
technikų sukombinuotų mašinų. Scenoje technikai turėjo įsitaisę 
radio aparatą, kuriuo vakarais klausydavo koncertų.

Parodai Rengti Komisija pasirūpino ir tų gausių eksponatų 
kritišku įvertinimu. Autoriams prašmatniausių paveikslų ir rank
darbių skirta pagyrimo lapai. Tam reikalui sudaryta juri komisija, 
kurioje buvo p. V. Jasulaitytė, dailininkas p. Galaunė ir A. Keb- 
laitis.

Paveikslų skyriuje geriausi buvo J. Kaminsko, Lipnicko, 
Šataitės ir Deksnio darbai. Šiems asmenims ir paskirti pagy
rimo lapai. Paveikslus vertinant žiūrėta ne tiek technikos, kiek 
stengtasi įžvelgti autorių talentai.

Prie progos pažymiu, kad dalyvavusių parodoje dviejų meno 
mokyklos mokinių (Draugelytės ir Tamošaičio} darbų juri-komi- 
sija nelietė; jų darbus ir talentą įvertino pati mokykla. Iš Tamo
šaičio be abejo lauktina stipraus dailininko.

Painiausia buvo įvertinti rankdarbiai: jų ir daug, ir įvairūs, 
ir prašmatnūs. Vertinant žiūrėta labiau į tautiškų motyvų darbe
lius, į tautiškus divonus, juostas, painius audinius... Komisija 
turėjo užkilusinę mintį: paraginti at-kes kurti daugiau lietuviš
kais, savais motyvais, ne šabloniškais, fabrikiniais, mums svetimų 
primetamais. Žinia, teko atsižvelgti technikos painumo, darbo 
ilgumo ir kitų dalykų. Pagyrimo lapai už rankdarbius duota 
šioms ateitininkėms: J. Petrauskaitei (Kauno kuop.), Kukenaitei 
(Kauno k.), Kulbokaitei (Mariampolės k.), Mažeikytei (Mariam
polės k.), Radzevičaitei (Mar.), Urbaitylei (Mar.), Šipailytei 
(Panevėžio k.), Račytei (Linkuvos k \ Lukaitei (Linkuvos k.), 
Gažkelytei (Šiaulių k.), Rakulskyiei (Utenos) ir Skraulytei (Kal
varijos k.1). Be šių išvardintų draugių darbų žinia, buvo dar daug, 
gal ne menkesnės vertės ir pagyrimo vertų darbelių.

Šią ateitininkų organizacijos darbų parodą atsimenant tik 
džiaugtis belieka . Nenugrubę ateitininkų nagai! Reik atsimint, 
kad šios rūšies moksleivių darbai (kalbu apie rankdarbius ir pa
veikslus), tai tik mokslui atliekamo laiko darbai. Ši aplinkybė 
neleidžia tinkamai tai darbo srovei ateitininkuose bujoti. Turė
damas galvoje, kad šioje parodoje daug kuopų ir asmenų savo 
darbais nepasirodė, galiu pasakyti, kad ateitininkai, jei tik nori, 
ir čia turi kuo p įsirodyti. Be abejo, drąsiai galima tikėtis, kad 
tolimesnės ateitininkų jubiliejinių kongresų parodos bus tikrai di
džiulės, gausios ir įvairios.

!) Atleiskite draugės, jei kurios nors pavardę esu negerai parašęs, ar vi
sai apleidęs, ar kuopą nepataikęs, nes neturėjau po ranka autentiškų dokumentų.
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Ateitininkai turi savo chorų. Per koncertą buvo manyta su

daryti didžiulis visų chorų jungtinis choras. Šis sumanymas buvo 
įvykdytas, nors ir ne visai, nes kai kurie chorai nepasiruošė, o 
kai kurie chorai—choristai neatvažiavo. Tačiau ir šiaip jungti
nis choras buvo gana didelis (žiūr, atvaizdą). To choro koncertas 
įvyko Valst. Teatre rugp. 13. d. 8 vai. vakaro.

Bendrasis jungtinis choras padainavo: 1. Lietuvos himną; 
2. Ateitininkų himną—muz. Č. Sasnausko (abu himnai padai
nuoti kartu su dūdų orkestru); 3. O ko jūs liūdit, 1. d. harm. 
J. Bendoriaus; 4. Šėriau žirgelį, 1. d. harm. /W. K. Čiurlionio’, 5. Jau 
saulutė leidos, 1. d. harm. 7. Brazio’, 6. Oi motule, ma! 1. d. 
harm. M. Petrausko’, 7. Kur bėga Šešupė, muz. Č. Sasnausko’, 
8. Jaunimo giesmė, muz. J, Naujalio; 9. Vai žydėk, žydėk 1., d. 
harm. St. Šimkaus; 11. Pamylėjau vakar. 1. d. harm. J. Bendo
riaus. Visą jungtinį chorą dirigavo A. Vaičiūnas;.

