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XV.

Pagrindiniai rūpesčiai ir smulkieji
reikalai.
Mokslo metų pradžioje kiekviena ateitininkų kuopa rūpinasi,
kaip pagerinti ir padidinti savo veikimą, palyginant su praėjusiais
metais. Tikiuosi, kad nėra juk tokios nelemtos kuopos, kuri ne
žiūrėtų į savo uždavinius rimtos pažangos dvasios akimis. O tąja
pažanga besirūpinant pirmučiausia tenka visiems kuopos na
riams kaskart giliau ir plačiau įsisąmoninti savo idėjinį nusista
tymą, tas ypatybes, kurios sudaro gero ateitininko sąvokos turinį.
1. Reikia tam tikslui stengtis kaskart geriau pažinti ateiti
ninkų pasaulėžiūrą, kaskart aiškiau suprasti jos protingumą, jos
kilnumą, jos reikalingumą visuomenės gerovei.
Tai labai svarbu, matant, kaip įvairių mums priešingų srovių
žmonės stengiasi visuomenėje skleisti įvairius prietarus, papuošę
juos skambiais laisvės, pažangos, vargingesniųjų užuojautos obalsiais. Tik gerai susipažinę su pasaulėžiūros klausimais ir įpratę
juos tinkamai rišti, pajėgsime ir patys tų prietarų išsisaugoti ir
mažiau mokytiems už mus savo tautiečiams jų pragaištingumą
išaiškinti. Tada mums bus lengva suprasti, kad negali būti tikra
laisvės rėmėju tasai, kurio pasaulėžiūroje laisvei vietos visai
nėra-, kas antai nepripažįsta žmogui dvasinės sielos, kas nesten
gia suprasti, kad yra esminis skirtumas tarp žmogaus ir gyvulio,
tasai negali juk rasti protingo pagrindo pripažinti žmogui valios
laisvę; o šios laisvės atskiram žmogui nepripažįstant, yra nesą
monė skelbtis laisvės šalininku visuomenės gyvenime. Kad galima
būtų rimtai nusistatyti pažiūros, kaip eiti prie savo ir visuomenės
gyvenimo pažangos, reikia turėti gerą supratimą apie žmogaus
gyvenimo prasmę ir tikslą ir iš čia išeinančius visuomenės užda
vinius. Kas tat nepajėgia suprasti kilnaus žmogaus ir žmonijos
tikslo, kas nepasirūpina surasti dorovei tvirtą pagrindą, to pa
sakojimus apie pažangos meilę negalima rimtai imti. Panašiai
yra ir su vargingesniųjų užuojauta. Jeigu kas nepripažįsta esmės
skirtumo tarp žmogaus ir gyvulio, tas negali surasti tvirto pro
tingo pagrindo, kodėl reiktų smerkti silpnesniojo išnaudojimą ir
■į
i
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pavergimą; nepripažįstant dvasinės sielos ir Dievo, nėra protingo
pagrindo kalbėti apie žmonių lygybę. Juk žmonės skiriasi savo
pajėgomis, skiriasi savo išvaizda; tik pripažįstant žmogaus sielai
del santykio su Dievu turint begalinę verčią, galima rimtai kalbėti
apie pagrindinę žmonių lygybę ir iš tos lygybės išeinančias lygias
visų pagrindines žmogiškumo teises.
Iš čia matome, kaip glaudus yra sąryšis tarp pasaulėžiūros
ir visuomeninio veikimo pagrindų. Norint tat, kaip reik, susigau
dyti visuomenės darbo srovių įvairume, reikia pasistengti gerai
suprasti pasaulėžiūros bent pagrindiniai dalykai, Jr šiaip pasau
lėžiūros klausimai reikalinga rimtai nagrinėti. Žmogus, kaipo
protinga esybė turi juk teisės ir pareigos protingai žiūrėti į savo
gyvenimą, įjo tikslą, į jo uždavinius; be rimtos pasaulėžiūros to
nepasieksi. Žmogus, kaip turinti laisvą valią esybė, privalo patsai
susitvarkyti, pagilinti, protingai pamatuoti savo pagrindines pa
žiūras į pasaulį ir į gyvenimą. Kaip žmogus tik per darbą gali
įsigyti savo sielai kas kartą didesnį protingumo turtą, tas pat yra
ir su žmogaus valios laisve. Ir ją tenka rūpestingai savyje ugdyti.
Žmogus per visą savo gyvenimą privalo rūpintis tą laisvę padi
dinti. Juo žmogus pajėgs geriau užtikrinti savyje aukštesniųjų
galių viešpatavimą, juo jis pasieks aukštesnį savo vidaus laisvės
laipsnį. Juo bus daugiau piliečiuose išvidinės laisvės, juo daugiau
galės būti laisvės tarp pačių žmonių.
Rimtam pasaulėžiūros gilinimo darbui daug gali duoti švie
sos ir šilumos uolus religijos pareigų atlikimas. Gyvas santykis
su Dievu, atsimenant, kad Jis yra giliausia, pagrindiniausia tiesa,
kilniausia galybė, skaisčiausias grožis, sudaro sieloje gerą nuo
taiką svarbiems klausimams gvildenti. Suprasti, kad yra aukščiau
sia esybė — išmintingiausias Dievas, reiškia pripažinti aukščiausias
visatoje protingumui teises; pripažinti, kad visatos Kūrėjas yra
geriausias Dievas, reiškia pripažinti aukščiausią garbę gerumui
bei dorumui. Kas nepajėgia išsiliuosuoti iš tamsios bedievybės
spąstų, tasai negali rasti protingo pagrindo taip labai vertinti ir
protingumą ir dorumą, o tad negalima kalbėti apie rimtos pro
tingos pasaulėžiūros nusistatymą.
Bendravimas ir tai kuokarščiausias bendravimas su įsiktlnijusiu tiesos ir dvasos idealu — su Kristumi — maldose, įvai
riose religijos praktikose irypač Švenčįaustame Sakramente neap
sakomai kilnina, taurina žmogaus sielą ir kelia jos verčią be
galybės matavimais. O didėjant atskirų asmenų verčiai, tuo pa
čiu didėja ir visuomenės verčia, visuomenės gerovė aukščiausioje
Srityje.
Iš čia aišku, ko verti kartais daromi ateitininkams priekaištai,
kad jie rimtai yra susirūpinę pasaulėžiūros dalykais. Tuos prie
kaištus daro žmonės, kurių pasaulėžiūra, iš tikrųjų, neturi pro
tingo pagrindo, tat jie nenori į ją gilintis, jiems nepatinka, kad
kiti į pasaulėžiūros klausimus besigilindami, gali jos silpnumą ir
netikumą pamatyti.
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2. Besirūpinant savo pasaulėžiūros gilinimu ir uoliai, kur
stant religinės gyvybės ugnį savo sieloje religinėmis pratikomis
tenka neužmiršti ir visuomeninių savo pareigų; jos tiesa yra ne
atjungiamai surištos ir su pasaulėžiūros tiesomis ir su religijos
gyvenimo reikalavimais. Besimokinąs jaunimas neturi teisės už
miršti negalinčio mokyklų lankyti jaunimo. Jautri artimo meilė
savaime veržiasi gelbėti silpnesnį, mažiau nusimanantį žmogų.
Drauge su tąja meile tik turi eiti visuomenės reikalų geresnis
supratimas. Ateitininkų kuopos turi uoliai susirūpinti, kad tas su
pratimas kas kartą didėtų, kad paskum kuopų nariai tinkamai
mokėtų duoti nurodymų nelankančiam mokyklų sodžių ir mies
telių bei miestų jaunimui. Kuopos turėtų pasirūpinti, kad pagrin
diniais visuomenės klausimais, kurie glaudžiai su pasaulėžiūra
rišasi būtų suruošta pakankamai paskaitų, kviečiant į pagalbą
vietos inteligentus ir prašant Moksleivių Ateitininkų Centro atsiųsti
tinkamų prelegentų; dalykas yra taip svarbus, kad čia visa ateitininkija (moksleiviai, sudentai ir sendraugiai) privalo stoti petis
i petį.
Iš tikro gaila žiūrėti į tuos sodžius, kur pasinaudodami
žmonių tamsumu įvairūs krikšionybės priešai visuomeniniais klau
simais akis apdumdami sumeškerioja būrius nesusipratėlių į savo
nelemtas draugijas ir daro juos aklais įrankiais savo netikusiems
sumanymas vykdyti. Jei ne kitu laiku, tai bent per atostogas atei
tininkai privalo tokias votis stengtis prašalinti, skleisdami šviesą
ir dorinį bei visuomeninį susipratimą. Kad galima būtų per atos
togas rimtesnį darbą nudirbti, reikia mokslo metu tinkamai prie
to pasiruošti. Bent aukštesniųjų klasių moksleivis per Kalėdų,
Velykų ir vasaros atostogas turėtų būti uolus, savo apielinkėje
kovotojas prieš visas tamsiųjų jėgų pastangas, kurios nori šiokiu
ar tokiu būdu iš tiesos ir doros kelio išvesti sodžių, miestelių ir
miestų nesusipratusį jaunimą.
3. Šalia susipažinimo su visuomeniniais klausimais lygia
grečiai turi eiti darbas visuomeninėms aukštesnio laipsnio dorybėms
įsigyti. Pasišventimo, atsakomumo, solidarumo, darbingumo kas
kart gilesnis ir gyvesnis vertinimas ir sieloje įsigalėjimas — plati
dirva kilniems kiekvienos ateitininkų kuopos rūpesčiams. Be at
sidėjimo (pasišventimo) negali būti rimtos visuomenėje pažangos,
negali būti taikos ir tvarkos. Be atsakingumo negali būti dorų
santykių tarp piliečių, be solidarumo nebus tikro visuomenės
gyvenimo, be darbingumo neprašalinsime skurdo iš mūsų tėvynės.
Moksleiviui tenka nekartą girdėti žmones nusiskundžiant
įvairių valdininkų ištižimu, apsileidimu, nedarbingumu, nesąži
ningumu, nemandagumu. Moksleivis privalo tokius nusiskundi
mus priimti ir kaipo jam pačiam padarytus persergėjimus, nes
jeigu jis nesirūpins tų ydų savyje naikinti, tai iš jo da blo
gesnis išeis visuomenės nenaudėlis. O tų ydų bent užuomazgoje
paprastai kiekvienas žmogus turi, ir daug reikia rūpintis joms
visiškai susilpninti, jei jau ne visiškai panaikinti. Tam reikia ilgo
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ištvermingo darbo. Čia privalo pati kuopa varyti lauk iš savo
gyvenimo ištižimą, apsileidimą, nedarbingumą, nesąžiningų pasi
imtų kuopoje pareigų atlikimą, nemandagumą. Tą darbą uoliai
varydama kuopa, tuo pačiu labai daug naudos daro visuomenei.
Tų ydų lauk varymas turėtų būti kasmet stambiomis raidėmis
įrašytas į kiekvienos kuopos darbo programą, o kuopų vadai sa
vyje tų nelemtų ydų nepakęsdami privalo dažnai kelti prieš jas
kuopose energingą balsą ir padėti silpnesniems iš jų verguvės
pasiliuosuotl.
*
*
*
Keletą žodžių norėčiau da pabrėžti apie smulkiuosius kuo
pų reikalus, kurie mūsų organizacijai dažnai turi daugiau įta
kos, nekaip paprastai daugumai išrodo.
Pirmoje vietoje čia paminėsiu punktualumą. Ištižusiam, ne
pajėgiančiam tvirtai nusisistatyti, neturinčiam pakankamai išvidi
nės laisvės žmogui punktualumas yra priešingas, kaip vandeniui
ugnis. Kaip tat tenka rausti tų kuopų nariams, kurie pajėgia tai
įsisąmoninti, o neatsiučia savo laiku mokesnio už „Ateitį“ ir to
kiu būdu kliudo savo organui eiti kaskart geryn, o kartais sutruKdo 'reguliarų jo išėjimą. Skaudu, kad tokių yra ne taip
jau maža! Yra apsileidėlių kuopų, kurios laiku nepristato reika
lingų Centrui pranešimų; nelaimė toms kuopoms, kur tokios ne
tikusios apsileidusios valdybos yra kenčiamos, kur neatsiranda
iniciatyvos grupės tarti galingą tokiai valdybai žodį ir sužadinti
joje supratimą kuogreičiausiai pasitraukti iš negarbingai užima
mos rimtos vietos.
Toliau, svarbu įprasti visus padarytus nutarimus rūpestin
gai vykdyti, kiek jie nepasirodo nepraktiški. Svarbu juk ne tik
mokėti ką tinkamai sugalvoti ir nutarti, bet ypač kas gera įvy
kinti gyvenime.
Kuopoje gyvenimas yra proga moksleiviui įsigyti įvairių
reikalingų piliečiui ypatybių. Kas išmoks ir įpras būti geru kuo
pos nariu, tasai paskui įstengs būti naudingu valstybės piliečiu.
O iš apsileidusio nario sunku ko gero laukti paskui ir plačiame
visuomenės bei valstybės gyvenime. Kas pajėgia kuopos valdy
boje tinkamai pareigas eiti, iš tokio teisingai galima susilaukti
ateityje tinkamo atsakomingai piliečio vietai užimti.
Kuopų gyvenimas paprastai susideda daugumoje iš smulkių
kasdieninių darbų ir jų atlikimo verčia abibūdina kuopos padėtį.
Tame kasdieniniame gyvenime gauna šiokį ar tokį išsiauklėjimą,
nusistatymą kuopos nariai ir kuopų valdybos. Tad tenka labai
susirūpinti, kad tas kasdieninis kuopų gyvenimas kas kartą įgytų
vis kilnesnį ir tauresnį turini ir kas kart gražesnį savo išvaizda
liudijimą duotų apie kuopos narių ir valdybos susipratimą, dar
bingumą, pasišventimą, draugišką susiklausymą bei širdingą ir
jautrią rimtos pažangos dvasią.
Z.
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Neris.

Vakaras pajūry.
O begaline, jūra plačioji, neilstančioji,
Tu mane šauki, tu mane moji
Pulti į Tavo tamsųjį glėbį.

Oi aš ir pulsiu į juodą gelmę.
Tirpsiu, sutirpsiu ir susiliesiu
Su jūružėlės banga laisvąja.
Oi ir pavirsiu melsva bangyte.
Šoksiu ir žaisiu, bėgsiu į krantą,
Su žemės vėju dainas dainuosiu.
O Tu gododams saulės godelę,
Eisi pajūriu gintarų rinkti.
Kai saulužėlė skęsdama jūron,
Purpuro juostomis puoš jos paviršių,
Tu čia ateisi godų svajoti,
Ilgesio dainą jūrai dainuoti.
O, aš žinau, kaip jūrą Tu myli,
Jūrą audringą, šėlstančią, baisią
Dar labiau myli ramią, svajingą.

Vakaro vėjas pučia nuo kranto,
Ritasi bangos tollman tolin.
Liki, sudievu, baltas sveteli!—
Man patalėlis—jūros dugnelis,
Tau žemės grožis, žydinčios pievos,
Tau žemės dainos, meilė ugninga;
O man klajonė, mėlynas tolis,
Jūra beribė amžius klajoti.

Aš išbučiuosiu krantą smiitinį,
Kur Tavo kojos vakar ilsėjos;
Amžius kartosiu ilgesio dainą,
Kurią Tu vakar jūrai kalbėjai.
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Neris.

Rudens dienelė.
Giedri dienelė. Rudens saulelė
Auksu nubarstė liūdinčias pievas.
O vėjužėlis šneka, vis šneka:
„Baigias, jau baigias gėlių jaunatvė“.
O tu giedrioji rudens dienele,
Skaisčios saulelės auksu aplieta
Meni man vėliai, meni man vėliai
Grąžųjį sapną pavasarėlio.

N Mantvydas.

Su saulėta daina.
Su rytmečio saulės šviesiais spinduliais,
Su ilgesio himnais trimitais garsiais
Į laimės rytojų į džiaugsmo šalis.
Kur grožis ir gėris, tiesa amžina,
Kur viltis, paguoda, kur meilė tikra,
Kur glūdi saulėta varguolių dalis.

Ten ašaros karčios pavirsta perlais,
Erškėtinės rožės—lelijų žiedais,
Ir žemės kelionė vien sapnas gražus.
Kaip gėlės nuvytę nuo saulės kaitros,
Iš naujo atgimsta sulaukę rasos,
Taip sielos atgimę džiaugsmuos pasijus.
Ir kas tuomet audros, ir kas viesulai?
Ir kas tuomet baimė, perkūnai, žaibai?
Tik juokas ir sielos skaidri šypsena.
Saulėtų lelijų šviesius vainikus
Laimėsim iškentę lig galui vargus,
Tegu tiktai skamba jaunystės daina.
Rokiškis 1924. XII. 10.
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Neris.

Užsimiršimo valandėlė.
Saulėtas gegužės sekmadienis. Pradėjau skaityti rimtą kny
gą. O išdykęs vėjelis pro atvirą langą nebyliai mane kalbina,
vilioja žaisti. Didelis burtininkas tas pavasario vėjas... Išsitiesiau
kėdėje, sunėriau už galvos rankas, o vėjas burtus man šnibžda...
Viršuj skambina pianinu.
Ir palikau aš rimtą knygą, ir nuskridau su grakščiais, leng
vais tonais, su vėjo plačiaisiais sparnais į žydrąsias dausų platy
bės, kur balti debesėliai liūliavo. Kregždės skrajojo po kiemą ir
aš su- jomis skrajojau lengvučiais svajų sparnais. Balti jazminai
svaigina drugius, ir aš apsvaigau. Praėjo kažkas pro langą, ir
nutraukė mano akių šventą pokalbį su žydriąja toluma.
Priešais sienoj kabąs paveikslas žvelgė į mane piktai ir
nepatenkintai:
— Jau tu vėl į sapno glėbį paliukai 1
O su mano rimtąja knyga labai nerimtai vėjas pasielgė.
Visus jos lapus sklaidė, blaškė supykęs — kažko ieškojo ir ne
rado. Iš sienos grąsino man piktos akys. Nusigrįžau.
— Kam neleidi man švęsti mano pavasario, mano džiaugsmo
šventės? Sulaikyk vėją, tenesauvaliauja; sulaikyk kregždes, kurios
nežino, ko džiūgauja, skraido po kiemą ir apgauliai masina katę*
Sulaikyk, pagaliau, ką tik nori, bet mano sparnų tu nesuriši, ir
mano sapnų iš laisvųjų padangių negrąžinsi.
— Kam tu palikai žemę ir jos rūpesčius, kam? Dabar jo' kiomis aukomis savo nusikaltimo neišpirksi.
— Aš ir nesistengiu jo išpirkti, ir jokių aukų nedarysiu.
Aš tik grąžinsiu žemei, kas jai priklauso. Grąžinsiu, veikiai grą
žinsiu, nes man įkyrėjo žemės kvapas ir jos sunkus apdaras
dėvėti. Tą pavasarį, kai mano šviesų sapną primindamos, žydės
alyvos, balti narcizai, kai švelni gegužės muzika siūbuos padan
gėje lengvus debesėlių pūkus, aš sutirpsiu saldžiuose tonuose,
susiliestu su jaunu svaigiu žiedų kvapu ir paliksiu tave, pilkoji
žemele. Ir niekad, niekad į tave negrįšiu. Aš išpirksiu savo nusi
kaltimą, kai mano palaikis kūnas, lyg suvytęs rudens lapas, nukris
tau, motina žeme, ant krūtinės.
— Tu mirsi, kaip mirštą drugelis, pamylėjęs baltą leliją ir
jos kvapu apsvaigęs. Tu nudžiūsi, kaip džiūsta pavasarį gėlės
pumpurėlis neįstengęs pražydėti.
Taip man grasino iš sienos rūsčios akys, bet manęs nenu
gąsdino, kaip nenugąsdina žydinčių pavasario gėlių primenant,
kad ruduo mirties juodu dvelkimu jų gražias galvas aptrauks.
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Stašiškių Purienas.

Kurpius.
— Gyvenime, gyvenime, kaip įvairūs tavo keliai, kaip nelygiai
tu laimę žmonėms dalini! — atsiduso jaunas, raišas, rauplėto veido
kurpius, sėdėdamas pamiškėj ant kelmo. Šalia gulėjo nuolatinis jo
palydovas, lazda.
Jis buvo tylus, jautrus, mėgdavo kartais pasišalinęs nuo žmonių
austi liūdnus svajonių tinklus.
— Kodėl aš toks nelaimingas, kode! atskirtas nuo jaunimo,
kodėl negaliu ir aš gyvenimu džiaugtis taip, kaip kiti?!..—galvoja
kurpius ir bado lazdos galu žemę. — Niekas nenori su manim
draugautis, visi nuo manęs šalinasi, dar gi „kibilda“ pavadina
dėliai mano šlubavimo... Aš nematau tos stebuklingosios laimės,
kuri kitiems taip gražiai šypsosi... Kodėl, Dievuliau, kodėl aš toks
nelaimingas! — dūsauja vargšas kurpius.
Tiesa, mažai laimės tematė jis savo gyvenime. Nors žmonės
mylėjo, nors viens už kito varžėsi jį parsivežti, kad pasiūtų bent
porą, antrą batų, bet jaunystė reikalauja kitokios laimės, kitokios
meilės, kurios jis kaip tik įr neregėjo.
Nors senesnieji žmonės jį mylėjo, bet jaunesniųjų tarpe jis
nekenčiamas buvo. Mergaitės jo vengdavo, nes jis raišas, negra
žaus veido, negali su jomis pašokti, nemoka linksmai pasišnekėti.
Jo širdies balso niekas nesuprato...
Ir liūdėjo varguolis ir skundėsi pats sau vienas, kodėl ir jis
negali gyvenimo laime džiaugtis...
Bet nevisai vienas jis buvo. Turėjo jis brangų, vienintėlį
draugą, kurs padėdavo jam liūdėti, kurs jo liūdesį suprato. Tas
jo draugas buvo smuikas.
Kai skaidrioji saulutė savo nuraudusį veidą paslėpdavo už
kalnų-miškų, kai siūti būdavo jau tamsu, tada jis paimdavo
smuiką, išeidavo į kiemą — ir šaltosios stygos gailiai pravirk
davo... Gabi kurpiaus ranka mokėjo iš jų išvilioti liūdnus, bet
širdį raminančius tonus. Tada jo veidas nušvisdavo, akys džiaugs
mingai blizgėdavo, ir jis užmiršdavo pasaulį su visais jo vargais,
vien tik verksmingoje smuiko meliodijoje skęsdavo.,.
Gilius, šventus jausmus pergyvendavo tada kurpiaus siela,
tokius jausmus, kokius ir „laimingasis“ sodžiaus vaikinas, kuriam
kurpius taip pavydėdavo, vargiai kada nors ar jausdavo.
Visas kurpiaus turtas, visa jo laimė smuike slėpėsi.
Bet Aukščiausis, tur būt, pasigailėjo vargšo kurpiaus: vieną
šaltą žiemos vakarą rado jį žmonės pusgyvį, be žado gulintį
ant upės ledo, kur jis, grįždamas iš bažnyčios, matyt, lazdai
paslydus, smarkiai sau galvą sutrenkė.
Ant rytojaus pravėrė jis akis, prasiblaivė ir apsidairęs tarė:
— Kai numirsiu, šalia manęs padėkite ir mano lazdą su smui
ku...“. — ir po keleto valandėlių jo siela jau apleido šį vargo
pasaulį....
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K. Bėrutis.

O Vilnius buvo lietuviy tautos širdis,
yra ir bus!
(1920. X. 9*) — 1925. X. 9.)
Sukūringuose verpetuose yra blaškoma Tėvynė. Vilnija sunkiai
dejuoja priešo kamuojama bei skriaudžiama. Lenkų ginklai, sar
gyba, milijonai išlaidų neužčiaupia gyvos vergaujančio lietuvio
sielos. Veržiasi surakintas lietuvis sutriuškinti pančiams ir atsipalai
duoti iš vergijos. O kiek lenkas deda pajėgų, budrumo, net
žiauriausias ir neteisingiausias priemones naudoja. Bet kas pergalės
besiveržančią laisvėn tautą?! Kokiomis priemonėmis užgesys juose
tėvynės ir laisvės ugnį?! Joks kalavijas, joks durklas neperskros
širdies, kuri kardą ir ugnį nugalėjo!
Nejaugi Vilnius yra nugalėtas todėl, kad jį baltasis erelis
valdo?! Niekumet! Jisai nenugalėtas ir nenugalimas! Tauta už j
ne tik miliardus, bet neįkainojamas aukas dės, bet Vilniaus
Gardino ir Seinų neišsižadės! Išsižadėti lenkų okupuotos Lietuvos,
ir Vilniaus, reiškia lietuvių tautai mirti. Todėl tvirčiausį, brangiausi
gražiausi tautos žiedą — jaunuomenę aukosime, kraują liesime, o
Vilnius lietuvių tautos širdis buvo, yra ir bus! bio lietuvių tautos
noro bei troškimo nei ginklai, nei amžiai, nei jokia pasaulio
jėga nenuveiks.
Ko liūdi šiandieną, Vilniau?! Gal garsios praeities milžinų,
karžygių, didvyrių?! Taip... Neraudokite, Gedimino Pilies gruyėsiai!
Lietuvių karta, kuri širdyje nugalėjo priešus, jau artėja prie
Vilniaus, Lietuvos sostinės, vartų, nešdama pergalės ir laimės
vėliavą. Jie yra tie milžinai, kurie padarys nenuveikiamus darbus,
jie yra tie karžygiai, kurie pasišventimu, drąsa, energija stebins
pasaulį, pagaliau jie yra tie didvyriai, kurie neabejodami be skausmo
ir vaitojimo ant tėvynės aukuro savo galvas guldys. Jų kraujas
nuplaus tautos nuodėmes, išvaduos iš lenkų nagų vergaujančią
tautos dalį.
Nutils vėjai, saulė paraudonuos—visa gamta pajus tą Tautos
skausmą. Stebėsis augalai, gyvija, net ir baltieji debesys, dangaus
mėlynė ir skraiduoliai meteorai. Nutils kauksmai ir rykavimai,
nejudės ir nešlamės medžių lapeliai. Tik liūdnas, graudus skaistveidžių seselių, mergelių lelijėlių balsas, jų vaitojimai, žemę ir dan
gaus erdvę pripildys rauda. Laisvieji paukšteliai tai raudai pritars
užuojautos giesme. Raiboji gegutė amžius gedės, ramins liūdnas
sesutes ir pranašaus tėviškei kilimą laimėn ir garbėm
*) Tą dieną Lenkai, sulaužę Suvalkų sutartį, Želigovskio vedami užgrobė
mūsų sostinę Vilnių. Visa Lietuva gedulingai mini tas sukaktuves. Redakcija
joms paminėti ir deda šj straipsnelį.
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Močiutės sengalvėlės raudos, bučiuos lavonus ir keiks priešus,
tačiau su romėne sakys: Mes tam gimdėme sūnus, kad būtų kas
už tėvynę kraują lieja. O Lietuvos poetą pritars:
„— Štai motina jūsų tėvyne
Vėl ištiesė glėbį sūnums
Kur Laisvę ir garbę jos gynė!
Dangus tad ir žemė te jiems
Atlygins už darbus ir kanką“.
M. Gustaitis.

Pilkoji žemelė juos savo šaltame glėbyje priglaus ir pamyluos.
Lietuvos mergelės, liedamos ašaras, pins rūtų, radastų vaini
kus ir dabins anų kapus. O tie kapai, kapai drąsiuolių, kraujuota
žemelė pratars: Neraudokite, sesės, nes mūšyje —

„Kam nusviro galva Danguje angelai
Vainiką iš deimantų pina“.
Maironis.

Neraudokite skaistveidės, nes gindami tėvų žemę ir laisvę
taip mirėme, kaip Lietuvos laimė ir garbė reikalavo. Jūs dainuokit
dainas, tėvynės džiaugsmus ir skausmus ir ainiams pasakykite:
„Sukrušo ranka geležinė.
Vergybos sutrupo grandis,
Kur engė žmoniją tėvynę,
Kaip Laokooną angis“.
M. Gustaitis.
O Vilijos .bangos aidins kapų balsą, Panerių kalnai jų aidą
kartos. Atbus Gedimino gadynė, sukauks Vilniuje šimtabalsis
geležies vilkas ir visas pasaulis jį girdės. Laimė, garbė lydės
Lietuvą tėvynę. Tik, betariant Maironies žodžiais:
„Pastiprink, didis Dieve, mus
Atremti priešų žiaurumus“.
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J. Žagaras.

Tu mūsų meno žvaigždė...
(M. K. Čiurlionis, 1875 — 1925)

Tu, kaip šimtais liepsnų degąs meteoras, perskrydai mūsų
padangę, ir susipynusios šimtavarsės laumių juostos Tavo kelią
palydėjo slėpiningomis šviesių zodiakų pašvaistėmis, kreipdamos
visų akis ir širdis į tą šalį, kur Tavo gyvenimo laivas pasuko...
Tu supratai graudžias mūsų miškų pasakas, Lietuvos upelių
raudas ir pakvietei jas užburtųjų meno rūmų salėse aidėti. Tu
pagavai amžinojo vėjo dainą, senosios jūros gaudesį ir jų sutuok
tuvių puotai naują gyvai kalbančių spalvų šventyklą pastatei.
Tu nuskaidrinai žemei rytmečio saulės maldas ir išaiškinai
tyliųjų vakarų žvaigždynų žydruosius sapnus.
Tu prašokai visus visus, didžius ir didžiuosius —visu aukštumu...
Pakilęs viršum viso gyvenimo, Tu pamatei, kad žemės žmogus tik
dulkelytė beribėj visatos erdvėj. Tu išvydai, kaip liūdna ir tra
giška žmogaus likimo kelionė, kaip vingiuoti ir skardingi keliai
nuo žemės į dangų.
Bet Tu radai ir tiesų ir trumpą kelią — iš kūrybos į dievy
bės pasaulį. Todėl Tu supynei žmogaus didybės sonetą erdvingoj
dangaus saulių puotoj ir gyvenimo kryžių miške.
Ir vis dėlto Tu mūsų tautos sūnus. Tave pagimdė Lietuvos
žemė, tėvynės didvyrių kapai, protėvių išlietasis kraujas. Ir tu
išgarbinai mūsų tautos dvasią, įspausdamas ją į kiekvieną savo
meilėj gimusį kūrinį. O mūsų Vyčio misteriją pavaizdavai pla
čiajam pasauliui. Tau šimteriopai dėkinga Tave pagimdžiusi
žemė...
Mes negreit suprasim visus Tavo kelius, skausmingose vizijose
surastus meno dėsnius... Dar gausim paūgėti. Kiekvienas Tavo
kūrinys — tolimųjų rytų šalies smiltynų sfinkso mįslė. Tų mįslių
daug. O jas atspėdami, mes rišame savo ir savo tautos uždavi
nius — augame.
Tavo keliai mums aiškina, kad tikrasis menas yra šventas ir
kad jo kryžiaus kelio skausmai veda žmogų į džiaugsmingą
amžinosios laimės puotą.
Senai jau Tavęs čia nėra, bet Tu gyvas pas mus savo kūry
bos pažibose. Tu pasiliksi amžinai.
Iš mūsų pilkosios žemės Tu nukeliavai į amžinųjų džiaugsmų
šalį, kuriai čia būdamas kasdien ilgesy susapnuotus himnus
giedojai.
Mes liūdni pastatėm Tau šventyklą ir lenkiame galvas prieš
Tave.
Tu buvai ir per amžius paliksi mūsų meno žvaigždė.
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5/. Šalkauskis.

M. K. Čiurlionis.
Šis straipsnis yra ištrauka iš prof. Dr- St. Šal
kauskio pagarsėjusios knygos „Sur les Confins de
deux Mondes“, kur prancūzų kalba nagrinėjama lietu
vių tautinės civilizacijos problema. Tos knygos motto
eina prancūzų mąstytojoj Ern. Heilo posakis ,,L’Orient
et 1’ Occident sėparės languissent tous deux“. Lietuvių
kalba tos knygos santrauka spausdinama „Romuvos“
laikrašty (dalis atspausta „Romuvos“ Nr Nr. 1 ir 2).
Kadangi tai yra bene vienintelė studija, nagrinėjanti
lietuvių tautinės civilizacijos problemą, patartume skai
tytojams būtinai įsigyti „Romuvą“ ir perskaityti mini
mus straipsnius. Kas moka prancūziškai, turėtų pa
skaityti visą originalą.
Pradėdamas kalbėti apie Čiurlionį, St Šalkaus
kis palygina jį su Vidūnu, kuris naujojoj lietuvių lite
ratūroj užima tokią vietą, kokią Čiurlionis vaizduo
jamajame mene. Toliau jau teikiame vertimą. Red.

Čiurlionis gimė 1875 m. Varėnos miestelyje, Vilniaus guber
nijoje. Penkerių metų vaikas jau rodė didelių palinkimų į mu
ziką; devyneriems metams sukakus įstojo į kunigaikščio Mykolo
Oginskio muzikos mokyklą; joje mokėsi ligi 1888 metų. Tada
jis pradėjo daryti savo pirmuosius kompozicijos bandymus; jam
pavyko atkreipti kunigaikščio Oginskio akį, kuris juo susidomėjo
ir padėjo^ jam eiti muzikos mokslus. Į Varšuvos konservatoriją
įstojęs, Čiurlionis klauso vargonų, paskui kompozicijos kursų.
Pabaigęs mokslus, tuojau pasižymi kaip originalus kompositorius.
Tačiau tai buvo viena jo meniškojo pašaukimo pusė. 1902 me
tais, dar tebebūdamas Varšuvoj, įsigilina į pagrindinius tapybos dės
nius (principus) ir po kelerių metų lieka savarankiškas menininkas.
Palikęs Varšuvą jis greitai grįžta į Vilnių ir aktyviai dalyvauja
lietuvių tautinio atgimimo judėjime. Vilniuje praleistos Čiurlionio
gyvenimo dienos buvo vaisingiausias jo gyvenimo laikotarpis; čia
jis sukūrė žymiausius savo kūrinius (paveikslus). Paskutiniuosius
dvejus savo gyvenimo metus praleido Petrapilyje. Mirties smūgis
jštikojį visai netikėtai: mirė nepakėlęs didelio proto nuovargio.
Čiurlionis paliko apie 200 paveikslų ir eskyzų, kurių dauguma
buvo sukurti per paskutiniuosius penkerius jo trumpo kūrybos
darbo metus.
r
Čiurlionio veikalai ypatingai Rusijoje sužadino gyvo visų
susidomėjimo. Monografijos apie jį taip pat priklauso pirmoje eilėje
rusų kritikų plunksnai. Tatai mums leidžia sudaryti bendrą jo
vaizdą (idėe), pagrįstą bešališkų kritikų objektyviomis pastabomis.
„Šiandien, kai jis jau miręs, sako vienas iš jų, Čudovskis, Lietu
vos dvasinio atgimimo autoriai laiko Čiurlionį tautos menininku.
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Ne mūsų dalykas apie tai spręsti, tačiau jo ypatinga nepriklauso
mybė nuo visokio jo laikų meno leidžia manyti, kad jis buvo
iš tikrųjų savo tautos slaptųjų jėgų pagimdytas'. Reikia tikėti, kad
šis įstabus genijus nebuvo atsitiktina likimo išdava, bet busi
mojo ir kilnaus lietuvių meno pirmtakūnas... Kai aš mąstau apie

M K. Čiurlionis.
jį, apie lietuvį, vienintėlė mintis kyla mano galvoje: ši tauta nėra
turėjusi savo vidurinių amžių; gal būt, ji išlaikė ligi XX a., dar
daugiau, ne kaip mes rusai, milžiniškų mistinio gyvenimo galių
Iš Airių paveldėtų kurias taip gausiai mūsų Vakarų broliai viiduriniais amžiais išaikvojo. Ir tada Čiurlionis įgauna įstabios
reikšmės ir nepaprasto didingumo“.
... ...
x) V. Čudovskis. N. K. Čiurlianis, knygoje ,N. K. Čiurliams, Izdąnie Apollona", 26 p.
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Tas pats kritikas pripažįsta Čiurlioniui akylaus pastebėjimo
dovaną:
„Jo paveikslai, sako jis, liudija sugebėjimą, kurį jis tu
rėjo, kaip ir primityvinis žmogus, pastabėti gyvųjų fenomenų
gelmėse pačią gyvenimo esmę“1), nes „jis vaizdavosi pasaulį
tokį turtingą, kaip ir jis pats“ 2). Ir štai kodėl jis, nors išauk
lėtas Vakarų kultūros atmosferoje, jautė palinkimo į senųjų Rytų
mistines vizijas.
Tai gerai pastebėjo kitas rusų kritikas, Lemanas:
„Stebūklinga dangiškos mechanikos harmonija, sako jis, kuri
atidengia visatoj tai, kas joje yra nepabaigiamai realu, neper
maldaujamoji prigimtosios selekcijos logika, Laplace’o teorija su
savo ugnies sūkuriais, kurie atsispindi, taip sakant, Dekarto ato
muose,— štai kas amžinai valdo jo sielą griežto suderinimo reikš
minga tiesa.
„Saulės, šio liepsnojančio centro kultas, kuris mus perkelia
į kūrybos neišmatuojamas erdves, didinga vieno principo mintis,
siela ir ryšys sistemos, kuri tam principui yra palenkta, veda Čiur
lionį studijuoti senovės Persiją ir Eigiptą ir skatina dar toliau,
ligi minties šaltinių ir šešių tykybinių bei filosofinių Indijos
sistemų“3).
Visa tai dalinai išaiškina delko, Čuduvskio pasakymu „Čiur
lionio kūryba yra matomasis pasaulio grožio ir harmonijos, am
žinojo ir neriboto gyvenimo reiškimas“4). Lieka tik pažvelgti
kaip pavyko Čiurlioniui, ir kokio metodo jis laikėsi, reikšdamas
savo estetinius jausmus.
Keleivis keliauja per tyrumos nederlingus plotus. Staiga jo
žvilgsnis tolumoje pagauna gaivinantį vaizdą; pojūtis yra realus
ir atatinka realybę. Tačiau keleiviui reikia viso savo patyrimo
pažinti, kad ši realybė, kuri rodosi prieš jį egzistuojanti, yra ka
žin kur kitur, ne ten, kur ją mato.
Miražas yra tarp realaus daikto ir percepcijos, taip pat
realios, keliauninko turimos. Jis suvaidina tarpininko vaidmenį;
jis taip pat gali būti simboliu. Giliai įžvelgianti Čiurlionio akis,
neabejodama gaunamųjų pajučių realybe fenomenų pasaulyje
mato miražą, kuriame jis stengiasi sugauti tikrąją daiktų realybę.
Kas tokiu būdu pavyksta sugauti, jis atvaizduoju savo paveiksluose.
Toji simbolinė Čiurlionio kūrybos ypatybė buvo iš pagrindų
aiškinama Viačeslavo Ivanovo, kuris bene bus geriausiai išstudi
javęs mūsų meninką savo veikale: „Čiurlionis ir meno sintezės
problema“. „Įkvėptasis Čiurlionio menas, sako jis, yra atbaigiamas
spėjimu. Šitas spėliotojas pasidaro ypatingai įdomus ir įtikinantis,
kai jis imasi sau svetimo tapybos darbo, kai jis visiškai atsix)
2)
8)
4)

Ibid., 40 p.
Ibid., 37 p.
B. A. Lemanas, Čiurlianis, 12 p.
V. Čudovskis, op. cit.. 32 p.

M. K. Čiurlionis: Saulės sonata^

■ \
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duoda savo antrajai (tapytojo) dovanai. Tada mūsų jaučiamojo
pasaulio daiktai apibendrina savo formas ir tampa permatomi.
Medžiaga, rodosi, pereina į antrąjį kūrybos planą ir teparodo
geometrišką ir ritmišką savo būties principą. Pati erdvė rodosi
pilna permatomųjų formų, kurios neužstoja kitų, bet visos yra
permatomos. Ši geometriška permatomybė pasirodo esanti ban
dymai parodyti mūsų akims vaizdus tokios srities, kuriai nepa
kanka mūsų trijų erdvės matavimų.“1)
Menininkas atrodo radęs ketvirtąjį matavimą laike.
„Kaip, kokiais dėsniais šio atitraukto ir aukšto realumo vi
zija gali kilti iš mus apsupančio menko realumo?/ klausia tas
pats kritikas. „Atsakyti j šį klausimą, tai aprašyti Čiurlionio me
todą, kurio naujumas teisingai apibudina nepaprastą menininko
originalumą. Mūsų nuomone, jo metodas yra tapybinis jo vizijos
elementų išdirbimas pagal paimtą iš muzikos principų.2)
„Kai kuriuo atveju, ši kūryba yra tapybos ir muzikos sinte
zės bandymas: bandymas, be abejonės, nenumatytas, naivus, ta
čiau atliktas su pusiau sąžiningu atsidėjimu, kuris yra visumet
tikrojo genijaus savybė... Šiodvi seseri prieštarauja viena kitai:
tapyba pripažįsta tiktai erdvę, muzika — tik laiką. Jų sintezė yra
suvokiamas, kaip sferų suderinimas, kaip lygiagretė eisena dviejų
pasaulių, kurių vienas gieda spalvomis, o kitas spinduliuoja to
nais, tačiau mene ši harmonija neįvykdoma.
Čiurlionis nebandė jos realizuoti, tačiau mokėjo ją nors
pabrėžti; jis turėjo žiūrėti į laiką ir į erdvę, kaip į vieną pri
gimties nedalomąjį tos pačios prigimties kūną... Bet dar kartą,
mene jis užsimojo nurodyti šią kencepciją. Jis mums davė pa
justi, kad mes asame erdvėje, kuri kartu apima laiką ir judėsį,
erdvėje, kuri yra spalvoms žaisti pagrindas“3). „Ir muzikalinis
metodas, nusprendė Ivanovas, buvo mūsų menininkui stebuklin
gas raktas, kuris jam atidarė nepaliestos visuotinosios paslapties
šventoves. Jis matė fenomenų muziką ir ja pasinaudojo Izidės
uždangai pakelti. Jis tikėjosi įsigilinti į paslaptį formų, kilusių
iš dieviškosios realybių primityvinių formų sėklos; jo paveikslai
yra bandymai aiškinti pasaulį“ 4).
Toks yra meno šių laikų Rusijos kompetetingiausio žmogaus
sprendimas apie Čiurlionį.
Aišku, kad vieno tikslas sužadinti žiūrėtojui, skaitytojui ar
klausytojui atbalsį to kūrybinio pakilimo, del kurio gimė pats
meno kūrinys. Taigi, tarp įvairių meno šakų, kurios mus veikia
betarpiškiausiai ir giliausiai yra tos, kurios mažiausia priklauso
mos pasaulio ir gyvenimo konkrečių formų. Tokia yra muzika.
Įdėdamas į savo paveikslus muzikos atspalvį, Čiurlionis sukūrė
x)
2)
s)
4)

Viačeslovas Ivanovas. Borozdy i Meji.' 315 p.
Ibid., 319 p.
Viačeslovas Ivanovas, Borozdy i Meji, 321— 322 p.
Ibid, 323 p.

M. K. Čiurlionis: zodiako ženklas Mergelė.
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juos mažiau racionališkus, bet kartu davė jiems sugestijos
galybę, kurios paprastai tapyba nepžįsta. Dar labiau, paslėpda
mas daiktų konkrečias formas ir apsupdamas juos Įstabiu šydu,
jis pašalina visas smulkmenas, kurios galėtų nukreipti žvilgsnį
tam, kad sužadintų nepalyginamojo bendrumo ir vienumo įspūdį.
Del šių priežasčių kiek sunkoka suprasti Čiurlionio kalba.
Tačiau reikia įprasti. Tada pastebi jo norą išaiškinti pasaulį, kaip
sako Ivanovas. Tada, kai konkretus daiktai nustoja savo formų,
kurias mes esame įpratę matyti, bendrinės idėjos pasidaro juo
labiau jaučiamos. Viena šių idėjų, kurią Čiurlionis ypatingai
mėgsta reikšti, yra gyvosios pasaulio vienybės ir jo tobulėjimo
idėja. Iš čia aiškėja, kodėl jis yra pamėgęs paveikslų eiklių, kurį
jis noringai vadina sonatų vardu. Įžiūrėdamas sonatoje tenden
ciją „parodyti betobulėjant estetinę temą kelyje į galutinąjį grožį
kitas po kito sekančiuose savo judėsio momentuose“ x), Čudovskis
randa, kad eiklius, Čiurlionio pavadintas „Jūra“ ir padalytas
pagal dialektinę triadą į tezę, antitezę ir sintezę, labiausiai atatinka idealiai sonatos esmei...
Tarsi reikšdami Platonio benrines idėjas, Čiurlionio paveikslai
prisitaiko plačiausiems vardams (denominations). Neišmatuoja
mųjų erdvių puikios svaiginančios aukštumos, gyvenimo okeano
ūžėsys, klaidinąs blogo pavidalas, dangaus ir žemės vienybė žvaigž
dynų ženkluose, pasaulio atsiradimas po „fiat luxfe, gili fantazijos
ir mitų tiesa, iškalbinga tyrumos tyla, miestų susibūrimo apokaliptiška nuotaika, žemės rojaus nostalgija, — štai keli siužetai,
kurie davė Čiurlioniui įkvėpimo. Jeigu reiktų jį aptarti pora žo
džių, aš pašakyčiau: Jis buvo pasaulio sielos menininkas.
Vertė A. Januševičitis.

*) V. Čudovskis, op. cit., 31 p.
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Ernest Hello.

Juokai ir ašaros*).
Juokai ir ašaros reikia priskirti ypatingiausiems, paslaptingiausiems ir charakteringiausiems žmogaus prigimties reiškiniams.
Ką reiškia juokai? Ką rodo ašaros?
Aš nebandysiu pilnai atsakyti į šį klausimą. Jis yra dide
lis, neišrišamas, neįveikiamas. Teparodysiu jums vieną jo pusę.
Juokai ir ašaros atrodo esą du skirtingo vardo magneto
poliai, priešingi, pilni, kažin kokios paslaptingos Elektros.
• Ši Elektra bene bus toji Jėga, kuri šiame relatyviame pa
saulyje pirmininkauja kartu dienoms bei naktims ir vadinasi San
tykiu?
Jei taip būtų, man rodosi, kad juokai reikštų nutraukto
Santykio Žodį, o ašaros — jaučiamojo.
Paaiškinkime tai kiek plačiau. Kas gi yra juokinga, jei
ne nutrauktas daiktų santykis?
Neproporcingumas juokina.
Vaikas nori būti baisus, bet neturi galimybės tokiu pasida
ryti. Jis mus prajuokina... Priežastis rodėsi didelė, nėra pasek
mės, trūksta santykio.
Ironija yra tarpas, kuris susidaro tarp kalbančiojo ar apkal
bamoji. Dėlto taip ji yra skaudi.
Ironija kaip ir sako: jūs esate kitokio pasaulio ne kaip aš.
Aš žiūrau į jus taip iš tolo, kad nejaučiu, ko jūs norėtumėte, kad
aš jausčiau. Aš tai matau, turėdamas akis, bet nejaučiu, nes
santykis tarp manęs ir jūsų yra nutrauktas. Aš esu didus, o jūs
žemi. v
Štai paprastoji ironija, kurioje slepiasi didesnis ar mažesnis
savimeilės kiekis.
Kas žino, gal rastųsi tokia nepaprasta ironija, kuri nutrauktų
santykį priešingu atžvilgiu ir sakytų kuriam nors:
Tarp manęs ir jūsų nieko nėra bendra. Jus esate aukštai
iškilę, o aš replioju žemai?
Tokia ironija plauktų iš Gelmės, ir istorijoje mes mažai su
tinkame tokių pavyždžių. Tačiau aš nenoriu tvirtinti, kad pa
našių pavyzdžių visai nebūtų.
Bendrai imant, juokai paeina iš paviršūtinumo. Kuris daug
juokiasi, yra lengvo būdo žmogus, ar tokiu tampa atsitiktinai, iš
reikalo arba aplinkybėms susidėjus.
Juokas rodo, kad kalbamasis daiktas imamas iš paviršiaus.
Jis mums pasirodo keistas ir kyla iš to juokas. Jei būtų kiek
giliau žvelgta, kas žino, ko būtų rasta, gal vietoj juoktis būtų
atsitikę priešingai?
*) Straipsnis paimtas iš rinkinio „L'Homme", Paris, 1923.
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Kvailumas yra baisus, tačiau jis juokina; taip mažai juokai
panėši tikrajam džiaugsmui. Jis juokina sutraukdamas Santykį
ir jungdamas idėjas, kurios tarp savęs nesijungia. Girtuoklis,
nustojęs Santykio nujautimo, gali juokinti, nežiūrint pasibjaurė
jimo, kurį jis teikia. Perdėtas familiariškumas, perdidelis pagar
bos reiškimas, palietimas, garbės titulai, sapno arba pasigėrimo
absurdiškumai ir visokį Santykio nutraukimai gali mumyse su
kelti juoką.
Santykis yra rimtas. Jis yra intimus, gilus; kas žino jo
užimamąją vietą visuotinėje santvarkoje ?
Gal ardąs Santykį, keičia pasaulį; gal kartais juokas yra
džiaugsmo reiškimas griūnančiai pasaulio tvarkai.
Žiaurumas kartais juokina; žmogus, be susijaudinimo už
mušęs, gali juoktis; paviršutinumas pasireiškia juoku; indeferentiškumas gali sukelti juoko, ir nerūpestingumas dažnai juokina.
Ar gi nebėra juoko, triumfuojančio juoko, kuris būtų pui
kus perviršyto Santykio ženklas? Kas įvyktų, jei jo Prasmė...?
Sustokime... tylos!...
Du asmeniu turėjo santykių. Jie susiginčija. Iš ginčo pa
sidaro kivirčas.
Jie juokiasi; vienas iš kito tyčiojasi.
Vėliau kiekvienas sau sugrįžta namo. Ir, vienumos tyloje,
atgema praeities atsiminimai.
Kurie ką tik juokėsi, dabar tyliai verkia.
Santykis yra pajuntamas.
Juokai buvo daiktų paviršutinumo sukelti, o ašaros — gel
mių. Ašaros yra gelmių vandens; jos teka iš žemų, gilių ir
paslėptų versmių, ir dažnai parodo verkiančiam arba ašaras ma
tančiam gelmių buvimą, kurių prieš taPnejautė savyje ir kituose.
Šiose nežinomose gelmėse, kur paprastai žmogus pamiršta
nusileisti, pajuntami yra santykiai, kuriuos jis turėjo, turi ir tu
rės su daiktų visuma. Atminimai skandinami ašarose, nes jie
yra santykių pilni.
Dabartis juokina kartais, nes dažnai dengia paviršiumi gel’
mes, o Santykį nebuvimu. Dabartis rodo nesamą santykį; rodo*
kame santykis nėra pilnas; Dabartis jį rodo nykstantį, atsimini
mų naštos užslopintą; iš čia kyla juokas. Dabartis yra sudaryta
iš dalių, gabalėlių; ji yra marga, o jos išviršinis margumas den
gia gilesnius dalykų santykius, keisdamasis pagal įvairias gausin
gas aplinkybes. Dabartis turi užsispyrimo pobūdžio. Ji slepia
savo tikrąjį vardą padirbtuose rūbuose.
Tačiau Praeitis kalba kitokesniu tonu. Ji iškilmingai ati
dengia daiktų paviršiaus dangtį. Jų margumas nyksta rimtos
realybės įtakoje.
Praeitis skiria įvykius nuo atsitiktinumo,, kuris juos skyrė,
parodydama kartu jungiančius santykius. Praeitis rodo daiktų
tarpusavio ryšius. Dabartis saugojo šią nepastebimą uždangą;
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atsiminimas ją atidengia, o ašaros plaukia iš savo paslaptingo
kalėjimo, kur jos tyiiai pašaukimo laukė išvysti dieną, saky
damos: štai mes.
Jos kalba: štai mes, kai žmogus atsimena, nes atminimas
primena Santykį; jos kalba: štai mes, kai žmogus skęsta giliųjų
vandenų kartybėse, rasdamas tenai seniau pažintų daiktų mišinį;
jos kalba: štai mes, kai žmogus yra džiaugsmo lankomas, pra
kilnaus, didingo džiaugsmo, kuris apšviečia, kaip žaibas gilią
nakties tamsumą, rodydamas vienu žybtelėjimu žemės, jūros ir
dangaus plotus; jos kalba: štai mes, žmogui stebintis, nes ste
bėjimasis yra Vienumos Bujojimas, kuris pakeliui draudžia vi
sam kam skirtis. Stebėjimas apsupa visą matomąją aplinkumą
ir rodo nustebusiems tvariniams jų bendros būklės vietą, vietą,
kur jie klaupiasi...
Vertė A. Jaruševičius.