Buvo žadėję bene trys at-kų chorai atskirai dainuoti. Tačiau 
galų gale tik vienas Mariampolės at-kų choras, kad ir su suma- 
žėjusiomis jėgomis, tedainavo atskirai. Padainavo gan simpatiš
kai šias daineles: 1. Tėveli mano, 1. d. harm. J. .Bendoriaus; 
2. Aras, muz. M.. Petrausko ir 3. Vilniaus! muz. J Žilevičius. 
Mariampolės chorą dirigavo K. Kavaliauskas, dabar mokytojas 
Kretingoj. Čia tenka pažymėti Kauno studentų choro apsileidimą. 
(Choras buvo pasižadėjęs dainuoti atskirai, bet nedainavo).

Bendrai choro koncertas darė gerą įspūdį.Eisena per miestą.
Rugp. 12 d. visi II Ateitininkų Kongreso dalyviai iš Valst. 

Teatro susirikiavę (sendraugiai, moksleiviai, studentai) su vėlia
vomis nuėjo į Karo Muziejaus sodelį. Čia uždėtas vainikas prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Čia ypač 
gražią kalbą pasakė E. Turauskas. Sugiedoti tautos ir at-kų 
himnai. Uždegęs fakelą (žibintą) nuo aukuro ties paminklu 
žuvusiems At-ų Vadas Pr. Dovydaitis kvietė visus įžiebti savo 
širdy tėvynės meilę ir, kaip tos meilės simbolį, paimti į rankas 
degantį žibintą. Visi kongreso dalyviai sekdami savo vadą užsi
degė žibintus, ir prasidėjo eisena.

Mirgėjo Kaunas nuo žibintų švyturiavimo, gatvės aidėjo nuo 
jaunimo dainų, žmonių minios stebėjosi, tūkstančiai akių sekė 
gražųjį jaunimą ir lydėjo jį lig Respublikos Prezidento Rūmų.

Visi dalyviai susirinko prieš Rūmus į kiemą. Danguje mir
gėjo tūkstančiai žvaigždžių, — čia švyturiavo nakties tamsumoj 
žibintai. Į pasirodžiusį Respublikos Prezidentą A. Stulginskį, pra
bilo K Ruginis. Jis išreiškė jaunimo pasiryžimą padėti valstybei 
sustiprėti, išlaikyti nepriklausomybę ir atgauti sostinę Vilnių.
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Respublikos Prezidentas pasisakęs, kad taip pat kilęs iš at-kų eilių, 
džiaugėsi jaunimo kilniais pasiryžimais ir kvietė dirbti tautos ir 
valstybės gerovei, kaip lig šiol at-kų buvo dirbta. Kongreso da
lyviai pakėlė ovacijas R. Prez dentui, vyriausybei, kariuomenei, 
o Vilniaus vardas nuolat aidėjo. Pagaliau iš žibintų sukrautas 
didžiulis laužas. Jam skaidriai degant ir V. Mykolaičiui, mūsų 
poetui Putinui su žibintu diriguojant, sugiedoti tautos ir at-kų 
himnai. Negreit išdils tie gražūs įspūdžiai, kuriais gyveno tada 
Kongreso dalyviai. 

Sportas.
Trečią savo posėdžiavimo dieną Kongreso dalyviai gausin

gai susirinko Liet. Fiz. Lavin. S-gos stadione pasižiūrėti at-kų 
sporto pratimų. Dalyvavo at-kų sporto klubai: Mariampolės „Vai- 
dotas„ir „Mirga“, Rokiškio „Algimantas“, Šiaulių „Sakalaičiai“ ir 
Kauno „Achilas“. Vadovavo stud. J. Kudirka. Programoje buvo 
gimnastikos ir lengvosios atletikos pratimų, kurie vyko sėk
mingai. Žiūrėtojai pasigėrėdami žiūrėjo mūsų dar jaunų sporto 
jėgų •

At-kų sportininkai galėjo dar geriau ir gausingiau pasirodyti. 
Dauguma klubų visai neatvyko, nors gana uoliai dalyvavo vi
suose pavasarininkų ruošiamuose kongresuose.