Juozas Švaistra.

Darbas bemiegant.
Psichologai sako, kad psichiniai veiksniai, kurie yra aktingi
mums einant gulti, taip pat tęsia savo veiksmą ir mums užmigus.
Visas tas minčių sūkurys, kuriuo mes per dieną gyvename, visi
tie įspūdžiai, į kuriuos mūsų siela per dieną atsiliepė, atslinkus
nakčiai, ir mums užmerkus akis pasilsėti, nesilia'una darę į mus
savo įtakos. Dėlto daug kas iš asmenų, kurie graužėsi, kankinosi
per dieną įvairiais rūpesčiais, atslinkus poilsio metui negali už
migti, arba jei ir pavyksta kartkartėmis sumerkti akis, tai dienos
įspūdžių kankinami, jie rytą pabunda dar labiau įvargę ne kaip
eidami gulti, pabunda skaudama galva, sustirusiu kūnu, prislėgta
dvasia. Visa šita mums aiškiai pasako kaip svarbu žmogui pa
ruošti save miegui taip, kad jame atnaujintų savo pajėgas pasi
ruoštų brėkštančios dienos darbui.
Tai kas gi daryti? Pirmiausia reikia pasiliuosuoti nuo tų blo
gųjų įspūdžių, nuo to slegiančio, erzinančio ūpo, kuriuo gyve
nome per dieną. Reikia išvalyti savo protą nuo tamsių, pilkų
minčių, reikia išsklaidyti visus slegiančius vaizdus, kurie buvo
apgulę sielą, it rudenį žydrią dangaus mėlynę — debesynai.
Niekada nesumerkite akių šitokioje sielos būsenoj. Nepalieskite pagalvės tol, kol jūsų veidas bus raukšlėtas ir niūrus. Yra
bloga mėtyti pykčio žaibus, kada mes esame keno nors erzinami,
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bet yra dar blogiau, kada mes tą pyktį savyje ir toliaus palaiko
me, nors suerzinimo momentas ir senai praslinko. Tuo tik be
prasmiškai kankiname save, ardome sveikatą. Gyvenimas yra labai
trumpas, laikas yra per daug brangus, kad mes galėtume panašių
dalykų leisti, nekalbėdami jau apie tokio stovio blogumus kitais
atžvilgiais. Būkime nors vieną kartą per 24 valandas santaikoje
su žmonija, su pasauliu, pamirškime visus blogumus nors tada,
kai naktužė savo ramybės sparnus ištiesia. Tegul besileidžiančios
saulės spinduliai jau nesuras mumyse pykčio žymių.
Jeigu sutiksite sunkumų paskandinti savo skaudžias mintis,
niūrų susierzinusį sielos stovį, griebkitės geros knygos, skaitykite
ką nors gražaus, kas išdildytų jūsų veido raukšles, grąžintų jau
kumą, išbudintų tikrąją gyvenimo didybę ir grožį, kas priverstų
jus gėdytis jūsų pirmykščių piktų minčių, siaurų klaidingų pažiūrų.
Pasotinkite savo protą maloniais atsiminimais, gražiais atei
ties vaizdais. Matykite save tokiu, kokiu norite būti, įliekit savin
laimės, grožio ir gėrio jėgų. Užlaikykite savyje nors kiek to būdo
idealą, kuriuo jūs daugiausiai gėritės, užlaikykite tos asmenybės
vaizdą, kuria daugiausiai didžiuojatės, atverkite savo nuoširdumą,
sielos platybę, kuri verta būtų kitiems mylėti, kokią jūs norėtu
mėt turėti. Šie gražūs jūsų vaidentuvės vaizdai, šioji gaivinanti
svajonė, kuria jūs gyvensite prieš užmigsiant, pradės neilgai lau
kus reikštis jūsų gyvenime. Jūs neužilgo pastebėsite, kad prade
date visiškai pakeisti savo vidaus niūrų varginantį gyvenimą; jūs
pamatysite, kad pradedat žiūrėt visai blaiviai, sveikai į gyvenimą.
Atsigulę ilsėtis nieko negalvokite, nes einate gulti ne galvoti, bet
pailsėti. Juk rytojaus dieną jūs turite atsikelti kupini energijos,
jėgų, kad galėtų prasiveržti jumyse nauji, tyrūs minties šaltiniai.
Taigi atsigulę įsivaizduokite, kad prieš jūsų akis yra didžiausias
parašas, kuriam jokiu būdu negalima prasižengti: „Dabar galvoti
griežtai draudžiama“.

Sustabdykite savo minčių sūkurius, leiskite ilsėtis visiems savo
raumenims, duokite visiškos ramybės sielai ir kūnui, ir pamatysite,
kaip staiga saldus miegas pagriebs į savo galingą glėbį, ir jūs
užmigsite galiūno miegu, ramiu, gražiu, gaivinančiu miegu.

Yra didelis dalykas sugebėti uždaryti savo proto viešpatijos
duris, kada einame pasilsėti, susijungti su Begalybe, harmoningai
sutapti su visu pasauliu ir išplėšti iš savęs visa/kas tik erzina ir
giedriąją sielą apniaukia. Nors tai yra sunku, tačiau to gali pa
siekti kiekviens asmuo.
Kada užmigsite gerai išvidiniai nusiteikę, tai ryto metą pa
budę pasijusite esą ramūs, linksmos, šviesių minčių, atsinaujinusių
pajėgų žmonės. Ir kaip gi bus lengva tada pradėti dienos darbą
ir tyra šypsena vaisingai dieną praleisti. Bus tiesiog baisu prisi
minti anas niūrus, erzinantis stovis, ir jo vengsite, nuo jo visa
galia bėgsite.
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Šitame atsitikime labai didelę rolę sulosią žmogui religija
Ji tildo, ramina, blaško visa, kas šioje žemėje žmogų vargina,
kankina, erzina. Ji parodo tikrąją žmogaus didybę, nutiesia, nu
skaidrina jam kelius ir duoda pajėgų pasiekti gyvenimo tikslą. Į
religingą žmogų visos gyvenimo bangos atsimuša, it j stipriąją,
nepajudinamąją uolą. Jis yra galiūnas, jis yra ramus, jis drąsiai
žengia pirmyn per gyvenimo bangas.
Patvarumas, kurį pavartosite paruošti tinkamą vidaus nuo
taiką poilsiui, prailgins jūsų gyvenimo dienas, jūsų galias, jūsų
jaunystę. Ir dar, kas taip pat labai svarbu, visa tai turės didelės
įtakos j gerą sveikatos stovį ir bado išlavinimą. O to mes kiek
vienas trokštame. Per miegą mumyse/ veikia kažin kokia paslap
tinga, galinga jėga. Ji mums pagauna į savo glėbį, kada visa
pasaulio aplinkuma nustoja į mus veikt'. Dėlto daug kas sako:
naktis neša patarimus.“ Juk dažnai atsitinka taip, kad labai painūs
dalykai staiga labai aiškiai išsiriša mums bemiegant. Pabudę ryto
metą, mes tą pat dalyką matome jau naujos dienos šviesoje.
Kai kurie garsūs matematikai, astronomai bei kiti mokslininkai
konstatavo, kad kartais labai sunkios problemos, kurių jokiu bū
du negalima buvo išrišti, per miegą kažin kaip savaime, visai
tiksliai ir lengvai Išsisprendė.
Nėra abejonės, kad mūsų moralinis išsiauklėjimas ir mūsų
būdo išlavinimas vyksta mūsų pasąmonėje taip pat mums mie
gant, nes mūsų smagenys tęsia ir tada savo darbą. Svarbu tik,
kuria kryptimi tas pasąmonės darbas eina mums bemiegant.
Taigi kaip nusiteikę užmigsite, taip, tokia kryptimi eis ir
pasąmonės darbas. Tat eidami ilsėtis, pasistenkite taip nusiteikti,
kad jūsų nuotaika būtų priešinga jūsų ydų krypčiai, o pasąmonės
darbas parodys savo galybę, duos laukiamų vaisių. Pyktį, nesusi
valdymą, egoizmą, palinkimą meluoti ir t. t. nemažas žmonių
skaičius išrovė, tik šitokiu keliu eidamas.
Ypač vaikai yra jautrūs tokiems savo pasąmonės veiksmams
bemiegant. Tai yra dėlto, kad jaunų žmonių pasąmonio proto
veiksmas per miegą yra gana aktyvus ir stipriai pasireiškiąs.
Vaikas maloniau prisimins ir seks tai, kas įsmigo jam tokiais
momentais, ne kaip duotus jam patarimus dienos metu. Pirmiems
jis vergiškai nesąmoningai pasiduoda, antriems jis dažnai dvasioj
prieštarauja, nori kitaip pasielgti.
Labai gerų vaisių galima pasiekti taisant vaikų ydas šiuo
keliu. Jeigu vaikas yra bailus, tegul motina jam pradedant snausti
ima kalbėti apie karžygius, apie jųjų drąsius darbus etc. Vaikas
snausdamas visa tai klausys ir saldžiam miegučiui apie jį besisu
kinėjant, jis tiems pasakojimams be pasipriešinimų pasiduos, juos
ištisą naktužę sapnuos, jais gyvens. O visa tai darys į jo jaunutę
sielą stiprios įtakos, ir jis ims taisytis. Jeigu vaikas yra priešgina,
nervingas, piktas, tegul jam snaudžiančiam motina kalba apie
paklusnius, malonius, gerus asmenis. Ir jis šias mintis seks, joms
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pasiduos, gyvens ir taisysis. Šitokiu keliu galima eiti visokias
vaikų ydas taisyti. Reikia tikėtis, kad nelaukus atslinks tas metas,
kada motinos supras šią sugestijos svarbą vaikų elgesio ir būdo
išlavinimui ir ją tinkamai panaudos.
Kas šio kelio dar nenaudojo, tas tegul nieko nelaukęs pa
bando, o pamatys, kokių gerų vaisių susilauks.
Galima įtikrinti, kad sekdami šį kelią jie ras džiaugsmo ir
pasitenkinimo ne tiktai pasiliuosuodami nuo tos niūrios erzinan
čios nuotaikos, kuri taip žiauriai kankina žmogų, bet taip pat
įgaus tų brangių ypatybių, kurias jis gerbia ir trokšta savyje
turėti.
P. S. Literatūra: O. S, Marden, Les harmonies du bien.
Genėve, 1918 m.

Šešuolė.
sj:

*

Aš laimę pyniau išsvajotą
Minčių vainikais dabinau
Ir mano širdžia sužavėta
Aukštybių Grožei aukavau...

•

Tylios maldos žodžius slaptingus
Siunčiau padangių tolumon,
Minčių sparnais stipriais, galingais
Skridau pasaulio platumom

Tikėjaus džiaugsmą ten atrasti,
Kur mirga tūkstančiai žvaigždžių,
Tikėjaus sielą nuraminti,
Išsivaduoti iš kančių...
Bet ten nuskridus, nukeliavus
Vien šaltus rūkus sutikau —
Tamsus man buvo laimės takas,
Kuriuo tada aš keliavau...

Mariampolė 1925—IX—4.

3

M. K. Čiurlionis: Uždangai projektas.

M. K. Čiurlionis: Paskutinieji spinduliai.
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Fr. Pieper S. J.

Okultizmas ir jo stebuklai*).
Plačioms tariamųjų šviesuolių masėms Kristaus stebuklai,
krikščionybės pagrindai, yra sukritikuotas matimpunktis. Šiandie
pasaulis susirūpino tamsaus kambario stebuklais. Jie randa tikin
čių, užsidegusių pasekėjų. Kuris-nekuris niekina kortų dėstytojas,
sapnų aiškintojo „štukas“, kiti juo labiau tiki, kad taip yra. Įro
dymų užtenka, jei galima pavadinti įrodymais tas pasakas, ku
rios skleidžiamos apie kiekvieną kortų dėstytoją. Ir kristalo bei
bonkų stebėtojai nori mesti žvilgsnį į ateitį. Minčių spėliotojai
tyria giliausias širdies paslaptis, ir patys numirėliai švenčia savo
prisikėlimą okultistų posėdžiuose. Net kuriamąją Dievo galybę
okultistai nori sau paveržti. Tai yra okultizmo pasaulis.
Ar šitie „stebuklai“ teisingai užsitarnauja stebuklo vardą?
Stebuklas yra faktas, kuris tiek perviršija gamtos jėgas ir dėsnin
gą tapsmą, kad jokiu natūraliniu bndu negali būti išaiškintas, ir
tampa suprantamas tik pripažinus tiesioginį Dievo įsikišimą. To
kiais stebuklais yra Lozoriaus iš numirusių prikėlimas, aklo iš pri
gimties išgydymas. Ar okultizmo stebuklai, pradėjus kortų dėsty
tojos „štukomis“ ir baigiant kuriamomis medijų jėgomis, yra
tikrai stebuklais aukščiau nurodyta prasme, ir tuo pačiu lygios
verčios su Kristaus stebuklais? O gal galima tuos paslaptingus
okultizmo faktus išaiškinti natūraliu būdu?
Okultizmo faktai be abejonės paslaptingi. Palaidos (nejtemptos) rankos rašymas, rodos, be jokios žmogaus pagalbos, stalo
judėjimas, baladojimasis, žaidimas klausimais ir atsakymais: visa
tai paslaptinga, bet ne neišaiškinta. Tyriąs mokslas atidengė vie
ną po kitos tamsiojo kambario paslaptis. Galima tikėtis, kad ir
dar ne visai atspėtos mįslės neužilgo bus nušviestos mokslo šviesa.
Daug žadanti pradžia jau padaryta.
Stalo judėjimas remiasi nesąmoningai vidujiniais žmogaus
kūno judėsiais. Kai kelių asmenų kvėpavimas ir pulso mušimas
susilieja vienam takte, gali šie judėsiai, kurie šiaip praeina nepa
stebimi, pajudinti lengvą stalo koją, ypač kai prie to prisideda
nenoringas spaudimas ranka. Jau 70 metų kai padaryta šis atra
dimas,'bet okulistai nekreipė į tai užtektinai dėmesio.
Panašiu būdu mokslas nuėmė paslaptingumo uždangą nuo
baladojimosi garsų, kurie seanso dalyviams atrodo išeiną iš stalo
lentos ar iš kambario kampų. Psichologija nepripažįsta sunervuotiems stalelio stumdytojams, kurių visas dėmesys sukoncentruo
tas judančiame stalelyje, galios nustatyti tikrą baladojimosi vietą.
Tam priešinasi trys dėsniai. 1. Faktas, kad yra muskulų ir sąna*) IŠ „Zeitfragen“, I B. N 8.
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rių šlamėjimai (rankos ir kojos pirštų, kelių braškėjimas), 2. Ne
galėjimas vien ausimi be regėjimo ir lytėjimo pagalbos surasti
garso vietą, 3. Stoka savystabos, ypač kai dėmesys taip sukon
centruotas viename punkte, kaip seanso dalyvių judančiame sta
lelyje. Šie trys dėsniai paimti iš tikrenybės perkelia baladojimąsi
iš dvasių j mūsų pasaulį. Judančiojo stalelio žaidimas klausimais
ir atsakymais taip pat išaiškinamas visai natūraliu būdu.
Žmonės iš anksto nustato baladojimosi (sudavimų) alfabetą,
žmonės judina stalelį, o atsakymai retai viršija žinias kurio nors iš
dalyvių. Dėlto atsakymo kilmė ne aname pasaulyje' Jei atskiras
okultistas ir negali sau išsiaiškinti kokiu būdu jis turi įtakos į
judantį stalelį, mokslas vis dėlto duoda išaiškinimą. To užtenka
protingam žmogui. Išbandyti gali kiekvienas. Reikia tik duoti sta
leliui kelis klausimus, į kuriuos žinia, kad nieks iš dalyvių negali
atsakyti. Tokiam atsitikime ir stalelis neatsakys. O jei stalelis ne
atsako, kai nieks iš dalyvių nežino atsakymo, vadinas, kad kiek
vieną teisingą atsakymą jau kas nors iš anksto žinojo.
Kristaus stebuklai yra kitokios rūšies. Jei kas išgydis vienu
rankos uždėjimu sergantį raupais, tai yra stebuklas tikra to žo
džio prasme. Mokslas nežino jokios gamtos jėgos, kuri tai galėtų
padaryti. Tik Dievo kūrlamoji galybė gali išspręsti klausimą. Ne
pakenčiama yra stalelio judėjimą, baladojimąsi, žaidimą klausi
mais ir atsakymais pastatyti šalia Viešpaties visagalybės ir visažinojimo. Visi šie dalykai gali daugumai žmonių būti paslaptin
gi, bet stebuklo vardo nė vienas neužsitarnauja. Kai mokslas
rimtai ėmėsi jų tyrimo, daugelis okultizmo faktų neteko paslap
tingumo. O Kristaus stebuklai jau 2000 metų kai stovi nepaju
dinami. Begalinis Dievas per Kristų juos padarė, del to niekad
nepasiseks netikinčiam mokslui natūraliu būdu išaiškinti Kristaus
stebuklus. O į okultizmo viešpatiją mokslas kasdien vis toliau
nužengia. Pamažu, bet tikrai išaiškins jis ir paskutines paslaptis.
Kuriuos-ne-kuriuos, nežiūrint į mokslinį dalyko nušvietimą,
laiko okultizmas... savo pasekėjų tarpe neišaiškinamais, rodos, „pri
siminimais“ ir minčių įspėjimu vadinamųjų medijų (tikriau ban
domųjų asmenų). Bet eksperimentalinė psichologija ir čia nu
rodė kelius.
Tie savotiški prisiminimai, kuriais per seansą judąs stalelis
nurodo daiktus, kurių žmogus visai negali atsiminti, priklauso
vienam visuotinam dėsniui. Kiekvienas mūsų gyvenimo įvykis pa
lieka savo nors ir labai silpnus pėdsakus atmintyje. Pasitaikius
progai, pav.: sapne ar kliedant, gali pėdsakai atbusti. Tada žmo
gus prisimena įvykius, kuriuos buvo visai užmiršęs. Pritaikymas
šio dėsnio nervinguose stalelio stumdytojų ar kitų okultiškų drau
gijų posėdžiuose yra aiškus.
Mintis medijai skaito dažniausia muskulų pagalba. Muskulų
arba akies įtempimo atpalaidavimas, rankos sudrebėjimas leidžia
medijui manyti, kad jis pataikė. Daug padėjo vadinamajam minčių
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perdavimui nušviesti prof. Lehmann (Kopenhagoje) bandymai.
Jis pastatė „manančiojo“ burną gaubto veidrodžio židinyje; antro
gaubto veidrodžio židinyje pastatė „minčių skaitytojo“ ausį. Pa
sirodė, kad kiekvienas mąstomas žodis nenorint vos girdimai
buvo šnekamas. Jautrūs asmens (medijai) gali šį šnabždėjimą gir
dėti, nors kartais to visai ir nežino.
Ir mediją „apsėdimą“ mokslas išaiškino. Susiaurinus daž
niausiai liguistu būdu sąmonę, gali atsirasti žmoguje skirtingi,
rodos, asmens, kurie kalba vienas su kitu, kovoja, vienam vadi
namųjų asmenų nežinant, ką daro ar sako kitas. Tokias apraiškas
vadiname: „Suskaldytu „aš“, dviguba asmenybe“. Ligos apraiš
kos! Šis medijų apsėdimas yra svarbiausias okultizmo stebuklas.
Jei medijai dvasios pagavime tampa „menininkais, poetais,
tapytojais“, tai čia yra tik vieno ar kito jausmo paaštrėjimas, ką
galima pastebėti ir paprastame gyvenime.
Jausmų paaštrėjimas, ligos apsireiškimai yra dalykai, kurie
gali pastatyti mokslui dėkingus uždavinius, bet stebuklais, iššau
kiančiais Dievo visagalybę, lygiais su Kristaus stebuklais, jie nėra
ir negalimi lyginti. Nė antgamtiškoji pasaulėžiūra negali būti
jais paremta, nė krikščionybė negali būti Ją išjudinta.
Anksčiau nurodytus faktus krikščionybė noriai pripažįsta.
Faktų negalima užginčyti, bet reikia juos išaiškinti. Nei žodžio
„apgavimas“ krikščionybė neištaria. Ji tik nenori sulyginti okul
tizmo įvykių, kurie dalinai remiasi liguistu stoviu, su Kristaus
stebuklais. Bažnyčios sprendimas okultizmo klausimu nesiskiria
nuo mokslo sprendimo.
Su paskutiniaisiais okultizmo „stebuklais“ mokslas elgiasi
juk ne taip maloniai. Del to okultistai turi save kaltinti. Toli
mesni stebūklingi darbai jau patys savyje labai netikėtini. Okul
tizmo šalininkai tvirtina, kad medijai gali judinti stalus, kėdes ir
suolus nepaliesdami jų. Tik gaila, kad tie bandymai paprastai
daromi prie sumažintos šviesos, kad tamsiai apšviestame, kambary
yra dar atskira tamsi lindynė medijui, iš kurios išlekia staleliai,
kanklės ir mandolinos. Medijai labai apsunkina šių stebūklingų
faktų tyrimą, juos galima tik sugauti apgaudinėjant. O tokių at
sitikimų jau užtenka- Joks protingas žmogus negali išpildyti rei
kalavimo priimti šios rūšies „stebuklus“ nepatikrintais. Mokslas
ir su juo krikščionybė, išdidžiai praeina pro tokias apraiškas. Tie
„stebuklai“ gali būti tik jokusai ar apgavimas. Ar tas apgavi
mas, del ypatingos medijų psichologijos, visada yra sąmoningas,
į tai nesikišim.
Okultistai pripažįsta savo medijams kūrybos galią, Iš burnos,
iš po pažasčių būk einanti baltai šviečianti masė. Kartais befor
mė masė pasirodanti kaip žmogaus kūno narių, ar net žmonių
paveikslas. Tos figūros judančios ir pagaliau visai be žymių prapuolančios. Ir šitokiuose atsitikimuose medijai labai kratosi tyri
nėjimo. Ištarmę lengva padaryti. Apie sukūrimą ko nors naujo

negali būti nė kalbos. Kūrybos galia yra grynai dieviška esybė.
Dievas netarnaus savo visagalybe okultistams.
Šis okultistų „kūrybos stebuklas" yra ne kas kita, kaip tik
gudriai sugalvotas fokusas. Toks „kuriąs“ medijus ilgus metus
ruošiasi vaidinti. Nebūtinai reikalinga kiekvieną kartą įrodyti
apgavimą. Užtenka, kad atskirais atsitikimais apgavimas neuž
ginčijamai įrodytas. Tokių įrodymų jau net per daug. O vis
dėlto tamsos mėgėjai lyg ir aklai nori tikėti į savo medijų kūry
bos galią. Vadinas čia yra ne proto įsitikinimas, bet valios nusi
statymas. Mokslas šaltai rašo ant šių tamsiojoje karalystėje vyks
tančių judėjimo stebuklų ir kūrybos ve;ksmų žodžius: „pasipel
nymo fokusai ir apgaudinėjimas“. Krikščionybė priima šį spren
dimą ir rodo jį okultistams, kai jie su šitomis okultistiškomis pa
slaptingomis apraiškomis mainosi esą lygūs ar net aukštesni už
Kristaus stebuklus.
Okultizmo faktai krikščionybei ir jos pasaulėžiūrai yra visai
nepavojingi. Šių dalykų tikroji verčia jau beveik rasta. iAtskiram
krikščioniui, kuris nėra susipažinęs su mokslo (ekspermentinės
psichologijos) daviniais, okultizmas gali dar sudaryti šiokį tokį
pavojų. Dėlto kiekvienam moksliškai neišsilavinusiam žmogui iš
širdies nepatariame skaityti okultistiškųjų raštų ir dalyvauti jų
seansuose. Tokiais bandymais nereikia gadinti sveikų nervų ir
sveiko proto.
Okultizmas negali atsispirti proto tyrinėjimams. Kaip pa
grindą pasaulėžiūrai, reikia jį griežtai atmesti. Jo vadinamieji
stebūklai nepavaduoja Kristaus stebuklų ir negali būti lyginami
jiems. Okultizmo stebūklai pavirsta į nieką, Kristaus stebūklai per
2000 metų išlaikė visokią kritiką. Jie patvers ir už bet kokį šių
dienų okultizmą.
♦
Raštai: Frobes. Lehrbuch der experimentellen Psychologic.
Freiburg; Herder. 1925—21.
Bappert. Kritik des okultismus vom Standtpukt der
Phylosophie und Religion. Frankfurt a. U. Patmosverlag 1921.
Bessmer. Der Okultismus von heute. Stimmen der
Zerl. 1922. (5) 333 ss.
Vertė K J—nis.
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Juozas Paukštelis.

Ilgas mano pradalgėlis.
Žalios lankos, skaisčios gėlės
Žiba tūkstančiai perlų...
Ilgas mano pradalgėlis— Nuo pat ryto jį kertu.
Plaunu, piaunu, vienui vienas —
Svaigsta galva nuo kaitros.
Vysta gėlės, džiūsta šienas —
Piaunu iki sutemos.
Šit per slėnius, per gėlynus,
Auksakočiu grėbleliu
Rūtomis kasas išpynus
Ji ateina takeliu.
Ji, skaisti graži, kaip rytas,
Kaip žibą lankų perlai...
£ gėles dalgiu išskintas
Žvelgus, tarė patyliai:
„Sveikas, mielas!.. Liaukis piautl,
Mesk dalgelę—pailsai...
Paklausyki, ar nejauti —
Skundžias vystanti žiedai.
Paklausyki, rauda vėjas,
Skundžias pievų žaluma,
Skundžias tavo pradalgėlis
Virsdamas dar su rasa.
Liaukis piovęs, mesk dalgelę —
Plačios lankos težaliuos;
Gėlės galvutes šit kelia
Mums žydės jos, mums žaliuos.,.“
Ne, neliausiu, austant kėlęs,
Piaut turiu lig vėlumos —
Ilgas mano pradalgėlis —
Greit nūn džiūva nuo kaitros.
Piausiu, piausiu, tik ne vienas, —
Tu daužysi pradalgius.
Vys gėlelės, žalias šienas —
Tau daužyt malonu bus.
Tau žiedeliai birs po kojų,
Skaisčios rasos tau žibės,
Tik daužyki, mylimoji,
Negaišindama manęs!..
Ilgas mano pradalgėlis —
Jį man piauti taip sunku, —
Kad nevystų nors tos gėlės
Kad nebirtų tiek rasų...
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Juozas Paukštelis.

Vapsvos.
Kai aš mažas buvau, oi,
Nieko nežinojau, oi-oi-oi!
Kai Kaunan pakliuvau, oi,
Mergičkas vyliojau, oi-oi-oi
Bemylint Agatą, oi,
Pamylau Viktytę, oi-oi-oi!
Daukanto „palocius“, oi
Ėmiau vis lankyti, oi-oi-oi!
Oi gi Dieve mano, oi,
Kas čia dabar dėsis, oi-oi-oi!
Ženytis nenoriu, oi,
O Vyktytei „čėsas“ oi-oi-oi!..

Lovoje išsitiesęs ir aukštyn, į voratinklius žiūrėdamas, kurių
buvo pilnas kampas, dainavo Mateušas.
— Kolega, juk tavęs niekas dar nesmaugia, nešauk, leisk
studijuoti!
— Smaugia, kolega! — ir vėl dainuoja.
— Nebedainuok, kolega, nors taip verksmingai, žiūrėk, žydelkaičių jau visas spiečius palangėj klausosi.
— Negaliu, kolega! — atsidusęs tarė. — Aš siuntu, aš dūkstu,
aš pagaliau ir iš proto išsikraustymu.
- -- Kodėl gi, kolega, kodėl?
— Atmink, jog mano širdis ne futbolas, ne kumščiasvydys.
— Na gi jos niekas ir nespardo...
— O Viktytė, ar nespardo, ar bereikia geresnio nespardymo?
Tegu nors tavo kas taip nespardo...
Iš skausmo Mateušas užkando žadą, truputį žioptelėjo ir
apatinė lūpa ėmė smarkiai drebėti. Supratau, kad mano mielas
kolega nemažai susigraužęs, o taip jau ne pirmą kartą atsitinka,
ne pirmą kartą tokiais liūdnais garsais „oi-oi-oi“ dainuoja. Aš
mačiau, aš viską mačiau. Ir juo ilgiau aš su Mateušu gyvenau,
juo daugiau visko mačiau, juo daugiau įsitikrinau, kad jis didis
meilės herojus. Įsitikrinau, kad ir Mateušas išalkęs tos prakilnios
meilės kaip išalkdavo mano kolega Adomas medaus. Mateušas
dūsaudavo nerasdamas ištikimos ir pastovios širdies draugės, o
Adomas pykdavo ir burnodavosi neradęs rinkoje nusipirkti medaus.
Tik Adomas skyrėsi nuo Mateušo tuo, kad jis ir medaus kelias
dienas neragayęs, neprarasdavo apetito. Būdavo kas rytą šast iš
lovos ir valiai tiesiai į „Paramą“. Ten nusipirkęs duonos puske
palį, dešros puskilogramį ir parsinešęs namo vienu sykiu viską
„sukatalija“. Mateušui užtekdavo vienos stiklinės nesaldintos
arbatos ir pusės barankos. Todėl nenuostabu, kad Mateušas ėmė
džiūti, Tiestis ir jo veidas panašėti į mano tėtės kukavinę pypkelę.
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Bežiūrint man į jį tokį sulysusį, sumenkėjusį mano širdį
suskaudo ir ištariau: „Eikim!“
Mateušas atkreipė į mane baltą, kaip lėkštelė, savo veidą ir
labiau atidaręs lūpas pamažu išleido pro jas vos girdimu du
žodžiu: „Kur vedi?"
— Pas „gegutes“ į Daukanto „palocius" pas Barborytę, —
rimtai kolegiškai jam paaiškinau.
— Kad, broliuk, Barborytė jau truputį Panemune atsi
duoda, — liūdnai tarė...
— Kaip tai Panemune?
— Nežinau kaip, tik žinau kad anoj pusėj Nemuno yra
gražūs raudomi rūmai, kur kaikurias mūsų kolegių, kaip šeškus
prie vištienos, traukia.
Nieko negalėjau suvaikyti, ką tuo norėjo man jis pasakyti...
— Tai gal pereisime išilgai Laisvės Alejos? Gimnazisčių,
kaip kregždžių pavasarį prieš lietų. Bene numatysi kokios juod
bruvės kregždės?
— Ne man, kolega, tokios žaižarakės.
— Kodėl ne tau?
— Todėl! — atsakė jis man nedrąsiai, tarytum mergaitė
ištardama pirmą syk: „myliu“.
— Ar eisime, kolega? — dar syk jo paklausiau.
— Eisime, kolega, — tai pat „mizernai“ davė sutikimo žodį.
Laisvės Alėja ūžia tarytum bičių avilys. Gimnazisčių, kursisČių ir kitokių grožyij} pilna Alėja šmišiliuoja, nelyginant sparvų
vasaros vidudieny. Žibt, žibt žaibai. „Perkūne, dievaiti, ne
trenk...“—ir vos tik nepersižegnojau tardamas. Laukiu... Graustinis ne mur-mur. Prasitryniau akis ir pamačiau, kad tai ne žaibai,
bet gimnazistės akys. Širdis tak tak ir nurimau, kaip, ragas
vietoj sušalau, vadinas, paveikė. Tuo tarpu ir kolega Mateušas
klest į suolelį, ir sėdi, lyg prikaltas... — Tik už pusvalandžio aš
atsiminiau, kad reikia mums toliau keliauti. Pažvelgęs į kolegą
sušukau:
— Pakilk, prikaltasis Prometejaul
Mateušas juda bet pasikelti dar nedrįsta.
— Pakilk, liepsnaakė arelis jau toli nuskrido...
— Prikalus buvo ji mane. Skubėkim, ji nuėjo į universitetą.
— Sapnuoji, ji nuėjo į teatro sodną.
Ir antrą pusvalandį mudu tampėmės; vienas traukėm į teatro
sodną, kitas į universitetą, kol, pagaliau, nepasiaiškinom jog vienas
matėm žaižarakę — gimnazistę, o kitas Viktytę su „arbiter puellarum“ einančią.
— Oi kolega, kai pamačiau ją, tarytum, mane kažkas elek
trizavo ir magnėtizavo... Aš negaliu, aš bėgu paskui į universitetą,
o tam „arbitėriui" už vyliojimą Viktytės aš kepurę sudraskysiu.
— O man reiks pažiūrėt ar jau parduoda bilietus teatro
kasoje...
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Prisipažinsiu, jog tik tą kartą aš nebuvau atviras savo kolegai,
nes nepasisakiau, kad „stebuklingieji“ žaibai tyliai kažką įspyrė
man į širdį.
Aš nuėjau į teatro kasą, o Mateušas nusispyrė į universitetą.
Įeidamas į alma mater Mateušas taip smarkiai atidarė duris
r taip smarkiai jas užtrenkė, kad sėdis netoli durų sargas krūp
telėjo ir akimirksny atsistojo prieš Mateušą.
— Ar tamsta iš laukinių kraštų atvytas? — sušuko sargas.
— Taip, taip Viktytės...
— Tamsta tur būt šią naktį koncerte buvai, nemiegojęs?
— Taip, žinoma, tamsta nežinojai, kai ji, taip sakant, geriausia
mano draugė.
Sargas tris kartus nusispiovė ir užsidėjęs akinius ėmė įsi
spyręs žiūrėti į Mateušą, tarytum norėdamas persitikrinti ar ne
trūksta jam galvoj kokio balkio. Mat jų nesusišnekėjimo prie
žastis buvo štai kame. Mateušui smarkiai užsisvajojus apie Viktytę
visada imdavo ausyse ūžti. Kadangi jis dabar buvo ne tik užsisva
jojęs, bet ir supykęs ant „arbiter puellarum“, tai dar labiau ūžė
ausyse ir jis nieko nebegirdėjo ką sakė jam sargas. Antra prie
žastis, kad sargas buvo ne sargiškai apsitaisęs, bet kaip Napaleonas Bonaparte. Jei tuokart būtų įėjęs koks paršalietis inteli
gentas, o ne studentas, tai aš visai įsitikrinęs, jog būtų sušukęs:
„Vardan Dievo! Atsitolink dvasia nelaimingojo imperatoriaus,
tavo vieta šv. Elenos saloje, o ne Lietuvos universitete! Čia tavo
maršalai nesimoko, čia tik mokosi lietuviai su nemažu nuošimčiu
žydelių!“ Todėl ir iMateušas, nors daug kartų matęs „prašmatnųjį
sargą“, iš ūmo krūptelėjo ir, kai smarkiau ausyse ėmė ūžti,
nebesusišnekėjo.
Matydamas, kad sargas nepasako į katrą karidorį Viktytė
nuėjo; Mateušas pasileido į tą karidorį, kuris buvo arčiau.
„Spintos... Studentės... kvepia parfūmai,
„Mėnesiai“ „saulės“, gatvėj perkūnai...
Širdys maskuotos, nosys pudruotos,
Lūpos taukuotos ir „malevotos“.,.
Eidamas karidoriu nejučia Mateušas ėmė smogiškai dekla
muoti. Tas vienas faktas jau aiškiai parodo, kaip buvo jautrus
Mateušas, kaip visi Universiteto regimi ir neregimi apsireiškimai
veikė į jo jauną širdį. Aš manau, kad jis dar daugiau būtų radęs
tinkamos medžiagos savo deklamacijai, jei mintys apie Viktytę
nebūtų išvedę jo iš takto,—mat pamatė Viktytę įeinančią į audi
toriją klausyti psichologijos.
— Sudiev! — tarstelėjo Mateušas pasipainiojusiam draugui
ir atsidūrė auditorijoj, pačiame paskutiniame suole, kur ir Viktytė
ką tik buvo atsisėdusi.
Bėgant Mateušui į auditoriją, kitos panelės tuoj suprato kame
dalykas ir ėmė jį apšnekėti.
3
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Net ir Barborytė, kuri visai mažai tepasižymi tuo moterišku
pavydu, praeidama neiškentė be tam tikrų„ prajovų“—išpūtė no
sytę protesto ženklan.
Sučerškė tarškančių žydo ratų balsu vadinamasis „skambutis“...
Auditorija laukia įeinančio profesoriaus. Mateušas kaž kodėl už
sidengė delnais akis ir, retkarčiais per pirštus pažvelgdamas į Viktytę, Jtaip pat laukė profesoriaus.
Šit durys atsidarė ir į auditoriją įėjo sunykusi susirietusi fi
gūra. Tai ponas profesorius. Veidas platus, tamsus (matyt pudros
neragavęs), nosis siaurutė, truputį melsva. Visas smakras ir vir
šutinė lūpa, vienas Dievas tepasakys, ar plaukais ar plunksnomis
apaugę. Tačiau į tokius iš prigimties Dievo duotus dalykus ne
reikia kreipti tiek daug dėmesio, nors tai ir pats rektorius būtų,
nes ir mus Dievas galėjo panašiai apdovanoti. Vieno aš tik ne
galiu profesoriui atleisti, tai nesuvaldymo savo tos dra
bužių rūšies, kurių vardas prie visai išauklėtų žmonių nepadoru
ištarti. Toji drabužių rūšis buvo taip nedesciplinuota ir taip iš
ėjusi iš savo pusiausvyros, kad nors imk ir sušuk: „Ar nepasitaisysi
gi, po „kvarabais!“
Bet, kiek profesorius iš figūros buvo nedesciplinuotas, tiek
iš natūros buvo disciplinuotas ir įdomus. Kai ėmė skaityti apie
meilės psichologiją ir jos akstinus, tai visi studentai, kaip ant
vinies pasodinti, nepakrutėjo, net ir panelių dūsavimai visai buvo
girdėti. Taip visi buvo užįdomauti ir, jei taip galima pasakyti,
užhipnotizuoti.
• Apie Viktytę nė ką kalbėti: jos skruostuose taip padidėjo
molekulų judėjimas, kad užkaito ir spindėjo, nelyginant jau vi
sai prinokę pamidorai. Rodos, prikišk degtuką, ir — čirkšt, tuoj
užsidegs. Bet ir į Mateušo pusę jie taip smarkiai spinduliavo, jog
vyras visas buvo suprakaitavęs. Tiesa, aš galutinai netvirtinu, gal
Mateušui ir gana rimta profesoriaus paskaita, smerkianti perdaug
stiprius įsimylėjimus, nedavė ramumo, griaužė sąžinė, ir jį visą su
šildė. Tik aš sakau jis buvo visas šlapias.
Profesorius ėmė įrodinėti, kad panelių meilės akstinais pa
prastai yra gražiai šokantieji vaikinai, arba tieji, kurie iš stuo
mens ir iš liemens labiau panašūs į vyrus. Prie tokių, žinoma,
su pagarba priskaitomi ir tie, kurių šporai labiau tarška. Sakau,
ėmus taip argumentuoti, Viktytė strikt iš vietos, ir marš pro du
ris. Gi žiūriu ir Barborytė, ir toji paskui Viktytę labai smulkiais
žingsneliais ir labai padoria eisena išėjo laukan.
— Tieji akstinai labai veikia... Tieji akstinai, tieji akstinai...—
ir pagaliau pats profesorius nutrūko. Nežinau kas tuo nelaimin
gu akstinu buvo, ar Barborytės eisena, ar kas kitas, bet svarbu,
kad profesorius nutrūko, sumišo ir labai gailestingu žvilgsniu pa
žiūrėjo į duris, kur tie du „akstinai“ išėjo.
Profesorius tik sumišo savo filosofijas beskaitydamas, o Ma
teušas ką tik nepamišo. Viktytės staigus išėjimas tarytum koksai
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stebuklingas magnetas visą šilumą atėmė; prakaitas nuo kak
tos nudžiūvo ir veidas pabalo. Bežiūrint į profesorių ir beklau
sant įdomiosios paskaitos, Mateušo akys stulpu pavirto ir ėmė
merktis. Čia jis pratrina jas pirštais, perbraukia visu delnu per
nosį, čia vėl blakstienos krenta krenta žemyn ir žiūrėk, jau užsi
merkęs. Pagaliau per šiek tiek prasižiojusias lūpas pasigirdo
tarytum verdančio samovaro šneka: h h h-h!.. Vadinas, Mateušas,
nežiūrint didelių pastangų klausyti įdomios profesoriaus paskai
tos, labai puikiai užmigo. Deja tik nelabai puikus ir malonus
sapnas pasimaišė. Sapnuja Mateušas, esąs korporantų gegužynėj.
Orkestrui grojant labai linksmą maršą, rodos, jis vaikščioja su
Viktyte Nemuno pakrantėmis ir švelniu balsu pasakoja jai Gėtės
veikalo „Herman und Dorotea“ turinį. Tuo laiku, rodos, šmakšt
vapsva iš urvo ir takšt Viktytei į patį nosytės galiuką.
— Ai, ai! Gyslolapį, dėk gyslolapį!—suriko Viktytė.
Mateušas puola prie gyslolapio.
Tik vėl šmakšt antra vapsva iš urvo ir takt Viktytei į kojytę.
— Ai ai! — graudžiai pravirko Viktytė ir strikt strikt ant vie
nos kojos prie Mateušo įsikabinti į jį, kad nepargriūtų.
- Ai ai, kaip sopa, nebegaliu tverti!..
Kaip tik Viktytė ėmė verkti, beširdės vapsvos ėmė debesiu
lįsti iš urvo ir veltis į Viktytės plaukus. Viktytė rėkti ir Mateušas
rėkti. O čia vapsvos ir jį ėmė pulti. Mateušas ėmė dar labiau
rėkti ir muštis plaštakomis sau per makaulę.
— Vapsvos, vapsvos! — rėkdamas nubudo. Visa auditorija
nebe į profesorių, bet į Mateušą nukreipė rimtą savo dėmėsį.
— Klysti, gerbiamas studioze, toks menkas sutvėrimas, kaip
vapsva negali būti rimtos meilės akstinu, — pažvelgęs į protes
tuojantį Mateušą, labai rimtu tonu tarė profesorius.—Ji tik moka
labai skaudžiai įgilti žmogui, tačiau ir jos gylys nėra toks skau
dus ir nepadaro tokios žaizdos, kaip jaunuolio meilės gylys įgil
tas į pačią jaunuolės širdį.
Gal dar toliau profesorius būtų aiškinęs meilės gylio pro
blemą, jei nebūtų suskambinęs varpelis. Profesorius susidėjo į
portfelį savo užrašus ir išėjo. Mateušas sujaudintas savo sapnu
taip pat išėjo laukan, neklausydamas nė kolegų užuojautos, kurie
šaukė vienas po kito: „Kolega sergi“, „Kolegai karščio yra“,
„Kolega eik pas gydytoją, kad nesimestų karštinės“, ir taip toliau.
Nežino, atsiprašant, skystapročiai, kad Mateušas, perdaug
energijos turėdamas, susilaukė panašių priepolių, ir kad tų priepolių joks gydytojas negalės pašalinti, kaip tik Viktytės ge
ras ir pilnas tani tikros prasmės žodis.
Kaip būtų buvę, kaip nebuvę, kad nors tuoj po to priepolio
Mateušas nebūtų pamatęs Viktytės su tuo pačiu „arbiteriu“.
— Drošiu aš tam žaliakepuriui į antausį, kad jis ir mirda
mas atmins. Ko jis savo, lyg mažo vaiko špyga, veidelį prikišęs
jai vis šnibžda, — kalbėjo sau išėjęs Mateušas. Viktytė tebebuvo
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raudona, graži nelyginant išsirbusi bruknia prieš saulę. Nors ji
ir klausėsi „arbiterio" kalbos, tačiau Mateušui praeinant pro šalį,
jos gražios apskritos lūpytės truputį prasiskyrė ir pro jas išėjo
kaž kokia liūdna melodija „f-f-f-f...“ Vadinas, buvo tam tikras
akstinas, kuris duotų progos Viktytės širdžiai liūdnai prabilti:
„f-f-f-f“.
Paskui Mataušas dar prisiglaudė prie spintos ir rimtai nu
žiūrėjo į praeinančius Viktytę su „arbiteriu“. Tai vėl davė jam
rimtos progos ištarti: „Iš tikrųjų čia ne juokai!“
Jis pajuto vėl, kaip ir auditorijoj, staigų sušilimą ir, bijoda
mas dar labiau sušilti, išėjo namo. Juoba, kad ir Viktytė „arbiterio“ lydima išėjo.
i^įįĮMum su kolega Šešku bekalbant apie ilgą ir nelaimingą
Mateušo romaną, brukš pro duris įėjo ir pats herojus. Portfelį
blinkt ant stalo, patsai nė kepurės nenusiėmęs burdinkš į lovą
ir guli pasliukas.
— Kas, kolega, ar sunegalai, kad tuoj į lovą?..— paklausiau.
— Oi, kolegos, aš visas lyg sumuštas...
— Kas, gal iš tikrųjų kolega susigriebei nuo ko nors?
— Ne... žinotumėt aš beklausydamas paskaitos truputį snus
telėjau ir sapnavau labai nemalonų sapną.
Mateušas mum savo sapną išpasakojo su visomis smulmenomis, o baigdamas pridėjo:
— Pasiutusiai man baisu, kad kas su Viktyte neatsitiktų.
Mes aiškinom ką galėtų reikšti vapsvos, raminom...
— Kolegos, aš siuntu, aš pagaliau pasiusiu, aš nežinau, kas
su manim gali pasidaryti — kalbėjo jis.
Dievas žino kol dar būtume filosofavę apie vapsvas, jei ne
būtų pasimaišęs tas mūsų bendrabučio prižiūrėtojas kun. Gar
nevičius.
— O jūs beūsiai, ar nemanote šiandien gulti—išgirdom jo
tarškantį balsą jau už durų.
— Ar pagedo! Garnevičius!—surikom visi kartu.
Aš nepamačiau, kaip nuo stalo atsiradau lovoje po kaldra.
Mateušas žip iš lovos į palovį. Šeškas šmukšt už krosnies. Va
dinas, visi pasislėpėm.
— Ko gi Jamsta čia kuikšties? — paklausė Garnevičius pa
matęs kolegą Šešką spaudžiantis prie krosnies.
— Aš, aš...! — mikčiodamas ėmė tarti Šeškas, bet iš to jo
tarimo dievai žino kaip, pasidarė žodis „adata“.
— Ką gi tamsta siūsi su ta adata?
— Aš siūsiu...
— Jau pasiutai, — juokaisn ebetverdamas ištariau.
Garnevičiui pasigirdo, kad kas palovy susikeikė (mat jo, se
no, ausys nebe labai tarnavo) ir pasilenkęs ėmė žiūrėti į palovius.
— Ką ten sveikas palovyj darai? — paklausė Mateušą.
— Sergu, kunigel — lįsdamas iš palovio gana verksmingu
balsu sušneko Mateušas.
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— Na kaip, sveikas, nesirgsi, taip kietai gulėdamas?
Mateušas iš palovio išlindo visas dulkėtas.
Kada Garnevičius išėjo aš nė nežinau, nes notacijas beskai
tant užmigau. Ir, tiesą pasakius, būčiau kietai miegojęs, kaip ir
visada, jei manęs nebūtų išbudinęs vienas atsitikimas. Vos tik
pradėdamas
kažką sapnuoti, išgirstu pluc,
pluc, pluc,
kažkas plasta, tarsi būtų mirštančios gulbės sparnų paskutinis nusiplastėjimas. Pakeliu galvą — gi žiūriu mano kolega Mateušas
ploja plaštakomis per galvą ir šaukia: „Gelbėkit, vapsvos, vapsvos“.
— Mateušai, kolega kas tau yra? — paklausiau.
— Vėl tos vapsvos, bro^u, apipuolė, ir Viktytei į kojytę
įkando, — ištarė kolega Mateušas.
— Na jau, kolega, tau čia kokie negeri „prajovai“.
— Tur būt negeri, kolega...
Aš paėmiau termometrą ir pažiūrėjau kolegos temperatūrą.
38° C, vadinas, karščio yra. Na, sakau lauksiu iki rytojaus, o tos
vapsvos tai ne kitas, kaip truputį nenormalus temperatūros
spinduliavimas iš kolegos akių.
Rytm etį pakeliu aš galvą, gi žiūriu tuščia Mateušo lova.
Drabužiai yra, o kolegos nebėra.
— Nejau jis būtų taip ūmai susirgęs ir pabėgęs. Kaip ten
bebūtų, [kadi- tik pas Viktytę nebūtų nubėgęs, dar aną išgąs
dins,— tariau sau.
Besirėdydamas, pamačiau tik kyšt koja iš palovio su sviesto
osiniu! Net krūptelėjau. Žiūriu, o čia Mateušas kaliošą po galva
pasidėjęs miega.
— Na tu kipše, kipše,—ėmiau net rimtai bartis.—Gulėk tu
nors pačiame kalioše, — devyni tavęs nemato, — bet tik kitam
skriaudos nedaryki, šitokį man sviesto osinį koja išmakojai. Kad
nors toji tavo „lapca“ būtų ne tokia didelė, o dabar vienuolika
verškų... — Pačiupau už kojos ir ėmiau traukti iš palovio.
— Viktyte, sudiev; aš jau skęstu! — sušuko kolega. Mat jam
pasirodė, kad iš tos širdgėlos norėdamas Viktytę pagąsdinti skan
dinosi ir jau skęsta.
Deja, aš nedaviau jam paskęsti, tik ne Nemune, bet tame
dulkių sūkury, koks buvo mūsų palovy.
Jūs, gerbiamieji, niekada neįtikėsi! kokios kartais baisios
meilės pasekmės, bet aš jums įrodau tais nelaimingais faktais,
kokius man teko patirti iš Mateušo. Mano kolegos toksai perdidelis nervų iškaitinimas persimetė į tą baisią ligą, kuri vodinasi
„lunatizmas“. .
Vargšas mano kolega pasidarė tikru „lunatiku“ ir nemiegojo
beldėsi naktimis, tarytum, dūšia „ratunko“ ieškodama.
Aisikelk rytą ir žiūrėk, jei sviestas su dešromis nuo stalo nenumėtytas, tai kėdės išvartytos, ar vandens bliūdas išlietas. Varga
jam, bet vargas buvo ir man. Kad jau palovy ar kur kitur be
miegant pamatydavau, tai nebekeldavau, tegu, sakydavau, pasilsi
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tik vakarais visada liepdavau tarnui iš palovio dulkes iššluoti.
Visų labiausiai bijodavau, kad ant krosnies nesikartų.
Vieną rytą atsikėlęs sako man kolega Mateušas*.
— Blogai, kolega; reiks eiti pas gydytoją, kiekvieną naktį
aš vapsvas besigindamas sau makaulę atsidaužau, kiekvianą naktį
palovius išmaišau. Tik ką gi reikštų tos nelaimingos vapsvos?
— Smilkykis, — tariau, — su švęstomis žolėmis arba grabny
čios žvakės galą pakrimski, bene pagysi ir vapsvos nebesisapnuos.
Kas tau, — neklauso jis manęs... Vieną syk atsiminiau, kad
man motutė sakė, jog tiems, kurie naktimis klejoja ir sapalioja,
geriausi vaistai suvirintos drlgnažolės; jų išgėręs su arbata žmo
gus vienu kartu išsibludijąs, išsiklejojąs ir daugiau jau nebeklejojąs.
„Gydysiu ir aš jomis kolegą“, tariau sau. Vakare išviriau
keletą šaknelių su arbata ir, parėjus ištroškusiam kolegai, net tris
stiklines įkalbėjau išgerti.
Atsigulęs girdėjau kaip Mateušas „uf-f, uf-f“ pučia, ir tai,
rodos, per visą naktį.
Rytą klausiu jo, kokios jam pirmutinės paskaitos, o jis man
atsako:
— Žiūrėk, Zuzana ilga ilga uodega braido po generolo Stibikaulevičiaus burokus... Žiūrėk, Panemunės rūmuos kolegės
limonadą geria. Žiu, strikt Brigyta ant leitinanto Lepšės pintinu...
Va, kolegos siunčia savo fakulteto kolegėms teatro biletus paš
tu. .. Teatre Figaro baletą šokinėja. Figaro šian, Figaro ten!..
Kolegos su kolegėmis saldainius ir apelsinus valgo... Viktytė sce
noje dainuoja, dainuoja ir kapt poetui už bakinbardų... Žiu, sce
noje, skruzdėlės, vapsvos, ožiai ir varlės!.. Re-ke-ke-ke-keks!..—
Kalba ir kalba, tarytum, šių dienų agitatorius ant bačkos.
Aš, žinoma, gerokai nusijuokęs, nubėgau kolegos Šeško pa
sikviesti.
— Eik! — sakau,—Mateušas iš proto išsikraustė. Šeškas nunusigando, ištempė akis ir žiūri į mane.
— Ko spoksai, jyg špokas į kiaušinius, eik greičiau! — suri
kau baisiu balsu. Šeškas persigando ir viena koja apsiavusia,
kita basa, „valiai“ paskui mane.
Mateušas žiūri akis stulpu pastatęs ir spiaudo.
— Kolega, Mateušėli, ar sergi.
— Neisiu, neisiu, vanduo... Tr-r-r, tr-r-rl.. Agata maišo pa
sibaidžius koedukaciją vaiko... Ancytės sužadėtinis Paryžiuje viš
tas gano... Budilninko gegutė persunkiai kukuoja šmakšt į palėpį ir pasislėpė... Moters vyrais, o vyrai moterims paliko... Bal
suokit už valstiečių partiją, jie Garfunkelį į prezidentus išsirinks!..
Šeškas iš išgąsčio net apsiašarojo ir ėmė drebėti labiau, ne
kaip tas ligonis.
Gydytojaus! — išsižiojo kolega Šeškas, bet šuktelėjęs nebesusičiaupė. Mateušui pasirodė, kad Šeško gerklė, tai vapsvų urvas
ir jis čiupt iš osinio sviesto saują, tekšt kolegai Šeškui tiesiai į
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valgomąjį organą. Pastarasis dar norėjo kažką sakyti, bet gavęs
porciją sviesto, žakt ir nutilo.
— Nusiramink, — tariau kolegai Šeškui, — Mateušas serga
laikinąja širdies ataka. Mat kol širdis siunta, tai smegenys tyli,
o dabar širdžiai nustojus siusti, smegenys pasiuto.
Kaip aš kolegai Šeškui ištariau žodi „nusiramink“, šis taip
nusiramino, kad ir gautas sviesto porcijos nenurijo, bet kaip pa
liko stovėti uždrėbta gerkle, taip ir tebestovėjo, ir tebežiūrėjo
ištempęs akis į Mateušą... Kolega Mateušas, tarytum, užhipnoti
zuotas kolegos Šeško, ėmė snausti ir pagaliau užmigo...
Vakare Mateušas pabudo visai pilnu protu, išsirąžė, pasi
tampė ir išėjo į universitetą.
Ir, ar jūs, gerbiamieji, tikėsit ar netikėsit, tos virintos drėgnažolės su arbata, visai išvaikė kolegos „lunatizmą“.. . Deja, tik
jos neišvaikė meilės atdusių, kurie kas vakarą vis dar buvo gir
dimi iš Mateušo galingos krūtinės. Ir man reikėjo vėl daug gal
voti, kokiais vaistais jį nuo taip didžios meilės išgydyti. Galvoju
šiaip, galvoju taip, bet nieko negaliu sugalvoti. Na, sakau, jei
aš Mateušo negalėsiu išgydyti, tai nos Viktytę turėsiu labiau susirgdinti... Taip nutariau ir pasiryžau padaryti.
Vieną vakarą, matydamas, kad kolega Mateušas parėjo iš
universiteto labai susijaudinęs, aš tariau:
— Kolega, tu imk ir atkeršyk jai.
— O kaip aš jai galėsiu atkeršyti?
— Na gi imk ir pasiskelbk laikraščiuose, kad tokią ir tokią
dieną su tokia ir tokia Onyte P — te, arba Darute K — te tavo
vestuvės.
— Geniališkas tavo sumanymas! sušuko Mateušas ir taip
trenkė plaštaka man per kairįjį petį, kad nuo to laiko tas mano
petis net žemesnis pasidarė...
Kitą vakarą jau ir skaitome laikraščiuose:
„Š. m. Spalių m. 13 dieną, 8 vai. vakare, V... bažny
čioje įvyks sutuoktuvės stud. Mateušo Skiauteries su Antanina
K—taite. Linkime jiemdviem laimingo gyvenimo ir viso labol“
Skelbimas, kaip matome, visai neblogas, o jaunosios pavardė
buvo tuo tikslu sutrumpinta, kad gerbiamosioms kolegėms su
keltų didesnio įdomumo ir didesnio „lermo“.
Tačiau kokį lermą tas paskelbimas sukėlė kolegių tarpe ir
kokie jo vaisiai, aš dabar neskelbsiu. Aš bijau, kad kolegės ne
atsimintų savo „tragedijų“, kurias, tikiuos, kiekvienai teko per
gyventi. Tokių tragedijų atsiminimas, aiškino mano kolega me
dikas, nelabai į sveikatą eina, ypač pradžioj rudens sezono. Jis
sako, atsimenant, bedūsaujant, kolegės peranksti suliesėjančios,
prarandančios visą savo energiją ir universiteto paskaitas atide
dančios kitam sykiui.
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Tik šiokie tokie koncertėliai ar robakspalaikiai teįstengiu
koleges iš ramaus poilsio pajudinti... Taigi del šių priežasčių aš
netikėtai natilau.
Baigdamas dar kartą patariu kolegoms neieškoti sau „beatričių“ ir kitokių kvailysčių, nes įkliūsite į panašius spąstus ir patyrsite tiek pat nelaimių ir vargų, kiek ir didžiai gerbiamas mano
kolega Mateušas.