Reikia pažymėti, kad L. F. L. S. aikštė buvo nepatogi spor
tuoti. Žiūrėtojus nuo sportuojančių skyrė poros šimtų metrų tar
pas, kas trukdė tinkamai sekti sporto pratimus. Tačiau ši sporto 
dalis neatsižiūrint į visus sporto trūkumus, paliko Kongreso da
lyviams gražaus įspūdžio.

Koncertui ruošti komisijos.
15 m. Jubiliejaus Kongresui ruošti 1924 m. gruodžio mėn. 

buvo sušauktas visų Kaune esančių valdybų ir suinteresuotų as
menų posėdis. Jame buvo išrinktas visų komisijų pirmininku 
Dr. J. Sakalauskas ir kimisijos. Sakalauskui išvažiavus į užsienį 
pirmininku buvo išrinktas P. Dielininkatls, bet kadangi jis kurį 
laiką negalėjo būti Kaune, tai jį pavadavo J. Girinius. Pats karštasis 
Kongresui ruošti darbas varyti ir tvarkyti teko Dielininkaičiui.

Kongresui ruošti buvo sudarytos 5 komisijos: 1. Intelektualinė 
kom., kurią sudarė prof. Pr. Kuraitis, Pr. Mantvydas i? Pr. Die- 
lininkaitis; 2. Technikinė kom.—D. Jurkus, O. Labanauskaitė ir 
A. Kučinskas; 3. Tvarkos kom.—A. Bistrickas, D. Sabaliauskas 
ir B. Žukauskas; 4. Meno bei pramogų kom.— L. Gira, J. Gri
nius ir K Dikeika (jam pasitraukus jo vietą užėmė J. Kudirka'); 
5. Parodos kom.—A. Gervaite, A. Kolesinskaitė ir A. Keblaitis.
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Redakcijos žodis.
„Ateities“ Redakcija negalėjo*praeiti kuo nors stipriau nei 

pabrėžąs 15 m. Jubiliejaus. Iš kitos pusės pats Ateitininkų Ju
biliejaus Kongresas pageidavo, kad jo darbai pasirodytų atskiru 
leidiniu. Viena ir kita turėdama galvoj „Ateities“ Redakcija ir ryžos- 
išleisti šį sąsiuvinį. Pradžioj buvo manyta į jį įtraukti net tokios 
medžiagos, kuri su II Kongresu nedaug ką turi bendra, bet 
šiaip yra vertinga. Tačiau galų gale pasirodė, kad ir Kongreso 
medžiagos pasidarė nemažas pluokštas, kuris ir sudarė šį Jubi
liejaus sąsiuvinį. Į jį pakliuvo tik vienas kitas beletristikos daly
kėlis išeinąs iš Kongreso ribų. Pagaliau platesnio plano negalė
jome įvykdyti ir del pinigų stokos.

Leisdami šį sąsiuvinį stengėmės, kad jis ir formos atžvilgiu 
skirtųsi iš kitų sąsiuvinių. Padarėme, ką galėjome, ir vis del to 
trūkumų rasis nemaža. Kas ž no mūsų darbo aplinkybes ir mūsų 
spaudos sąlygas, tikimės, mums atleis.

Šiuo sąsiuviniu „Ateitis“ sakosi išgyvenusi 15 m. Tačiau ji 
ir toliau ryžtasi būti mūsų skaisčiojo jaunimo draugu ir vadu. Ji 
drąsiai žengs per gyvenimo audras ir spies apie save jaunimą, 
ragindama gyventi jaunystės ir amžinųjų idealų dvasia.

„Ateities“ Redakcija.

Žymesniųjų korektūros klaidų atitaisymas
93 psl. iš virš. 3 eil.

n n iš ap. 10 „
99 99 n 15 „

97 K/ f ,, „ 19 „
99 99 n 14 „

98 „ „ 21 „
99 „ iš virš. 8 „

101 „ iš ap. 18 „
103 „ » 5 „
110 „ iš virš. 19 „
UI „ , 13 „

» ,, is ap. 17 „
» n » u ,,

112 „ i š virš. 1 „

išspausdin a večiami, o turi būti verčiami
99 veiksninų 99 „ veiksnių
99 pasyvemo 99 „ pasyvumo
99 susirinkimą 99 „ susirinkimų
99 ekperesingai 99 „ ekspresingai
99 d ideleis 99 „ didelis
99 defacto 99 „ de facto
99 Drąsiamusi 99 „ Drąsiausi

99 Basanavičius 99 „ Basanavičius
99 alkai 99 „ at-kai
99 intenacionalistai 99 „ internacio

nalistai
99 !„Katkolizismas“ ,9 „ Katholizismus
99 tutininkais? 99 „ tautininkais?
99 Ekskursinėje , „ Ekonominėje
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