P.g/?-ienė.

Moteriškumas ar vyriškumas?
Pasauly egzistuoja (viešpatauja) tik dvi giminės: vyriškoji ir
moteriškoji; trečiosios, kaip ir nėra gyvųjų tarpe, išskyrus, berods,
tik vieną, lyg per nesusipratimą atsiradusį gyvį. Jeigu pasaulis
griežtai dalosi į dvi priešingas puses, tai dar nereiškia, kad tarp
jų neturėtų būti nieko bendra. Priešingai, abiejų pusių bendra
darbiavimas ir santykiavimas duoda gyvenimui didelės harmonijos,
jį įprasmina, teikia paramos bendram tikslui siekti. Šiame savo
straipsnely neliesiu visų gyvių, apsistodama prie žmonių, pažiū
rėsiu į jų gyvenimą.
Nors pasaulio valdovais yra vyrai, tačiau pasaulis ne tik iš
jų vienų susideda. Jeigu būtų valdovais tik vienos moters,— jos
vienos ir gi neapsieitų. Taigi kasdieniniame gyvenime matome
abiejų giminių susidūrimą, bendradarbiavimą, neapsiėjimą vienos
be kitos. Ir tai yra suprantama, natūralu, nes pasaulio Leidėjas
taip surėdė, kad vieni kitiems padėdami siektų amžinojo tikslo.
Iš šito ir Išplaukia visuomeniniame gyvenime statomos vienai ir
kitai giminei teisės ir pareigos. Teisė ir pareiga tai du skirtingi
dalykai, kuriems suprasti ir atsiekti reikia tam tikro pasiruošimo.
Nors abi giminės turi bendradarbiauti drauge siekdamos vieno
tikslo — sielos išganymo, skleisti Dievo karalystę žemėje, bet prie
to tikslo jos eina nevienodais keliais, nevienaip turi ir ruoštis.
Kaip kūno, taip ir dvasios gyvenimas turi skirtingumų. Vyriškas
veikia protu, valia, jėga, moteriškoji—jausmu, meile, švelnumu.
Taigi tų savybių auklėjimas negali eiti vienu mastu, drauge, bet
turi būti skirtingas. Tik abu pradu (vyriškąjį ir moteriškąjį) tin*) Čia dedame mūsų vyresniosios draugūs gana teisingas mintis. Jos liečia
daugiau mūsų dar besimokančias drauges ateitininkes. Jei rastųsi tuo klausimu
kitokių nuomonių, Redakcija su mielu noru duos vietos tą klausimą disputuoti.
Red.
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karnai išauklėjus, galima sulaukti gyvenime harmonijos, gražaus
sutarimo, tikro bendradarbiavimo.
Kadangi nuo čia keliai skiriasi: vyrai eina sau, moters sau,
tai apie juos reikia atskirai ir kalbėti. Mano uždavinys yra pa
žvelgti šiuo tarpu į moters gyvenimą, pasikalbėti su mergaitėmis
apie jų reikalus atsižvelgiant į šių dienų gyvenimo apystovas.
Apie bernaičius — terašo bernaičiai, o gal ir iš mergaičių kuri
parašys.
Jaunosios mano draugės, jūs į gyvenimą tik rengiatės, žiū
rite j jį svajingomis ir viltingomis akimis, daug iš jo tikitės, o
dar daugiau žadate jam duoti. Koks kilnus šis jūsų noras, kiek
čia įliejama meilės, širdiesl
Šiose „Ateities“ skiltyse, kad ji nebūtų, kaip iki šiol, beveik
vienų bernaičių laikraščiu, noriu pasidalinti su jumis kai kuriomis
praktinio gyvenimo smulkmenomis. Gerosios draugės, atleisite, kad
aš čia iškelsiu gal daugiau trūkumų, neg gerų pusių. Geromis
pusėmis moteris nepapratusi girtis, taigi ir jų čia napasakosiu.
Šie laikai yra žymūs moterų judėjimų laikai, visur kovojama
del lygių teisių su vyrais. Žmogiškumo reikalavimais einant šios
teises neginčijamai priklauso moterims. Tik siekiant tų teisių
einama klaidingais keliais, teisių idėja iškeliama į padanges, jo
mis susirūpinama iki gyvo kaulo, tuo tarpu, kai apie pareigas
užsimenama mažai aiba ir nieko. Štai, kur yra didžiausia gyve
nimo klaida! Nepriminčiau šios skaudžios tiesos, jei mergaičių
ateitininkių tarpe panašiai nebūtų: jos kuopelėse prirašo dešim
timis referatų apie teises, o tik viena, kita, kuklesnė, nedrąsiai
užsimena apie pareigas. Visos labai gražiai svajoja apie visuo
meninį darbą, dalyvavimą lygiomis teisėmis sa vyrais politikoje,
valdžioje ir t.t. Visa tai gražu, kilnu, tik-jums svetima. Paklau
site gal kodėl? Pasižiūrėkite giliau į save, savo ateitį ir tuos darbjs, kuriais manote apsikrauti — suprasite, atsakymą rasite. Jūs
dabar mokotės, baigę gimnaziją svajosite apie aukštąjį mokslą,
bet kam, ar pasįklausiate savęs? Ar pasirūpinate imtis tokių mo
kslo šakų, kurios moters gyvenime praverstų labiausia? Tas klau
simas, kiek man rodos, gal aš ir klystu, nes e?u išėjusi į platesnį
gyvenimą, kad ir statomas, bet ne taip, kaip reikia: dažniausia
moteris imasi teoretiškų, visai jai svetimų mokslų, džiovina sme
genis, skursta, kol galop šiaip taip užbaigia ar išteka. Tuo viskas
ir baigiasi.
Ar šiaip ar taip, mano draugės, dar besėdint mokyklos suole,
kyla jums mintis, ir jūs visos tuo susirūpinę — tai ištekėti. Tame
nieko nėra bloga, bet vien tik gera, nes jūs rengiatės pildyti savo
šioje žemėje paskyrimą. Šis klausimas, kiek jis išsyk atrodo sva
jingas, tiek jis yra svarbus. Juk moterystės luomas — vienas iš
aukščiausių krikščionybėje luomų. Jis yra pastatytas sakramentų
tarpe, greta aukšto kunigystės (Dievo tarno) luomo. Į jį tad rei
kia labai rimtai žiūrėti.
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Mamytės, leisdamos dukreles j mokslus, dažniausiai kartoja:
mokykis vaikeli, nereiks darbo dirbti. O dukrelės tuo pasitenkindamos svajoja ištekėsiančios už mokytojo, karininko, aukšto val
dininko, ministerio ir sau laimingai gyvensiančios. Tuo remdamos
visai nepaiso j moters pareigas šeiminoje — tai atliks auklės ir
tarnaitės... Gal dabar, mielos draugės, suprantate, kodėl dau
gumoje šeimynų nėra laimės, jaukumo. Todėl, kad tos šeimynos
susikūrė panašiomis apystovomis ir išskaičiavimais.
Tačiau gyvenimas eina savomis vėžėmis, stato savus reika
lavimus. Moteris būtinai turi grįžti prie savų pareigų, rūpintis
šeimyna. O šeimyna stato du uždaviniu: auklėjimą ir namų prie
žiūrą bei tvarką. Pirmasis uždavinys reikalauja pedagoginio —
psichologinio pasiruošimo, antrasis ūkiško, namų ruošos. Ir vieną
ir kitą privalėtų teikti be gymdytojų, dar mokykla. Bet šiandien
dar, kiek matyt, mokykla tuo nesirūpina, o gal ir nemano (būtų
amžina klaida) rūpintis. Taigi, tuo reik pačioms susirūpinti. Ne
viena, gal čia nustebus ištars tą labiausiai dabar mergaičių ne
apkenčiamą: „tai reiškia mums tik „Kiiche“?“.. Ne vien tik tai,
bet rodos, pirmoje eilėje reiktų susipažinti su ja. O paskiau ir
su kitais būtinais kiekvienam, ypač inteligentui žmogui dalykais —
menu, literatūra, istorija etc.
Iš daugumos jaunuolių lūpų man teko išgirsti ar tai pašie
pimų, ar nusiskundimų, kai su mergaitėmis bešnekučiuodamas
(o gal ir flirtuodamas) užsimena, kad joms reiktų išmokti bar
ščiai išvirti, blynai iškepti, tai jos vos akių neiškabinančios, kam
esą tos tarnaitės bus!
Prisiminkime ir tai, kad viena: — tarnaitės tokios pat mo
ters, kaip ir mes, o antra, ne visos jų galėsime turėti. Arba ir
turint tarnaitę reikia mokėti ji prižiūrėti, jai pagelbėti ir patarti,
nes kitaip namai smunka, namie tvarkos nėra, o kur namuose
nėra tvarkos, ten nebus ir laimės.
Dabar pas mus yra daug inteligentų ir valdininkų, kuriems
laikas būtų vesti, nevedusių. Delko? Atsakymas aiškus, — dviems
moterims išlaikyti nėra lėšų, o galop ir prasmės. Daugumas, girdėjau,
taip filosofuoja ir nurodo pavyzdžių, visai tikrų, kad vedusieji
eina į valgyklas valgyti, kam esą mokėti už du, kad galima tik
už vieną. Daugumas jaunų poniučių dabar valdininkauja, ar mo
kytojauja, bet visos taip verstis negali, nes ir tų vietų neužtektų.
Kokia gali būti namuose tvarka prie tokių apystovų? — aišku,
kavalieriška... Tai geriau nevesti, — kavalierių, visur geriau myli...
Ar šitie žodžiai nėra gyvenimo tikri faktai? Manau, kad ne man
vienai, bet ir jums žinomi tokie pavyzdžiai.
Panaši padėtis Lietuvoje ir ateity nepakitės, tik jei ta kryp
timi viskas toliau eis, bus daugiau nupuolimų, nelaimingų šei
mynų. Mat dabar pas mus daug jaunuomenės mokosi, o tų moks
lininkų reikia ne daugiausiai. Todėl ir žemesnės vietos teks
tik aukštus mokslus išėjusiems, tokiu būdu susidarys proletarų
inteligentų luomas. Moters, kaip meilės ir ramybės nešėjos, drauge
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išėjusios mokslus, bus jų bendradarbėmis ir gyvenimo draugėmis.
O kaip bus sunku gyventi, kad nebus tam pasiruošta.
Užsieniuose šio dalyko, kaip ir nejaučiama. Kiek man teko
kalbėtis užsieniuose su mokslus einančiomis mergaitėms, tai jos
stebisi ir stačiai nesupranta mūsų mergaičių tokios politinės ir
emancipacinės krypties; joms keista, kad moterims panašūs da
lykai rūpi. Ten mokslus einančios mergaitės, gyvendamos šeimy
nose ar pensionuose tam darbui paruošiamos ir jos namų ruošos
mokosi su noru, tuo didžiuojasi, savo moteriškąja misija pilnai
patenkintos, nes jos supranta, kad dideli vyrų darbai įvyksta joms
padedant, kultūra jų keliama. Ir tikrai, moters per šeimyną, gali
nudirbti didžiausius kultūrai darbus. Jos veikia nematomai, bet
juntamai, jos duoda vyrams impulso ir atramos visuose darbuose.
Jos žino kas tai yra amžinasis moteriškumas (Goethe’s „die ewige
Weiblichkeit“), kokia jo galia ir joms to pakanka, jos moka gyveniman ruoštis.*) Kai kur universitetuose mergaitės net nesma
giai jaučiasi, ima lyg teisintis, aiškintis, kam jos studijuojančios
universitete vieną ar kitą mokslą. Tokio aiškinimosi pas mus ne
reikia. Mes esam mažesnės tautos dukters, galim visa gerai su
derinti, tik būtinai privalome derinti.
Brangiosios mano draugės, aš čia tik vieną menką dalelę
to pasiruošimo paliečiau. Pirmoje eilėje to ir tenorėjau. Būtų
mano nuoširdus patarimas, kad baigusios gimnaziją važiuotumėt
vienerius metus į Karmėlavos ūkio mokyklą ar kitur pasimokyti,
o paskui stoti universitetan. Kiek tai jum padėtų, tik vėliau įver
tinsite, nes dabar, mano iš prityrimo sakomi žodžiai, atrodo gal
naivūs, visai nereikalingi. Tik nesistenkite kol kas važiuoti namų
ruošos mokytis į užsienius (vakarų Europą), nes parvažiavusios ir
valgydamos pirštinaičių nenusimausite (man toko teks pavyzdys
matyti).
Paskleidusi šias kelias palaidas mintis, tikiuosi, kad jos bus
tinkamai suprastos ir įvertintos. O jūs, mano draugės, užuot be
sistengusios „stumti vyrus iš jų pozicijų“ norėdamos su jais visame
susilyginti, pagalvokite, kas jums geriau — moterškumas ar vy
riškumas. Įsivaizduokite gerai šių dviejų žodžių prasmę ir rinkitės
vieną iš jų — moteriškumą. Gyvenime moteriški vyrai, kaip ir
vyriškos moters lygiai yra juokingi ir niekados nevertinami.

*) Čia aš imu daugiau vieną, praktinę pusę. Tam dalykui papildyti (nesu
aš vienašalė) mielai patariu pasiskaityti „Naujosios Vaidilutės“ 1924 m. 5 Nr.
psl. 161 M. Pečkauskaitės straipsnį: .Moteriškumo ugdymas koedukacinėse
mokyklose.“
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J. E.

Vadas.
Kiekviena organizacija yra tiek stipri, kiek turi gerų ir pasi
šventusių vadų. Nors mes negalime perdaug skųstis savo orga
nizacijos vadais, tačiau vis dėlto yra nemaža kuopų, kurios galėtų
puikiausiai gyvuoti, jei turėtų gerus vadus.
Didžiausls vadų trūkumas kuopose pasidaro kiekvienų metų
pabaigoje, kai mokyklas baigia ir išstoja iš kuopų veik visi pri
tyrusieji vadai ir vadovavimas kuopa patenka į neprityrusias ran
kas; mat likusieji (buv. vadai) dažnai daugiau rūpinasi mokyklos
baigimu, ne kaip kuopos reikalais, o kitiems sunkios pragyvenimo
sąlygos neleidžia tinkamai darbuotis. Bet dažnai ir patys vadai
yra kalti, kad jų vedamos kuopos eina atgal, o ne pirmyn.
Juk daug kas jaunų vadų iš pat pradžios visomis keturiomis
griebiasi darbo. Dažnai jų planai siekia debesis. Tačiau po pirmo
didesnio nepasisekimo jie nuleidžia rankas.
Kiti turi daugiau ištvermės, tačiau jie nežino kelio j jaunųjų
širdis. Jie permaža turi išvidinės liepsnos ir lieka po kai kurio
laiko vieni.
Nemaža yra ir tokių, kuriems pusę metų, o kartais ir ilgiau,
darbas gerai eina; kuopelės, sekcijos kuriasi, gegužinės, vakarai,
loterijos kitas kitą gena, iždas ir knygynas didėja, bet užeina
krizio valanda, ir visus apima kažkoks sustingimas, o tada per
pykęs vadas meta darbą. Ir šiam jaunuoliui trūksta svarbiausių
vado privalumų: meilės, kantrybės, ištvermės.
Labai dažnai kuopų vadovavimas atitenka ir per jauniems
asmenims. Juos renka del to, kad jie moka gražiai pašnekėti su
sirinkime, rašo eilėraščius, yra geri artistai arba sportininkai, ne
atsižvelgiant, ar jie turi pakankamai išvidinio subrendimo bei
takto. Toki vadai dažnai sugriauja ir savo gyvenimą ir kuopas pa
lieka griuvėsiuose. Jie ėmėsi vadovauti kitais, patys neturėdami
išsilavinimo ir reikalingi vedimo.
Bendrai, vadų apsileidimas, pagyrai, nesąžiningumas ir mur
mėjimai, ypač tada, kai reikalinga pasiaukoti, ardyte ardo kuopas.
Vadui yra statomi du reikalavimai: stiprus išvidinis gyveni
mas ir pasiaukojimas visomis savo jėgomis kuopai.
Tad imant visa j savo rankas, privalu pažvelgti savo vidun
ir paklausti savęs: ar aš turiu tvirtą ir gilų tikėjimą? Ar aš naudojuosiu tais neišsemiamais turtais, kuriuos teikia religija? Ar aš
vengiu ir krataus drumzlino vandens: nuodėmingumo, pasididžia
vimo ir puikybės? Ar aš neieškau tik paviršutinio pasisekimo?
Gal būt aš imu pareigas tik del to, kad mane kiti garbintų ir
man lenktųsi?
Jei taip, tai nesi vadas! Tikras vadas ieško naudos ne sau,
bet visai jo vadovaujamai kuopai.

— 430 —

Dažnai, perdidelio garbės troškimo vedamas, jaunuolis ima
ant savo pečių ištisus pareigų ir pareigėlių kalnus ir, negalėda
mas tinkamai jų aprėpti, apsileidžia savo darbuos, o apleisdamas
kuopą nepalieka tinkamų įpėdinių, kurie tęstų darbą toliaus.
Tikras vadas yra pažvalgus ir gyvena ne tiktai šia diena, bet rū
pinasi išauklėti vadų, kurie galėtų užimti jo vietą, jam kuopą
apleidžiant.
Yra mūsų kuopose vadų, gerų vadų, kurie iš visų jėgų dar
buojasi kuopos labui, tačiau jie stovi ant klaidingo pamato. Jie
nori, kad jų vadovaujamoji kuopa užimtų pirmąją vietą kitų kuopų
tarpe. Jie rūpinasi daugiau medžiagine gerove ir išviršiniu kles
tėjimu. Jie siekia pirmenybės leistinomis ir neleistinomis priemo
nėmis. Apie savo darbus, jie skelbiasi laikraščiuose pilnais pagyrų
ir perdėjimų sieksniniais straipsniais. Vargšas yra tokis vadas
ir nelaiminga jo kuopa. Ar gi išviršinis žibėjimas gali užpildyti
vidaus tuštumą?
Kiekvienas vadas turi rūpintis, kad jo nariai būtų blaivūs ir
sąmoningi abstinentai, geri menininkai veiklūs sportininkai, atsi
dėję visuomeninkai ir kruopštūs proto darbininkai, tačiau visi šie
dalykai yra, jei taip galima išsireikšti, tik ateitininkijos rėmai.
Ateitininkų esmė glūdi jų pasaulėžiūroje. Del to svarbiausis vado
uždavinys yra išauklėti savo nariuose kiek galima gilesnį pasau
lėžiūros jsisąmonėjimą. Mat visi aukščiau paminėti dalykai turi
tik tiek verčios, kiek jie padeda realizuoti gyvenime Kristaus
mokslą. Ne narių skaičius yra kuopos galingumo žymė, bet juose
viešpataujanti dvasia. Ir tas vadas gali didžiuotis savo laimėjimais,
kurio kuopoje visi ligi paskučiausiojo nario yra sąmoningi ir
drausmingi ateitininkai, pasiryžę, ne del savo kuopos garbės, bet
del savo įsitikinimų, darbuotis iš visų savo jėgų ir nugalėti di
džiausias sunkenybes.
Paties vado pažinimas privalo būti dar gilesnis, jo pasaulė
žiūra privalo būti tvirta ir gryna, jis ne tiktai Kad neturi šliaužti
paviršium, bet ir kratytis mažiausio blogumo. Jis turi dirbti ne
tiktai ten, kur „teikiami laurai“, bet ir juodą, sunkų užkulisinį
darbą,
Visumet pilnai įsitikinęs pergale, vadas drąsiai stovi savo
kuopos priekyje. O kai užeina audros ir kai nelaimės kita po
kitos griauja taip sunkiai ir taip vargiai įgytus laimėjimus, kai'
visi nuleidžia rankas, tada vadas negali nusiminti, bet įtempęs
visas savo pajėgas, sučiauptomis lūpomis, savyje susikaupęs, drą
siai ir tvirtai privalo stoti nusigandusiųjų ir nustojusiųjų vilties
draugų priekyje, sušukdamas: „Paskui mane!“
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Baden-Povell’is ir anglų katalikų skautai *>.
Šiais Bažnyčios Jubiliejaus metais rugp. m. 30 dieną 754
anglų katalikų skautai išvyko aplankyti Amžinojo Miesto—Rymo.
Rugp. 29 Westmlnsteryje po atviru dangumi Eminencija kardino
las Bourne pašventino maldininkų skautų vėliavą. Iškilmėse daly
vavo garbingas skautijos šefas ir jos įsteigėjas Robertas Ba
den-Pobeli’is.
Po kardinolo prakalbos prašneko pats skautų šefas. Verta
pažiūrėti, kaip šis veiklus ii įstabus organizatorius, nors protes
tantų tikėjime auklėtas, tačiau reiškia simpatijos katalikų Bažnyčiai
ir jos vyriausiam vadovui popiežiui. Iš šios katalikams palankioskalbos matyti jo pažiūros į katalikų Bažnyčią ir jos reikšmę auk
lėjimui. Iš to matome, kad garsių pedagogų akcentuojamoji ti
kybos reikšmė nėra be pagrindo, ir auklėjimo darbininkai nepri
valo tai užmiršti. Štai svarbesnieji jo kalbos bruožai:
„Širdingai dėkoju Eminencijai, malonėjusiam mus priimti ir
į mus prabilti. Mano jaunieji draugai, visa širdimi trokštu su ju
mis drauge keliauti. Bet nelaimė: gydytojai man draudžia važiuoti,,
nes esu perdaug silpnas. Jūs gi savo ilgoje kelionėje pamatysite
gražius svetimus kraštus, susitiksite su savo broliais skautais. Tai
būtų gražus „jamboree“ 2) tačiau, kaip kalbėjo Eminencija, jūs
turite dar kitų tikslų. Ši jūsų kelionė nėra paprasta skautų eks
kursija, bet maldininkų kelionė. Jūs keliaujate į Rymą vedini
kilnesnių minčių, ne kaip tik susitikti su kitais skautais — keliau
jate atlikti tai, kas daugeliui jūsų buvo didžiausiu gyvenimo įvy
kiu. Jū& turėsite laimės keliauti į Rymą pamatyti oventąjį Tėvą
ir būti jo matomiems. Iš tikrųjų tai yra laimė, kuria daug kas
skautų norėtų dalintis su jumis. Jūs privalote gerai įsisąmoninti
ir ypač melsdamiesi prisiminti, ką pasakė Eminencija, laimindamas
šią kelionę.“
Paraginęs savo jaunuosius draugus, kilusius iš pačio skau
tijos lopšio, būti pavyzdžiu 10 000 skautų, atvykusių iš kitų
kraštų į Rymą, kurie seks jų elgesį, Baden-Powel’is tęsė savo*
kalbą toliau:
„Būkite jiems broliais ir reikale patarnaukite; tačiau aš rei
kalauju iš jūsų dar vieno didelio dalyko: parodykite savo elgesiu
vyriausiai savo Bažnyčios vadovybei Ryme, kad įlįs, kaip skautai,
neturite dviejų viešpačių, bet vienas tėra jums vadovas — Die
vas ir jūsų Bažnyčia. Jūsų viršininkai ir vadai yra tiktai vyres
nieji broliai, nurodą, kaip jūs galite geriau atlikti savo, kaip gero
kataliko, pareigas. Prašau tai prisiminti ir būti savo Bažnyčios
klusniais sūnumis“ 3)
Skautų šefas baigė savo kalba, prašydamas jiems gausių Vieš
paties malonių.
A. J.
J) Straipsnis verstas iŠ ,La Croix* š. m. rugsėjo 15 d.
2) Tarptautinis skautijos kongresas.
3) Šitas gražias mintis pravartu ir mūsų skautams giliai į galva įsidėtu
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A. A. Petrutė Zubrytė.
„Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liūdną ir skaudų leisdami gandą:
Vėl paviliojo auką kapai!..
Dieną j dieną tiek jų atranda!'...
Maironis.

Nustebusios akys žiūri j tolį, jos nori surasti ir matyti, kuo
dar nesenai gėrėjosi ir džiaugėsi, bet veltui... „Išnyko... ir sugristi
negali“. Negailėstinga mirtis išplėšė ją vos dar pražydusią iš mūsų
tarpo, o mums paliko vien tik prisiminimų pluoštelis.
A. a. Petrutę pirmu kart man teko sutikti ir pažinti 1920 m.
per pirmąjį Ateitininkų Kongresą. Tuomet ji buvo dar visai
jaunutė: vos penkiolikos metų mergaitė. Jos akyse spindėjo
gyvybė ir džiaugsmas. Savo skaisčios sielos vedina ji prisideda
prie šio būrio žmonių, kurio vėliavoj įrašyta obalsis: „Visa
atnaujinti Kristuj“. Pamilsta tuos kilnius idealus ir pasiryžta žengti
į tą statų aukštą kalną, kurio pačioj viršūnėj spindi dieviška
šviesa. Ji troško tos šviesos ne tik sau, bet ir visiems žmonėms.
Tat stoja į mokytojų „Saulės“ seminariją, kad vėliau nekaltiems
vaikeliams galėtų skiepyti kas gražu, dora ir kilnu.
Visą laiką, kiek jai teko būti „Saulės“ mokytojų seminarijoj,
buvo aktyviu kuopelės nariu. Del jos darbo toje kuopelėj, gaila,
negaliu nieko pasakyti. Bet reikia manyti, kad dirbo, nes buvo
net tos kuopelės valdyboj. Bendruose Kauno moksleivių at-kų
susirinkimose ar tai paskaitose Petrutė visada uoliai dalyvaudavo.
1923 metais ji buvo Kauno moksleivių kuopos valdybos narys.
Iš to tik ir galima spėti, apie Petrutės veikimą ateitininkuose.
Kalbėti ji niekur daug nekalbėdavo, bet nuo darbo niekada
neatsisakydavo. Būdavo reikia didesniu būreliu atlikti koks nors
organizacijai darbas ar tai „Ateities“ administracijoj, ar vakarėlius
berengiant, Petrutės nereikėjo daug prašynėti, ji dar ir kitus
paragindavo.
Mokytis jai teko gana sunkiose materialėse sąlygose. Tėvai
neturtingi padėti daug neįstengdavo. Pasimokius „Saulės“ semi
narijoj vos du metu, jos jaunas pajėgas pakerta ligos kirminas,
apserga džiova. Nutraukia mokslą, bet visų siekimų neišsižada.
Svajoja apie juos dažnai. Apie šios žemės laimę nemėgdavo
svajoti. Dažnai sakydavo, kad šioj žemėj žmogus negali būti
laimingu. Vienok gyventi troško, norėjo atlikti tuos uždavinius
ligi galo, koki jai buvę skirti. Į ano pasaulio laimę buvo tvirtai
įstikinus ir kartais sakydavo: „gal pasveiksiu — norėčiau, o gal
nueisiu ten pas Tą, kur nėr nei vargų, nei skriaudų, nei apgau
dinėjimų“. Už tat iki paskutinei dienai buvo ištikima savo sielos
gaivintojui pasaulio Tvėrėjui.
Norėjo pasveikti ir dirbti. Laukė antrojo Ateitininkų Kongreso,
kur galėtų semti savo jaunai jautriai sielai pajėgų idėjos darbui
birbti ir kartu džiaugtis tuo dideliu ateitininkų būriu.

Bet nesulaukė. Š. m. liepos 1 dieną staiga nutrūksta gyvybės
siūlas. Jos siela skirias nuo sunkaus, ligos nuvarginto, kūno ir
lengvutė kyla prie to idealo, prie Kristaus, kurį ji pamilo nuo
pat savo jaunųjų dienų. *
Nepanorėjai, Petrute, žydėt kartu su gražiomis gėlėmis ir
nepasikartos tas pavasarėlis, kad tu mums vėl pražydėtum. Užgesai
šiam pasauliui amžinai. Pakilai siela prie šviesos, prie ano pasaulio
laimės, o mums palikai vien niaurų žemių supiltą kapą, kuris
dengia tavo šaltą be žado ir švelnios šypsenos kūną.
„Bet argi tos akys daugiau nebegali
Regėti, kai mūsų pakalnę apleido?
O ne! Tik į kitą jos atkreiptos šalį!
Į Dievą, kurio nebematome veido!" • (Maironis)
Tat, Viešpatie, suteik jos sielai laimės kiek Tu žmonėms
jos pažadėjai.

A. A. Martynas Ligeika.
Laikas bėga, kaip upės vanduo. Nubėgęs nebegrįžta atgal,
bet vis teka tolyn ir tolyn... Upės bėgimui panašus yra žmogaus
gyvenimas. Kiekviena praėjusi sekundė yra žingsnis prie karsto.
Vieni gyvenimo kelionę turi ilgesnę, kiti trumpesnę. Vieni atsiskiria
su šiuo pasauliu seni, o kiti jauni dar nevaikščioję erškėčiuotais
gyvenimo keliais.
Štai, š. m. birželio m. 25 dieną atsiskyrė iš mųsų tarpo
Martynas,z palikdamas mus šioj ašarų pakalnėje. Martynas mokėsi
Prienų „Žiburio“ gimnazijos IV klasėje.
Nuo įstojimo gimnazijon priklausė jaun. ateitininkų kuopai.
Būdamas jos nariu uoliai dirbo idėjinį darbą. Buvo darbštus ir
linksmo būdo, Draugai jį labai mylėjo. Mirė smagenų plėvės
džiova.
Būtų iš jo susilaukusi tėvynė uolaus darbininko, bet negai
lestingoji mirtis taip anksti paguldė jį šalton žemelėn, užkasdama
yisus jo siekius ir troškimus.
Jis mirė, bet dvasia gyvena mūsų tarpe. Ramiai ilsėkis,
brangus drauge, Kristuje!
Nuliūdęs draugas.

■■

■
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Ateitininky gyvenimo kronika.
L. K. M. At-kų Centro Valdyba šiaip pasiskirstė pareigomis:
pirm. Ad. Raulinaitis, vicepirm. ir visuomenininkų reikalų vedėjas
St. Lūšys, pirmasis sekretorius susirašinėti su kuopomis ir cen
trais J. M. Adomaitis, antrasis sekretorius, kronikos ir archyvo
ved. O. Kubiliuiė, iždininkė J. Petrauskaitė, mergaičių reikalų
ved. Aid. Stalioraitytė, eucharistininkų reikalų ved. Pavalkis,
jaunesniųjų at-kų ir sporto reikalų ved. Liildžius.
— Išpažintis. Rugsėjo 27 d. iš vakaro visi Centro Valdybos
nariai atliko išpažintį, o rytojaus dieną per C. V. užpirktas mišias
Bazilikoje bendrai priėmė šv. Komuniją.
— C. Valdyba š. m. rugsėjo mėnesyje įstojo į normalines
vėžes ir pradėjo darbą aplinkraščiais sveikindama kuopas. Atskiri
reikalų vedėjai irgi neužsileidžia — mergaičių ir abstinentų reikalų
vedėjai bendrais reikalais išsiuntė pirmuosius aplinkraščius.
Nors C. Valdyba jau dirba visomis kryptimis, bet darbo planą
visiems metams dar tik antruoju skaitymu tepriėmė.
Panevėžio kuopa pirmutinė atsiuntė savo darbo planą —
deklaraciją, netiek turininga, kiek kupina pasiryžimais. Panevė
žiečiai kitas kuopas ragina paskubėti.
— Kuopos atbunda iš atostogų poilsio. Centre gauti prane
šimai apie darbus iš Šakių, Skapiškio, Rokiškio, Mariampolės,
Biržų, Prienų, Gižų, Šilalės, Vilkaviškio, Jonavos, Naumiesčio,
Mažeikių, Jurbarko, Šilavos, Panevėžio, Kupiškio, Kėdainių, Kre
tingos, Kaišedorių, Vilkijos, Merkinės ir Rygos. Visuose jaučiama
dvasinių jėgų stiprumas ir didelis pasiryžimas, tik Krekenava nori
sirgti ir net mirti. C. Valdyba daro žygius pataisyti.

— Rygos at-kų kuopa plinta po visą Rygą, kur tik yra
lietuvių moksleivių. Laimingos pirmyneigos!

— Jau netoli ligi 60 kuopų. Kuriasi nauja at-kų kuopa
Malėtų vidurinėje mokykloje. C. Valdyba dėkinga iniciatoriui.
— „Ateities“ Redakcijoj dar maloniai sutiko dirbti stud.
V. Juronis.

— „Naujoji Vaidilutė“ išeis šį mėnesį. Redaktorė p. St
Ladygienė Redakcijos Komisijon įeina Maželytė, Kolesinskaitė
Balevičaitė, Orintaitė ir Stalioraitytė. Administracijos komisijon —
Labanauskaitė, Jonkaitytė, Krasnickaitė.

— Buv. At-kų C. V. pirmininkas Pr. Dielininkaitis išrinktas
Liet. Universiteto At-kų Draugovės pirmininku.

— 435 —

— Prof. Dr. Pr. Kuraitis, At-kų Vyr. Reviz. Kom. pirminin
kas, „Tiesos Kelio“ Redaktorius antru kart išrinktas Teolog.-Filosofijos Fak. sekretorium.
— Vyr. Revizijos Kom. narys Ed. Turauskas jau išvažiavo
į Paryžių ir iš ten siunčia linkėjimus mums laimingai darbuotis.

— J Ministerlų Kabinetą, kuris nesenai susidarė įeina keli
ateitininkai: prof. Dr. L. Bistras buv. „Ateities“ Redaktorius —
Ministeris Pirmininkas ir Krašto Apsaugos Ministeris, prof. Dr.
M. Reinys Sendraugių Valdybos narys—Užsienio Reikalų Ministeris,
kun. M Krupavičius — Žemės Ūkio Ministeris, Dr. P. Karvelis —
Finansų Ministeris, A. Endziulaitis — Vidaus Reikalų Ministeris.
— Sendraugių Vald. pirmininku išrinktas Respublikos Prezi
dento Kanceliarijos Viršininkas kun. Dr. Bielskus.

— Stud At-kų Konferencija įvyko rugsėjo 17 ir 18 d. Iš
rinkta nauja Sąjungos Centro Valdybą, kuri pareigas šiaip pasi
skirstė: pirm. Sim. Daukanto Seminarijos Direktorius ir „Lietuvos
Mokyklos“ Redaktorius Dr. Kl. Ruginis, vicepirm. buv. „Ateities“
Red. narys stud. Ign. Petrušaitis, sekretorius stud. K Šapalas,
iždininkas stud. M Kazlauskaitė, archyvarius stud. St Kudirka.
— „Židinio“ Redaktorium stud. At-kų Konferencija vėl išrinko
prof. Dr. R Mykolaitį, ir Redakcijos nariais studentus 5. Sužie
dėlį, J. Tarvydą ir S. Zarecką. Administratorius K Bėrutis.
— Kauno moksleivių at-kų pirmas po atostogų susirinkimas
įvyko rugsėjo 20 d. Jame dalyvavo ir keletas svečių, kurių tarpe
C. V. pirm. Ad. Raulinaitis. Susirinkimas išrinko naują valdybą
ir reviz. komisiją. Valdyba šiaip pasiskirstė pareigas: pirm. A.
Keturakis, I vicepirm. O. Lužaitė, II vicepirm. Kairys, I sekretorius
Klotys, II sekr. Kuodytė, iždininkas Uždavinys, knygininkas
Rimšaitė. Revizijos Kom. pirm. Pranckūnas, sekretorius P. Stor
pirštytė, nariai Varneckas, Kamantauskas ir St. Kazlauskaitė.
Po susirinkimo pažaista, padeklamuota ir padainuota.

— Sim. Daukanto Sem. at-kų rugsėjo 4 d. sukvietė narių
susirinkimą, kuriame stud. J. Keliuotis skaitė , paskaitą apie
kultūrą ir civilizaciją.
i

— L. Unto Stud. At-kų Draugovės pirmas šio rudens
semestro susirinkimas įvyko rugsėjo 4 d. Daug kalbėta del
Draugovės reformos. Išrinkta valdyba: pirm. Pr. Dielininkaitis ir
nariai J. Katilius, J. Masaitis, Lėvanas ir P. Pakarklis A. Kolesinskaitė A. Gervaitė. Antras susirinkimas įvyko rugsėjo 11 d.,
kuriame buvo iškilmingas naujųjų narių priėmimas dalyvaujant
^yr. sendraugiui kun. pral. A. Dambrauskui, Vyriausiam vadui
prof, P. Dovydaičiui, Stud. Sąjungos pirm. Dr. Kl. Ruginiai, prof.
Dr. P. Kuraičiui ir kitiems sendraugiains. Naujų narių priimta
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apie 150. Po iškilmingosios susirinkimo dalies svarstyti dienos
reikalai, iš kurių pažymėtinas priimtasis Draugovės reformos
projektas.
g'A. a- Vinco Dovydaičio 5 metų sukaktuvių nuo jo mirties
paminėjimas, suruštas Kauno moksleivių at-kų kuopos įvyko š.
m. rugsėjo 18 d. Zitininkių salėj. Dalyvavo daugiausia mokslei
viai ir keletas studentų. Kalbėjo velionies draugai stud. O. Giržytė, stud. A. Kizevičius, stud. J, Leimonas, K> Tampa (pasta
rieji du velionies draugai net kovose). Be minėtų dar kalbėjo a. a.
Vinco brolis prof. Pr, Dovydaitis, o stud. 5. Sužiedėlis trumpai
nupasakojo velionies gyvenimą.
— „Saulės“ at-kių kuopelė Kaune „Saulės“ rūmuose rugs.
11 d. suruošė šeimynišką vakarėli. Vaidino Vydūno „Lietuvos
pasakėlę“, parodė gyvųjų paveikslų, padainavo, padeklamavo.
Gaila, kad nemaža buvo neateitininkiškos publikos, kuri įnešė
savotiško ūpo.
— Pilviškių visuotinas at-kų kuopos susirinkimas (pirmas
1925—6 m. m.) įvyko IX. 17 d. Stud. St. Kudirka laikė labai
svarbią ateitininkams paskaitą: „Ateitininkų individualinė kūryba“.
— Dotnuva. 1925 metų, rugsėjo mėn. 27 dieną 19 vai.
30 min. įvyko pirmas, visuotinas at-kų kuopos narių susirinkimas,
kuriame tarp kitko išrinkta nauja Valdyba iš šių asmenų: Alg.
Lipčius (pirm.), A. Matulionis (vicepirm.), P. Grigaliūnas (sekret.),
L. Jasėnas (iždin.), K. Sutkytė (knyg.).
Revizijos komisijon išrinkta: A. Bričkus, L. Petrušauskas ir
K. Zubrickaitė.
— Šiauliai. 26. IX visuotiniame filosofų — literatų susirin
kime buvo išrinkta šitokio sąstato nauja valdyba: K. Korsakas
(pirm.), A- Briedis (vice-pirm.) ir St. Stulginskas (sekr.); nutarta:
1) rengti literatūros vakarus ir statyti originalius veikalus, 2) leisti
laikraštėlį, 3) platinti spaudą, 4) rinkti folkliorą ir 5) ruošti pas
kaitas.
— Mariampolės at-kai eucharistininkai rugsėjo mėn. su
ruošė: 12 d. konferenciją, 13 d. pamaldas, 15 d. bernaičių vaini
kėlių Evangelijos skaitymą, 17 d, mergaičių vainikėlių Evang.
skait., 22 d. kun. Mažono paskaita: „Tobulėjimo mokslas“.
Kad pamaldų metu būtų giedamos šv. giesmės, tai 28 d.
naujoj bažnyčioj, vargonais grojant buvo šv. giesmių repeticija.
M-lės euch. (ir at-kai) ypatingai šiemet kovoja su nepunktu
alumu. Kova vyksta gerai; eucharist. visi, kiek šiemet buvo su
sirinkimų, įvyko punktualiai.
Čia renkami pašto ženklai ir siunčiami Belgijon, senų pašto
ženklų Rinkimo Draugijai Ljėžo m. („Oeuvre des vieux Timbres“
Grand Sėminaire Liėge). Išsiųsta per 200 ir vėl jau surinkta
virš 300.
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— Mariampolė. Tradicijų komisijon išrinkti (pakviesti) Ant.
Stabingis (pirmin.), Blaž. Abraitis ir Jonaitytė (nariais). Jos žinion
kuopos albumai su narių fotografijoms ir ketinama perduoti
kuopas archyvą.
Be pereitame „At.“ Nr. suminėtų at-kų baigusių Mar. gimn.
ją baigė dar at-kas K. Brundza, dabar studijuojąs Dotnuvoje.
1 i ■i—m
— Vedė. Ateitininkė Veronika Baronaitė, Teolog-Filosofijos
Fakulteto studentė spalių 6 d, Žaliojo Kalno bažnyčioj priėmė
moterystės sakramentą su gen. Nagevičių.
Šį rudenį ištekėjo Mariampolės at-kų kuopos narė, abiturientė
IzabelėŠalnaitė už vietos gimnazijos mokytojo Jono Bernoto.
j

— Dotnuvos. Ž Ū. Technikumą 1924—25 mokslo metais
baigė 34 asmens. Iš jų 17 ateitininkų, kurie pagal specialybių
šitaip pasiskirstę:
8 agronomai: Dūda, Gudjurgis, Jatulytė, Savickis, Škardinskas, Sešplaukytė, Tautvidas, Vasarevičius.
5 miškininkai: Bušma, Indrulis, Morkevičius, Motiejūnas,
Zaleckas.
4 kult-technikai: Mankevičius, Šilkaitis, Sibiriakovas, ir Vilutis.
— Šakių „Žiburio“ Gimnaziją šiemet baigė 22 asmens. 5
mergaitės ir 17 bernaičių, kurių visi be dviejų ateitininkai. Būtent:
M. J. Adomaitis, J. Bataitis, V. Dėdinas, Jn. Greičius, Jn. Dum
čius, E. Kačerauskaitė, Jz. Kazlauskas, Pr. Keblinskas, J. Kundrotas,
Jn, Matijošaitis, Izdr. Rugienius, V. Sabas, Z. Starkiūtė, G. Šukaitis, K. Užupytė, Br. Valuckaitė, M. ValuČkaitė, Jn. Vizgirda,
V. Lymantas ir K. Žievys.
18 jų atvažiavo Kaunan į universitetą ir mano gilinti savo
mokslo žinias, stodami į visus fakultetus išskiriant Technikos.
— Prienų „Žiburio“ gimnazijos pirmąją laidą (1924/2s mo3
kslo metais) baigė 19 abiturientų. Visi jie yra ateitininkai ir 9 is
jų abstinentai. P. Aleškevičius, K. Balčiūtė, K. Balkonas, M. Gar
miūtė, A. Garmus, K. Garmus, J. Jakučionis, P. Jančiauskas, A.
Krūvelis, A. Kunca, Pr. Kunca, L. Leonas, O. Mažeikaitė, J. Rimaitė, K. Rutka, Jg. Seilius, P. Šalčius, A. Luperskas, A. Žilin
skaitė. Jų 2 įstojo kunigų seminarijon, 3—Dotnavos Žem. Uk.
Akademijon (1—agronomijos skyriun, 2—miškininkystės). 6 baigę
Mariampolėj vasaros mokytojų kursus liko mokytojais, 8—Lietuvos
Universitetan: 2 Teisių fakultetan, 2—Teologijos-filosofijos fak.,
4—Techikos fakult.
Kėdainiai. Prie Kėdainių Mokytojų Pr. S-gos Seminarijos
š. m. spalių m. 10 d. įsisteigė ateitininkų kuopa.
Mariampolė. Rugsėjo 8 d. įvyko jaunesniųjų ateitininkų su
sirinkimas. Išrinkta kuopos valdyba ir tartasi del tolimesnio veikimo.
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|<| Knyga ir menas <
Rabindranath Tagore, Namai ir Pasauiis. Iš anglų kalbos
vertė Jablonskių Jonas. „Kultūros“ b-vės leidinys. Šiauliai,
1925 m., 272 pusi., kaina 10 lt.
Nors mūsų sumaterializėję laikai siūlėsi patenkinsią visą žmo
gų, bet apvylė. Jie įtraukė jį tik į tamsią melancholiją
ir rezignaciją. Materializmas, užliejęs visą žmogaus esybę,
šiandien jau pakirėjo, ir aukštesnioji žmogaus prigimtis instink
tyviai trokšta ko nors skaidresnio, idealingesnio. Žmogus siekia
to, ko jis neturi, jį žavi tai, kas jam yra nepasiekiama. Taigi ir
aukštesnių idėjų troškimas yra tuo didesnis, kuo žmogus toliau
nuo jų stovi, kuo giliau jis yra pasinėręs į materializmą. Jis gal
būt rezignuoja, nė nemano mėginti kilt į tas idėjas, bet jo širdį
žavi jų atsiminimas, apie jas svajonės.
Štai kuo būtų galima aiškinti nepaprastas indų poeto-filosofo
Tagores pasisekimas dabarties žmonėse. Jo kūriniai, pilni idealiz
mo, optimizmo, savęs išsižadėjimo, artimo meilės, vos išėję iš po
plunksnos, verčiami į Europos kalbas.
— „Kada privargdavau ką kita bedirbdamas arba sunkios
mintys imdavo varginti vieno ar antro Europos šių dienų rašy
tojo paskaičius, — imdavau Rabindranath Tagorės raštų, kuriuos
beskaitant šviesiau sieloje pasidarydavo...“ sako p. A. Rimka gal
daugiau, negu kag kitas pas mus Tagore pažinęs1). Rabin
dranath Tagore — rašytojas ir žmogus. Kaunas, 1924 m., 3 p.
Tagore yra menininkas ir poezijoj ir filosofijoj. Jo poezijos
raštų turime ir lietuvių kalbon išsivertę. Išverstos seniau dvi dra
mos: Auka ir Pasta, lyrikos rinkinys: „Gitanžali“ (žiūr. p. J. Keliuočio recenziją „Ateities“ 10 nr. 1924 m,), o dabar Jablonskių Jo
nas išvertė epinį jo kūrinį „Namai ir Pasaulis“.
I. „Namus ir Pasaulį“ Tagorė parašė dar nesenai — jau karo
metais. Kūrybine medžiaga šiam romanui panaudojo savo laikų
indų gyvenimo nuotikius, o indų gyvenimas tikrai buvo margas.
Indai skaidosi tarpu savęs į daugybę šakų, šakelių, kurios
skiriasi nuo viena kitos tai kalba, tai religija, tai papročiais, o
kartaisir vienais ir kitais. Tokioj sudėty nėra gyventojų pilno susi
tarimo, ir sunku del to viena valstybė sudaryti. Prieš mažesnes
valstybes indai atsispirdavo, o kai užgulė anglai — indai neišlaikė;
žymi jų dalis pateko anglų valdžion. Prie tikybinių, kalbinių, po
litinių ir kitų skirtumų prisidėjus dar socialiniams nelygumams,
pigu suprasti, kokia tai lengva dirva įvairiems agitatoriams. Ir iš
tiesų, induose dažnai kildavo įvairių ekonominių ar net ginklu
bruzdėjimų prieš anglus. Žinoma, vienybės trūkstant, jie lengvai
būdavo numalšinami.
Rimka A.
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Iš tokio bruzdėjimo metų Tagore ir ima foną savo romanui.
Pavadinęs kūrinį „Namai ir Pasaulis“, autorius tikrai ir sustato
priešpriešais šeimą (Namus) ir aplinką (Pasaulį).
Veikiamieji asmens čia paimti iš inteligentijos gyvenimo. Tai
turtingas indas Nikhii, jo žmona Bimalė, Nikhilio mokslo drau
gas Sandipas. Apie juos sukasi visas veiksmas. Kiti asmens yra
tik epizodiniai.
Turtingos ir aukštos kilmės jaunikaitis indas Nikhii išėjo
mokslus, gerai susipažino su Europos kultūra bei civilizacija ir,
grįžęs į savo tėvynę, sukūrė šeimą. Jo sutuoktuvės su B imale įvyko iš tikros meilės, ir jaunieji gyveno sau „aukso
amžių“. Į ramų ir laimingą Namų gyvenimą įkelia koją Pasaulis.
Induose jeina tautiškas judėjimas prieš anglus. Jame dalyvauja ir
Nikhii. Čia pasireiškia dvi to judėjimo kryptys. Nikhii evoliucijos
keliu ieško savo tautai laisvės, keldamas savą pramonę, kultūrą,
o jojo mokslo dienų draugas Sandipas tą judėjimą varo re
voliucijos keliu; jis agituoja savo tautiečius skelbti anglams eko
nominį ir ginklo karą, deginti anglų pramonės gaminius, o kas
neklauso — terorizuoti. Tautiško judėjimo („Swadeši“) dvasia pa
gavo ir Nikhilio žmoną Bimalę:
„Vieną gražią dieną Bengalijoje prasidėjo nauja era — Swadešij bet kaip
tas nutiko, aš negaliu aiškiai įsivaizduoti,“ pasakojasi Bimalė: „Čia nebuvo
ėjimo laipsniais iš praeities į dabartį. Man rodos, kad kaip tik todėl naujoji
epocha atūžė lyg tvanas, naikindama visus tvenkinius ir nušluodama visą mūsų
išmintingumą ir atodairą. Mes nespėjom nė pagalvoti apie tai, ar suprasti, kas
atsitiko ir kas dar gali atsitikti,
„Mano protą ir jausmus, mano viltis ir troškimus — viską raudonai įkaitino
tos naujovės aistra. Ir nors dar sienos namų, buvusių man pasaulio vietoje, sto
vėjo nesugriautos, aš žvelgiau pro jas į tolį ir girdėjau iš tolimo akiračio šauks
mą, kurio reikšmė nebuvo man visai aiški, bet kurs skverbėsi į pačią mano
širdį...“

Kraštutinio patriotizmo dvasia užvaldo Bimalės dvasią. Ji
vardan indų tautos nori sudeginti anglų darbo savo drabužius,
išvyti savo mokytoją tik už tai, kad ji buvo anglė. Būdama to
kia aistringa patriotė, Bimalė mitinge kartą gavo išgirsti bruzdė
jimo agitatoriaus Sandipo ugningų kalbų. Ir štai Bimalei atrodo,
kad tai ne paskiras žmogus kalba, kad į jį suplūdę milijonai jo
krašto sielų. Ji ima Sandipą dievinte dievinti už didelį jo patrio
tizmą. Sandipas, kaipo Nikhilio mokslo draugas, dažnai jo na
muose buvoja. Ir čia Bimalė gauna progos dažnai su juo susitikti,
karštai pasikalbėti „Swadeši“, tautos, reikalais. Dažnai jiedviem
besikalbant, nelaukiamai atsiranda erotinis motyvas. Sandipas visa
savo geležine valia, visu smarkumu bei gaivalingumu metasi pa
lenkti Bimalės valią savo pusėn. Tam reikalui pavartotos karštos
jo kalbos, komplimentai, Bimalę įtikina, kad ji turintį būti indų
tautiško sujudimo centras, avilio karalienė; ji įsivaizduoja turinti
aukštą pašaukimą ir drąsiai — jau ne kukliai, kaip pirma — ta
riasi su Saudipu tautos reikalais. O Sandipas jau Iš tiesų ją pa
daro ne tautos, bet savo karaliene. Sandipas aiškiai mato, jog
eina prie to, kad paveržtų sau savo draugo žmoną, ir vis dėlto
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sąmoningai ir aistringai to siekia. Bimalė jaučia savo slidų kelią,
bet jo bijo ir įsikalbinėja, kad visi jos santykiai su Sandipu eina
tik iš bendros tautos idėjos. Ir ji linksta vis artyn prie Sandipo
ir tolinasi nuo savo vyro. Prieina net prie to, kad apvogia savo vyrą.
Nikhil tuo tarpu visa tai mato ir jaučia. Bet jis kenčia ir
tyli. Toji jo tyla ir davė progos susikomplikuoti taip santykiams
tarp jo žmonos Bimalės ir Sandipo. Bet ji iš kitos pusės bado
Bimalės sąžinę. Bimalė blaškosi, ir tik vieno rūstesnio vyro žodžio
pakaktų, kad ji mestųsi j Sandipo glėbį. Bet jis kenčia. Bimalė
neturi jėgos nei žengti toliau, nei grįžti atgal. Ir tik kada Sandipas jau tiesiog pasakė jai savo tikslą, ji pamato savo nuopuolį
ir visomis dar likusiomis jėgomis grįžta prie Nikhilio. Tik dabar
Nikhil, pamatęs Bimalės atgailą, eina jai moraliai padėti ir pa
šalina iš savo namų Sandipą.
Tuo tarpu minios, Sandipo suviliotos, prieš jį sukyla. Sandipas bėga. Įtūžusios minios puola ramius gyventojus. Nikhil.
norėdamas juos perkalbėti, skuba prieš riaušininkus. Deja, jo ne
klauso ir patį mirštamai sužeidžia.
II. Išorinių faktų atžvilgiu romano fabula labai paprasta, ne
sudėtinga. Bet del to negalime dar teigti, kad šis romanas būtų
nevertingas.
Esama veiksmų ir išorinių ir išvidinių, materialių ir dvasinių.
Išorinių veiksmų parinkimo gausingumas ir jų kombinacijos tobu
lumas parodo autoriaus vaizduotės galią. Kur kas yra sudėtin
gesni dvasiniai žmogaus veiksmai. Jie sunkiai pajaučiami pačiam
subjektui, o dar sunkiau prieinami stebėtojui, — šiuo atveju, leis
kime, kūrėjui. Minia priklauso daugiau materialiniam pasauliui.
Ji mieliau priims išorinių netikėtų vaizdų, effektų pasaulį, nes jie
lengviau jos virškinami. Eidami minios noru ne vienas rašytojas
rūpinasi sukurti rašinį, paremtą tik išoriniais efektais, sensacingais
nuotykiais. Bet tai nereiškia, kad jie jau yra menininkai. Meno
kūriny turi būti vidaus, dvasios veiksmas. Jeigu išorinės fabulos
kombinavimas gali vykti ir vidutinio gabumo talentui, tai išvidi
nės— žmogaus dvasios būsenų — fabulos sukūrimas priklauso tik
dideliems talentams.
Šio antrojo tipo yra ir Tagore. Išorinę fabulą jis tiek tik tevartoja, kiek ji būtinai reikalinga išoriniam rašto vieningumui
palaikyti ir sudaryti sąlygoms, kuriose pasirodytų žmogaus dvasia.
Tagore čia pasirodo tikras menininkas.
Čia jis parodo, kaip giliai jis perpranta žmogaus sielą, visus
jos intimiausius kampelius ir kaip subteliai, tiksliai jis moka tai
išreikšti. Asmenų psichikai pavaizduoti jis pavartojo ir tam tikrą
išviršinę rašymo formą, būtent, kalbėjimo nuo savęs: Nikhilis,
Bimalė ir Sandipas patys pasakojasi, ką jaučią ir kuo gyveną.
■ Tokioj formoj, tiesa, iš karto sunkiau surojamas veiksmas, bet
tai tikresnis įtikinimo būdas. Nikhilio, Sandipo ar Bimalės pasakojimąsi skaitai, kaip kokią ištrauką iš dienoraščio, kuriame pa
prastai žmogus iš tikro rašo tai, kuo gyvena. Todėl skaitant
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tuojau susidaro nuoširdumo, atvirumo nuotaika. O atvajzduot
psichiniai pergyvenimai čia yra nelengva, ypač Bimalės, kurios
sielos būsenos keičiasi kiekvieną momentą. Ir vis dėlto Tagore
tai atliko.
Tagore kartu yra ir poetas ir filosofas. Ir be reikalo ieškotum
jo kūrinio be poezijos, ar be filosofijos. Taigi ir čia autorius
filosofas - poetas pasirodo drauge. Kiekviena proga per savo
veikiamųjų asmenų lūpas Tagore sėja filosofines mintis. Ir tų
minčių yra pilnas šis romanas. Lengva labai lengva virsti čia tik
filosofu ir nuskriausti kūrinio dailės pusė, leidžiant asmeniui
dėstyti šiokias ar tokias idėjas,—dėstyti tik žodžiu, bet ne gyvenimu,
širdimi. Tagore švelni intuicija sutaiko filosofinį elementą su
poezija, ir visai nejaučiama doktrlnalės tendencijos. Jo filosofinės
mintys eina per visą kūrinį, išeidamos iš gyvos dvasios, surištos
neišskiriamai su gyvenimu. Filosofija jungti su poezija tegalima
tik didiems talentams, nepaverčiant niekais pačios filosofijos ir
poezijos. Jeigu Tagore to išvengė, tai jau galima daryti išvadų
apie jo talentą...
III. Šioks ar toks bebūtų veikalas, jis vis pastato ^kokių nors
gyvenimo klausimų ir mėgina duoti į juos atsakymą. Žinant, kad
Tagore yra filosofas ir poetas kartu, a priori jau galima būtų
tvirtinti, kad jis turi iškelti svarbių gyvenimo problemų daugiau,
nei kuris kitas rašytojas.
Tikrai negalima čia išgvildyti visų tų problemų, kurias stato
ir gvildo pats autorius. Svarbu, kad jo statomos problemos yra
visuotinės: visiems žmonėms ir visiems laikams. Tiesa, jo išspren
dimas yra savotiškas, kuris kartais vienur ar kitur gali nesutikti
su mūsuoju sprendimu.
Jau pats sugretinimas Namų ir Pasaulio — šeimos ir visuo
menės sangrąžinės veikmės rodo autorių gvildant visuotines
problemas. Juk, tikrai, daug gyvenimo komplikacijų kyla iš vie
nokio ar kitokio visuomenės ir individo santykių nustatymo.
„Namai ir Pasaulis“ duoda pažinti bent kiek Tagorės pasau
lėžiūros pradus, iš kurių išeidamas jis sprendžia įvairias problemas.
Autoriaus mintims romane atstovauja Nikhil.
Tai principų žmogus. Jo pagrindinis principas — tiesa. Ji
yra viso gyvenimo ir veikimo norma. Principui įgyvendinti
vienintelė galia tai atsižadėjimo galia, priešpastatyta kumšties
jėgai. Išeidamas iš tokių principų Nihkil — taigi ir Tagore — reiškia
tikra žodžio prasme humaniškumo pažiūras į žmonijos, tautos ir
asmens gyvenimą.
Šis romanas duoda daugiausia jo pažiūrų į tautą, patriotizmą.
1. Nikhil yra uolus savo tautos mylėtojas; jis vienas iš pir
mųjų ėmė steigti pramonės įmones, bankus, rėmė moraliai, ir
medžiagiškai kiekvieną tautiškos kultūros žydį. Bet kai Sandipas
ėmė agituoti savo tautiečius naikinti svetimų įmonių gaminius,,
terorizuoti neklusniuosius, tada Nikhil nepalaiko, pasak jo, to
įsikarščiavimo. Kodėl?—Nes:
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— „Tėvynė nėra ta žemė, kurioje mes gyvename, bet jos
žmonės“, kalba Nikhilio mokytojas (121 p.). Del to reikia žiūrėti,
kad tas judėjimas būtų žmonių judėjimas, o ne keleto, ar kelias
dešimties karštuolių, nes
.tautos, kurios yra ko pasiekusios šiame pasaulyje, pasiekusios yra darbais,
foet ne kunkutiavimas“ (62 p.)

Jis stoja prieš tai, kad tautiečiams būtų užmetama kokia nors
prievarta vartoti tokias, o ne kitokias prekes. Visas tautos judėji
mas turjs eiti laisva kiekvieno valia.
.Tie, .kurie deda tėvynei aukas, yra iŠ tiesų tikri jos sūnus,... bet tie,
kurie verčia kitus aukoti save vardan jos, tie jos priešai. Jie pakerta laisvės
žaknj, norėdami laimėti laisvę viršūnėje“ (111 p).
.Prievarta, kurios griebiamasi tėvynės labo vardu, yra lygi prievartai,
kuri užkraunama pačiai tėvynei“ (132 p.)

Visuomeninis ar tautos darbas privalo skaitytis su priemo
nėmis, kuriomis siekia savo tikslo. Viena tauta privalo nenuskriausti
kitos, besiekdama savo naudos. Tauta privalo neperžengti tiesos
principo.
,Tą dieną, kada mes imsim kelti mūsų tėvynės gerovę eidami teisingumo
keliu, Jis, kurs yra aukštesnis už mūsų tėvynę, atsiųs mums tikrąjį pasise
kimą.“ (152 p.)
.Aš geidžiu., tarnauti savo tėvynei, bet garbinti galiu tik Teisingumą,
kurs yra daug aukštesnis už mano tėvynę. Garbinti savo kraštą, lyg dievybę
reiškia užtraukti jam prakeikimą (19 p.).
.... žmogaus istorija kuriama viso pasaulio rasių, ir todėl toks sąžinės
pardavinėjimas iš politinių motyvų, —toks dirbinimasis šabo iš tėvynės, — ne
geras yra. Aš žinau, kad Europa su tuo gali nesutikti, bet šiuo atveju ji neturi
teisės būti mūsų mokytoja. Žmonės, kurie miršta už tiesą, daros nemirtingi, ir,
jei ištisa tauta numirtų už tiesą, ji žmonijos istorijoje taip jau pasiektų ne
marybę“ (214 p.).

Taigi Tagore yra tautininkas, bet ne šovinistas, fanatikas.
Santykiams tarp tautų ir tarp asmenų nustatyti norma yra tiesos
principas. Išeinant iš to principo visos priemonės tegali būti
vartojamos tik tos, kurios sutinka su prigimtosios etikos reikala
vimais. Jei asmuo ar tauta jiems nusideda, tai anksčiau ar vėliau
turės užtai atsakyti.
Tokias mintis skelbia romane Nikhll, tokias mintis skelbė
gyvenime ir patsai Tagore. Nors jis politikoj nedalyvavo, bet
1905 m., kada tūli patriotai del tam tikrų anglų žygių induose
savo tautiečius ragino sukilti, Rabinoranath Tagore metė savo
filosofiją, metė poeziją ir važinėjo po kraštą, kviesdamas tautiečius
ramiu kultūriniu būdu kovoti del savo teisių. Ir šalis jo paklausė.
Netrukus, ko revoliucionieriai norėjo pasiekti revoliucija, tai gavo
Indai įstatymų keliu. Tačiau tai nereiškia, kad Tagore būtų buvęs
anglofilas. Ne, jis pats, kai Anglijos karalius norėjo jį apdovanoti,
grąžino karaliui dovanas, paaiškindamas, kad negalįs priimti
dovanų iš karaliaus, kurio valdžia taip skriaudžianti jo tautiečius.
Taigi, jo teorija sutampa su jo praktiškuoju gyvenimu.
2. Idomai, tiesa, ne visai sutinkamai su mumis, Tagore gvildo
ir šeimos santykius Nikhilio ir Bimalės asmenyse.
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Nikhil vedė Bimalę tik didžiai ją mylėdamas. Bet jis nesi
tenkina šeimine laime ir prašo Bimalę, kad ji išeitų iš purdaho—
uždaro gyvenimo — į viešumą. Ir kam?
— „Jei mudu susitiksim ir pažinsim vienas antrą realiame pasaulyje, tik
tada tobula bus mūsų meile" (12 p.)

Bet štai išėjusią j realų gyvenimą Bimalę siekia pavilioti Sandipas, tas geležinės valios ir aukštų idėjų Nikhilio draugas. Ir ką
gi Nikhil? Jis visa tai aiškiai mato ir jaučia, bet jis nevaro iš
savo namų nei Sandipo, neįspėja nei savo žmonos. Kodėl? Nes
„tas, kurs nor išvysti žmogų tokį, koks jis yra iš tiesų, tas privalo atsi
žadėti visų pretenzijų į tą žmogų, pamatuotų vien sąlyginėmis teisėmis“ (36 p.).

Jis nenori ir negali varžyti jos laisvės.
„Jei stengčiausi sutūrėti Bimalę prie savęs, kaip grandinėlę ant kaklo, tas
reikštų, kad aš sąmoningai laikau slegiančią mano širdį sunkenybę“... „Tiktai
tada, kada mes patys paleidžiame iš narvo paukštelį, tik tada suprantame, kad
paliuosuotas paukštelis grąžino ir mums laisvę. O visa, ką mes įmetam į narvą,
sukausto mus troškimais, kurių grandys tvirtesnės už geležį“... „Ar nekalbėjau
aš melsdamasis, kad, jei laimė man nėr skirta, lai ir neateina; jei skausmas
turi tekti mano daliai, lai pasiekia jis mane, kad tik nereiktų gyventi nelaisvėje“...
„Laisvė... žmogui yra svarbiausias dalykas. Niekas negali jai prilygti — niekas!“
(168 ir .169 p.p.)

Nors jis mylėjo, bet vardan laisvės, jis nesistengia sulaikyti
prie savęs Bimalės. Bet tai nereiškia, kad jam nebūtų skaudus
jos atsitraukimas. —
„Namuose, kurie rados tušti mylimiesiems išsiskyrus, dar gyvena muzikos
garsai jų tuštumo širdyje. Bet tyla tų namų, kurie rados tušti del to, kad my
limieji tapo svietimi vienas antram, yra nyki ir kaisi. Net iš skausmo sušukti
nedera“.

Jis turi ir skaumo atsižadėti: —
„Ir aš turiu nutildyti tą skausmo riksmą savyje. Kol aš kentėsiu, tol Bimalė
nepažins tikros laisvės. Aš privalau (pabr. autor.) ją visiškai paliuosuoti, nes
šiaip ir pats niekada negalėsiu pasiliuosuoti iš netiesos" (100 p.). Nes „turėjimas
per tiesą to, kas iš tiesų yra netiesa, tėra paties savęs smaugimas“ (168 p.).

Kaipgi tas „skausmo riksmas“ savy nutildyti?
„Aš privalau kentėti; bet turiu visomis priemonėmis, kokios tik yra man
prieinamos, apsaugoti save nuo vienos savęs kankinimo rūšies: aš neprivalau
įsigalvoti, kad mano gyvenimas nustojo savo vertės del to, kad kažkas mane
atstūmė ir tuo privertė mane kentėti. Gyvenimas perdaug yra brangus, kad aš
galėčiau jį visą atiduoti už mano ankštą namų pasaulėlį; negalima leisti, kad
viso gyvenimo darbas galėtų pareiti nuo menko pasisekimo ar nepasisekimo
mano paties džiaugsmų ir liūdesių srityje.“ (70 p.).

Taip optimizmo pilna širdimi Nikhil žvelgia į susidariusią
šeimos dramą.
Toliau, Nikhil tyli tol, kol pati Blmajė pamato savo klaidą,
tik tada jis paduoda jai pagalbos ranką. Čia Tagore parodė, kad
pati Bimalę nusikaltusi, pati turėjo už tai ir atsakyti, atkentėti
dvasios kovą.
Kartu čia yra ir pedagoginis klausimas: ar žmogus, krintąs
į klaidą, persergėti, ar palikti jį, kol jis pats pasijus suklydęs,
ir tik tada padėti pasitaisyti.*)
*) Palikti žmogų beklystantį pačiam sau, labai povojinga, nes kada jis
pamatys savo klaidą, gal tada bus pervėlu. Geriau jau neleisti, ne kaip nukum
pusį traukti. Manydamas, jog reikia leisti blogui augti, kol jis pats parodys
blogus vaisius, Tagore, mums rodos, bus padaręs nemažą pedagogišką klaidą. Red
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Mūsų nuomonė gal ir nesutiktų su autoriaus mintimi, bet
nevieta čia ji kritikuoti.
Tagore šiame romane paliečia nors trumpai ir sielos, ir žmo
gaus esmės, ir amžinybės klausimus, bet perdaug jau rašinys nu
sitęstų, norint kiekvieną pagvildyti.
IV. Vertėjas padarė gerą ir naudingą, darbą, imdamas versti
Tagores, šio mistiko filosofo-poeto optimisto belestristinį kūrinį.
Gaila tik, kad darbas atliktas nevisai sąžiningai. Yra užsilikę ne
maža klaidų ir gramatikos, ir žodyno ir sintaksės. Pavyzdžiui,
vertėjo rašoma: kaž koks, kaž kas, privalėjo (vietoj privalzjo), to
bulas, pamastė, savaitė, aukštesnis, pasiryžote, kliudysite, nesą
monė, nesąmoningai, Apv^zzda, grimzta, gązdinimas, įsivaizdini
(įsivazduoji?) skaityk save laiminga ir kt. Yra šiaip jau klaidų,
kurios bus pasitaikę griečiausia tik per neapsižiūrėjimą.
Galima kiek užkliudyti ir sintaksė. Vertėjas verčia: Kai mano
vyras man pasipiršo, astrologas, atvykęs pažiūrėti mano delnų:
(delno 14 p.); ...mano ligos išgydomos tik Swadeši piliulėms jas
apšaudant (...tik Swadeši piliulių apšaudomos 27 p.), Man pasi
siūlius pagelbėti jai ji krūpteli ir protestuoja (kai aš pasisiūlau
jai padėti, ji... 51 p.); Ypač, kai jo gymį apšvietė paskutinis
spindulys lėnai nusileidžiančios saulės, jai nuriedėjus jau žemiau
už paviliono stogą, man pasirodė lyg jį dievai pažymi, kad jis
yra jų pranašas, kurį jie pasiuntė mirtingiesiems žmonėms. Šitas
pavyzdys, be sintaksės klaidų, yra jau ir sunkoko stiliaus. Tokių
sakinių yra ir daugiau (pavyzdžiams gaila vietos). Rašybos žen
klų vertėjo visai neatsižiūrėta: kur reikia, nėra jokio ženklo, kur
nereikia — pristatinėta. Iš visa ko matyti, kad vertėjas kalbą moka
pusėtinai. Tik jei darbą jis būtų atlikęs daugiau atsidėjęs, tai ir
kalba ir stilius būtų buvę daug geresni. O šiam romanui ypačiai
privalu gera kalba—harmonijos principas reikalauja, kad didį turinį
atitiktų ir puiki forma.
J. Ambrazevičius.
Die Stadt am Meer. Nonni’s neue Erlebnisse Von Jon
Svensson. Mit 12 Bildern. 5. u. 6. Auflage. 8° (VI ir 360 p.)
Freiburg i. Br. 1925, Herder.
Ich sehe den Himmel often! Erzahlungen fur jugendliche
Kommunikanten von Konrad Kummel. Mit einem Titelbild. Frei
burg i. Br. 88 p. Herder.
Prekių Mokslo Vadovėlis ir trumpos technologijos žinios.
J. Krasauskas I dalis. Kuras. Cementas. Stiklas. Molio dirbiniai.
Metalai. Pluoštuota medžiaga. Popierius. Oda. Kaunas, 1925 m.
271 psl. Kaina 20 litų.
Švietimo darbas rugpjūčio mėn. Nr. 8.
„Aušros Medis“ Lietuviai pagražinti Draugijos vienkartinis
leidinys „Aušros Medžio“ sodinimui ir Veliuonos iškilmėms pami
nėti. Leidinį redagavo L. Gira.
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Reine Jugendreife. Von Dr. Tihamer Toth, Mit einer Einfuhrung von Dr. L. Bopp. Mit 4 Bildern 2. u. 3. Auflage 8°
(XIV ir 160 psi.) Freiburg i. Br. 1925, Herder.
Kiekvienam žmogui tenka pergyventi visokių krizių, bet di
džiausias ir pavojingiausis krizis — pirmieji jaunystės brendimo
metai. Tada visu galingumu pasirodo lig tol nežinomas priešas
— seksualiniai palinkimai. Kaip kovoti su jais, kad liktum nuga
lėtojas? Ši graži knygutė tą reikalą vispusiškai nušvies. Čia duo
dama psichologinė brendimo eiga, pavojai ir kova su jais atsižiū
rint aukščiausiojo Dievo plano. Kalba lengva. Pati knygutė labai
graži.

Mūsų veikimas,
IV Žemaičių Ateitininkų konferencfja.

Liepos 17, 18 ir 19 d. Skuode įvyko ketvirta Žemaičių katali
kiškosios mokleivijos konferencija. Dalyvavo apie 200 svečių, jų
tarpe buvo J. E. Seimo pirmininkas Dr. L. Bistras, „Pavasario"
Sąjungos garbės pirmininkas prof. Eretas, Seimo nariai Dagilis
ir Galdikienė, tėvas jėzuitas Mešlis, Ed. Turauskas ir daug kitų
garbingų svečių.
Posėdžiai ėjo vainikais išpuoštoje Progimnazijos salėje. Kon
ferencija pradėjo savo darbus pamaldomis už mirusius ateitinin
kus; jas atlaikė seimo atstovas kun. J. Dagilis. Po pamaldų ėjo at
stovų ir svečių registracija. Lygiai 101/2vaI. Žem. Centro Valdy
bos pirmininkas A. Petreikis trumpa kalba atidaro konferenciją
kviesdamas visus sugiedoti at-kų himną. Į konferencijos prezidiu
mą išrinkti: pirmininku Gr. Valančius, I vicepirm. K. Meškaus
kas, II F. Zubinas; į sekretoriatą: J. Masiliauskis, St. Dombrauskaitė ir J. Kuša. Be to išrinkta mandatų, redakcijos ir sumanymų
komisijos. Pasipila visa eilė sveikinimų: L. Kr. Dem. p-jos vardu
sveikina J. Dagilis, K. Moterų Draugijos vardu p. Galdikienė,
Skuodo katalikiškųjų orgjų vadu kun. J. Ruibys, Ukmergės kat.
org-jų vadu kun. K. Jurkus, Skuodo dekanas kun. Pr. Žadeikis,
žemaičių katalikų studentų Simano Daukanto Dr-jos ir At-kų
Centro Valdybos vardu stud. D. Jurkus, „Pavasario“ Sąjungos var
du O. Labanauskaitė, L. G. ir S. F. vardu Ražaitis; sveikino stud.
Sūdžius, Piktuižis ir vėliau atvykusis J. E. Seimo pirmininkas Dr.
Bistras. Raštu bei telegramomis sveikino prof. Dovydaitis, prof.
Maliauskis, studentas Strelčiūnas, Dzūkų ateitininkai ir kiti.
Po sveikinimų eina kuopų atstovų pranešimai. Pranešta iš
8 kuopų, 5 kuopos atstovų neatsiuntė. Pranešė ir žem. stud,
im. Daukanto draugijos atstovas apie jos įsikūrimą, darbo pla
nus ir tikslus.
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Centro Valdybos darbuotę trumpai nupasakojo jos pirmi
ninkas A. P. Už jos darbus ir padėtas pastangas priimta pagyri
mo formulė. Trumpą pranešimą padarė Dzūkų at-kų II-joj kon
ferencijoj dalyvavęs žemaičių atstovas Valančius.
Pranešimais ir baigėsi I posėdis. Pietų pertraukos metu
dalyviai linksmai dainavo; ir apskritai konferencija pasižymėjo
nepaprastu dainų ūpu; ji buvo tartum kokia dainų šventė. Il-me
popietiniame posėdy išklausyta tėvo jėzuito Mešlio paskaita: „Kris
taus religija — tobūlybės kelias“. Paskaita patiekta raštu. Ji la
bai sudomino dalyvius, kurie vienu balsu paprašė gerb. prele
gento atspauzdinti ją „Ateity“.
Po to mergaitės darė savo atskirą posėdj, kur tarėsi savo rei
kalais ir išklausė p. Galdikienės paskaitą. Vaikinai tarėsi visuo
meninio darbo reikalu.
Kitą dieną III posėdis prasideda 8 valandą. Ed. Turauskas
skaito paskaitą: „Žemaičių rolė mūsų tautos kultūroje“. Joje pre
legentas nupasakoja pagrindines žemaičių būdo savybes, žemai
čio Vytauto suvaidintą istorijos vaidmenį ir daro išvadą, jog že
maičių vyrai Poška, Daukantas, Valančius savo darbais leidžia
mums tvirtinti, kad žemaičių daugiausia padaryta ir kad jie dau
giausia dar gali padaryti mūsų tautos kultūroje. Toliau prof. Ere
tas skaito paskaitą: „Aktyvumas moksle ir gyvenime“, joje jis
nurodo rytų pasyvumą ir vakarų aktyvumą, pažymėdamas, jog
lietuviai taip pat ir žemaičiai, deja, nesą laisvi nuo rytų įsravos
ir ragina todėl krypti į vakarus persiimant jų aktyvizmu.
Po paskaitų tartasi ir diskutuota organizacijos, reikalais. Gy
vai ir intensyviai diskutuota Valančiaus referatas „Žemaičių at-kų
veikimo perspektyvos“, kuriose paliesta daug svarbių veikimo
dalykų. D. Laučys (dabarjau miręs) referuoja „Apie mūsų vei
kimo būdus ir taktiką“. Čia referentas iškelia visiško mūsų vei
kimo reformavimo reikalą ir duoda daug sveikų, naujų minčių
veikimo dvasiai ir organizacijos ūpui pagerinti atnaujinti.
Stud. D. Jurkus plačiai nupasakoja apie būsimą kitais me
tais žemaičių at-kų kongresą.
Pertraukos metu posėdžiavo visi tarp pavasarininkų veikią
ir norį veikti.
Paskutiniame konferencijos posėdy išklausyta Dr. Bistro
„Nurodymai auklėjant save“, kurioje gerb. sendraugis nurodė
priemones ir būdus protui, valiai ir širdžiai auklėti. Kitų metų
Centro Valdybą pavesta sudaryti Telšių at kų kuopai, jai pavesta
taip pat sudaryti Kongresui rengti komitetas. į Revizijos Komi
siją ’šrinkti: Valančius, Laučys, Petreikis. Priimta visa eilė rezoliucjų ir statutas.
Vietos dekano prašomi visi konferencijos dalyviai dalyvauja
mišparuose ir K-cijos uždarymas atidedamas kitai dienai. Išaušus
gražiam sekmadienio rytui visi dalyviai linksmi ir laimingi susi-,
rinko posėdžių salėn. Iš čia nuėjo bažnyčion. Dekanas kun. PrŽ. atlaikė iškilmingas mišias ir pasakė momentui pritinkantį pa-
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mokslą, o visi dalyviai bendrai priėmė šv. Eucharistiją. Širdys
džiaugėsi matant taip gausingą jaunosios inteligentijos barį arti
nantis prie Dievo stalo.
Po pamaldų konferencijos dalyviai valgė bendrus pusryčius,
kuriuos suruošė Skuodo ateitininkai. Linksmumas, džiaugsmas ir
laimė spindėjo visų veiduose. Himno ir dainų meliodijos aidėjo
visą laiką. Linksmos kalbos, juokavimai, ir — valio be atvangos
buvo girdėti.
Po pusryčių baigti konferencijos darbai. Pasakyta visa eilė
gražių kalbų. Galop po konferencijos pirmininko kalbos atkalbėta
malda, sugiedota at-kų ir tautos himnai ir konferencija uždaryta.
Paskui buvo bendras pasilinksminimas, koncertas ir sportininkų
demonstruotė. Progimnazijos aikštėje sujudo gražus jaunimo bū
rys linksmintis, dainuoti ir sportuoti. Moksleivio J. Kydiko ve
damas jungtinis choras padainavo: Važiavau dieną, Trijų seselių,
Pamylėjau vakar, Jaunimo giesmė, Ant tėvelio dvaro ir kitų
dainelių.
Prof. Ereto vadovaujami sportininkai ėmė rungtis. Dalyvavo
Plungės, Šiaulių. Telšių ir Mariampolės at-kų kuopų sportininkai.
Rungtynių rezultatai šitokie: ieties metimas, I vieta Duoblys
(Plungė); II — Ražaitis (Mar,) ir III — Vaičius.
Šokimas įšsibėgėjus į aukštį: I Daublys (Plungė) iššoko Į,4O
mt, Ii Ražaitis (Mar.) — 1,35 mtr. III Balvočius (Telšiai) ir Šiažas (Šiauliai) po 1.30 mtr. Šokimas j aukštį su kartimi: po 2 mtr.
ir 40 c. Balvočius (Telšiai), Duoblys (PI.), Vaičius (PI.) ir Ražai
tis (Mar). Kumščiasvydis aiškių rezultatų nedavė.
Reikia pažymėti, kad sportas, dainos ir bendrai, konferen
cija Skuodo visuomenei paliko gilaus įspūdžio.
Saulutei nusileidus visi dainuodami išsiskirstė.
Idealingasai Žemaitijos jaunime! Sveikiname tave šiandien
dirbantį didį darbą, tegul Aukščiausiasis stiprina tavo jėgas, te
gul tie pasirįžimai, padaryti Skuodo Konferencijoj, visad gaivina
tavo dvasią. Visus darbus aukok Lietuvai, o Lietuvą Kristui.
Žemaičių Studentas.

„Ateities“ platinimas.
Mes siekiame to, kad visi at-kai būtų sąmoningi ir kad
kiekvienas narys skaitytų „Ateitį“. Todėl toms kuopoms, kurių
visi nariai užsisako „At.“ pusmečiui ir iš anksto prisiunčia prenu
meratą, duodame „At." pusmečiui už 3 lit. Paskutiniu laiku Kė
dainių kuopos visi nariai užsisakė „At.“ ir pinigus atsiuntė
1925 m. antram pusmačiui. Mariampolė vietoj 300 egz. prašė
pasiųsti 370 ekz. „At.“ Mariampolės kuopos nariai taip pat žada
visi užsisakyti „At.", bet tuo tarpu visų narių prenumeratos dar
neatsiuntė. Šakių vyrų kuopelė taip pat norėtų visa skaityti savo
laikraštį, bet mergaitės pinigų neištenka. Tur būt greit berniukai
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su mergaitėmis susitars ir visi „At.“ užsisakys. Kybartą kuopa
buvo apsnūdusi. Dabar „At.“ platintojas J. Bilevičius rašo, kad
tuoj bus atsilygintos senos skolos ir vietoj 8 ekz. prašo siųsti 20.
Mums įdomu būtų žinoti, ką galvoja tuo reikalu Šiauliai, Pane
vėžys ir kiti. Tylėjimas juk blogas ženklas. Kitos kuopos tiek
apsileidusios, kad net nepraneša savo platintojų adresų, o apie
atsilyginimą taip pat negalvoja. Mes dar kartą prašome mesti
nelemtą apsileidimą, kuris trukdo visą organizacijos darbą.
Redakcija ir Administracija.

Redakcijos atsakymai.
P. Šiauštai. Redakcijoj Tamstos raštų, del kurių pasKutiniu laišku taip bari,
yra vos du: „Knyga ir moksleivija“ ir „Židinio“ Nr. 2 recenzija. Pirmas nega
lės būti patalpintas, nes pripažintas persilpnu, o antrojo dabar dėti nebėra pras
mės, kai „Židinio“ išėjo net Nr. 7. Atsiųstus eilėraščius skaitysime.
K. Meškauskui ir Z. Ivinskiui. Draugams už recenzijas dėkų. Į šį N-rį
netilpo, nes kiti buvo anksčiau įdavę. Jūsų recenzijos tilps kitame N-ry. Lau
kiame daugiau.
Maceliui. Kai klausimas Kauno Studentų Dr-vėj jau išsirišo, straipsnis dėti
nebereikalingas. Be to jis labai karštu ūpu parašytas. Neužmiršk mūsų.
Bern. Brazdžioniui. Dėkui už atsiųstuosius raštus, tik šiuo tarpu vargu
jais pasinaudosim. Jei draugas sutiktum, mes siųstume juos „Pavasario“ redak
cijai. Prašom mūs nepamiršti.
K. Mantvydui. Draugo eilėraščiuose matyti daug sugebėjimo kurti ir este
tinio skonio. Visa „bėda“, kad per maža darbo įdėta: stilius neišdirbtas, poezi
jai trūksta spalvotumo, nuotaikos, gyvumo. Perdaug tuščių žodžių, per maža
minties. Kai kuriuos eilėraščiuos nuolat besikartojąs „liūdnumas“ darko draugo
poeziją; pasistenk to žodžio nebevartoti savo raštuose.
M. Burbului. Pora eilėraščių atidavėm „Pavasario“ red. „Rudens metu“—
silpna forma ir stilius.
J. Silvai. Iš dr-o eilėraščių pastebima retoiški gabumai, bet poezijos juose
labai maža. Atidavėm „Pavasario“ red.
B. Keturauskui. Jei dr-o rašiny poezijos nėra, tai, rodos, jos nė nereikia,
nes taip lyg geriau išeina. Bet, kur tik pavartoj! poezijos palyginimus, ten iš
eina karikatūra. „Sapnas“ taip pat nevykęs.
Šiaudų Šnabždui. Draugas, pasirodo, turi gabumų satiras rašyti. Gerai, lavin
kis toj srity. Atsiųstąjį dalykėlį vargu panaudosim. Parašyk mums daugiau.
Juveniui. Ir stilius ir forma ir ištisi išsireiškimai, paimti iš Maironio, Pu
tino bei kitų mūsų poetų, nedaro nei draugui garbės nei mums malonumo.
Rašyk, bet įdėk gyvybės, jausmo į savo poeziją; stenkis laisvai reikšti savas
mintis, o ne šabloniškai sekti kitus, Laukiame daugiau.
Šešuolei. Kažin ar galėsim šiuo kart pasinaudot dr-gės eilėraščiais, nors
labai dėkingi esam, kad mūsų neužmiršti. Jeigu draugės eilučių neįdedam, tai
neturi nusiminti. Jos yra neblogos, bet mes tikimės ir laukiame dar geresnių.
P. Gintarui. Drauguži! kas per malonumas taip kalviškai dirbt eilėraščius.
Tas eilėraštukas-sonetas visai nukaltas Santvaro pavyzdžiu.
S. V. K- Dr-go to eilėraščio gera pusė, kad jis yra savas, neimtas iš kitų,
bet šiaip visais atžvilgiais gana silpnas. Taisyk savo stilių, rūpinkis forma, o
gal ilgainiui ir būsi... O dabar poezijos čia maža—daug dirbtinumo.
Redaktorius Jonas Grinius.
„RAIDĖS“ SPAUSTUVĖ KAUNE, LAISVĖS AL. 35. TEL. 758

Ateitininkų Susišelpimo Fondo Loterija.
1925 m. gruodžio 12 d.
Loterijon leidžiamas radio aparatas (1000 litų vertės), gramafonas (400 litų vertės), rašomoji mašinėlė (600—700 litų vertės),
dviratis (300 litų vertės), gintaro 100 su viršum daiktų, saldainių,
knygų ir 11, ir 1.1.
Laikas trumpas, bilietų skačius apribotas, dėlto visi skubė
kime įsigyti nors vieną bilietą ir kuo daugiau jų išplatinti kitų
tarpe. Ateitininkai, savo loterija turi rūpintis, kaip savo daiktu.
Kuo geresnis jos pasisekimas, tuo turtingesnis mūsų neturtingų
draugųių šelpimo iždas — Fondas.
Bilietų galima gauti siunčiant paštu pinigus (jei mažiau 10-ties
bilietų, dar ir atsiuntimui pašto ženklas) Ateitininkų Susišelpimo
Fondui, Kaunas, Vilniaus g. 22, taip pat ateitininkų kuopose.
Laimėjusieji numeriai bus skelbiami katalikiškuose laikraščiuose.
Fantus siuntinėsime ir paštu, jei tik laimėtojas apmokės pašto iš
laidas. Emusieji iš eilės 10 bilietų tikrai laimės.

At-kų Susišelpimo Fondo Centro Valdybos
Loterijos Komisija.

Aukos Stud. J. Krasnicko Fondui.
Per A. Jušką aukojo: Rokiškio mokytojai dalyvavę 1924 m.
IV. 5 paskaitoj 49 lit., J. Sakalauskas 6 lt, A. Pautienius 5 lt.,
J. Kepenis 10 lt., V. Viliūnaitė 5 lt., V. Pedičytė 2 lt., O. Manelytė 2 lt., K. Januškevičius 3 lt., N. N* 5 lt., Liestai Ramyga
loj 15 lt., Masiliūnaitė 5 lt., V. Švagždys 4 lt, A. Ratkevičius 2 1.

Pranešimas.
Dar galima gauti At-kų Centro Valdyboj 1922—23 m. m.
At - kų Konferencijos fotografijų. Kreiptis adresu: O. Kubiliutei,
Kaunas, Laisvės Alėja 3.
Taip pat galima gauti ir At-kų Kongreso fotografijų, kas
plačiau pranešta „Ateities“ Nr. 7—8. Galima gauti ir Kongreso
abstinentų grupės fotografijų.
................................... . ............................. .

Redakcijos adresas:

Kaunas, Laisvės AL Nr. 61, III aukšt.

Administracijos adresas:

Kaunas, Laisvės AL Nr. 3.

Ateities“ kaina:
Lietuvoje metams
— —
Užsieniuose metams — —
Atskiras num.
— — —
Moksleiviams imant kuopose

15 lt
20 lt
150 et
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