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Aleksys Dičp etris

Nežinomas svečias
Nežinomas svečias ateina iš tolo, 
baugiai pasibeldžia į kiemo vartus — 
ir šnabžda į sielą tylus nujautimas, 
kad gilios jo akys, kad veidas rūstus.

Kai rudenio vėjai pravirksta už sienos 
ir sutemoj beldžia tyliai langines — 
lyg, rodos, tai svečias iš tolimo krašto 
slapčia atkeliauja ir laukia manęs...

Ak, duotum sidabrą jam, skambantį auksą, 
kaip Dievą jį melstum karščiausia malda, 
kad tik nesustotų ties drebančiu langu, 
kad tik neateitų kieman niekada!



— 490 —

J. Aleksandravičius
Oegutėlė

Ir atskrido, atplasnojo gegutėlė 
Vyšnių sodan.
O nuo vyšnių sniegas krito...
Užkukavo užraudojo gegutėlė
Aukso godą.
Josios goda nuaidėjo, nusirito...

Tai kukavo, tai raudojo gegutėlė
Balsu šaukė
Josios balsas sidabrinis tvino, tvino...
Aš, pas stiklo langužėlį, šviesaus krislo 
Rymau laukiu...
Ir gegutės raudužėlė pavadino...

Pavadino vyšnių sodan, kur šakelės 
Sniegą kėlė,
Kur vėjelis lengvasparnis siautė šėlo...
Pavadino vyšnių sodan, kur gegutei
Širdį gėlė...
Eisiu sodan nuraminsiu gegutėlę!...

Vitalis Svaįonis
Aimanos plinta...

Girdžiu, kaip aimanos plinta 
Iš mirštančios žemės širdies; — 
Kaip rauda lapai nuskinti, 
Kaip skundžias platybės erdvės. 
Ir mano gražieji sapnai 
Vis blaškomi vėtrų rudens, 
Ar vis tik šalti pelenai 
Ant aukuro mano rusens?
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Sesuo lė

Liūdi vakarai migloti, 
Medžiai ilgisi rasų, 
Dangaus skliautai ašaroti... 
Kur žiuri — visur tamsu. 
Tyliai rauda juodos pušys, 
Gamta skęsta tamsumoje 
Jau sudužę mano kanklės... 
Skamba vien aidų aidai. 
Jau užgeso kaitrios saulės 
Paskutiniai spinduliai — 
O mintyse dar vaidenas 
Pašarvotieji sapnai...
Vien tik liūdnas smuiko garsas 
Amžių amžiais nenutils 
Ir paguos suspaustą sielą 
Nakties poilsio sapne. 
Tik malonus dienos šypsnis 
Džiaugsmo valandas primins, 
Nors nuvytę pirmos gėlės 
Niekados nebeatgims...
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*S7. Žvirgždas

Mažoji pardavėja
Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro ji stovinėdavo didžiųjų 

gatvių kertėse.
Nedidelė, jauna mergaitė.
Prisiglausdama kur prie namų sienos ar šalto mūro, dairėsi 

į praeinančius žmones ir savo juodomis akutėmis gaudė jų žibu
riuojančius žvilgsnius. Gražiu nusišypsojimu sveikino besiskubi
nančius vyrus, pro mažas moteriškas lūpytes rodė baltus, tankius 
dantukus.

— Cigarai... paperosai... degtukai...
Siūlė jiems iš atdaros skrynutės ir daugelį kartų nusiminusi 

sau kalbėjo:
— Nepirko...
Bet greitai vėl šypsojosi, vėl linksmomis akutėmis kvietė 

praeivius.
— Vakaras dar toli, — mąstydavo ji iš ryto, — ir a" daug 

daug parduosiu. Tėvelis tada nusidžiaugs, paglostys mar .bu
čiuos... Toks geras, malonus mano tėvelis!

Ausdavo išvargusi mergaitė svajone*, pindavo jas, dailino. 
O kai kurią dieną vis mažiau ir mažiau skrynutėje likdavo' neiš- 
parduotų dėžučių, ji vydavo jas šalin, kaip nereikalingas, kada 
svajonių vietoje tiesa stojasi.

Tačiau šiandien ši tiesa neaiškėjo. „Mažoji pardavėja“ 
vargo, bėgiojo gatvėmis, stovinėjo jų kertėse ir — tik kelias 
degtukų dėžutes pardavė. Buvo ji prislinkusi ir prie vienos 
tabako krautuvės, atsisėdo ant laiptelių, bet išėjęs šeimininkas ją 
subarė, kam pirkėjams kelią pastojanti, ir ji, kaip pavarytas šune
lis, „nuvizgino“ toliau. O širdyje buvo sunku, slopu...

— Cigarai... paperosai... degtukai...
Kartojo mergaitė pro sunkias mintis, o kyląs nusiminimas 

vis retino jos žodžius ir skausmu rakino lūpas. Skaudu pasidarė, 
kad nieko tėveliui neparneš, nieko-nieko per visą dieną! O jis 
guli vienas sulūžusioje lūšnelėje ir laukia, kada jo dukrelė grįš: 
ar turės ką? ar dar nors vienai dienelei nustums tolyn sunkų 
vargą? ar bus iš ko maitintis? ar... Dievuli mano!..

Tik vartų girgžtelėjimas pabudino mergaitę iš sunkių minčių.
— Ponuli, pirk... aš dar nieko nesu pardavus, — ir ašaro

tomis akutėms ji įsismeigė į jaunuolio veidą.
— O „Pažas“ yra? — paklausė.
— Turiu. Štai du, trys, keturi, — mažais ’piršteliais per- 

rankiojo dėžutes.
— Aš paimu visas.
Atskaitė, užmokėjo.
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— Kokios gražios jos akys! — pamanė nepažįstamasis ir 
dingo besiraizgančių žmonių eilėje.

— Koks geras ponas, — nusišypsojo kiek mergaitė — 
Koks geras!

O gatvėje beldėsi vežimai, viena po kitos žiebėsi lempos.

2.

Skulptorius Leonardas visą dieną sėdėjo prie savo kūrinio 
ir nieko nenudirbo. „Piemenėlė prie šulnio“ buvo toks pats 
molio gabalas, kaip vakar ir užvakar. Jis graužėsi, vaikščiojo, 
rūkė...

— Rodos taip aiškiai ją matau, taip gyvai širdyje jaučiu, o 
vienok taip sunku išreikšti... taip sunku,..

Ir rūpesčiai jį išginė į gatvę. Be prasmės, be jokio tikslo 
jis slankiojo gatvėmis, apsistodavo soduose, susilaikydavo alėjose.

— Ponuli, pirk „Pažas“, — pasiūlė jam priėjusi mergaitė, 
ir jos juodos, jaunutės akys vėl sutiko jo žvilgsnį.

— Pirk, ponuli...
Leonardas tylėjo.

Aš dar turiu anų, — pasakė: — Bet ar nenorėtum kito
kiu bu<-č ir daug uždirbti?

— Taip. Mano tėvelis serga.
— Tad ateik pas mane.
—
— Aš lipdau kūrinį — pabūsi piemenėle. Sutinki?
— Nežinau,“*— svyravo mergaitė.
— Kaip nori. Mano namai ana baltuoja.
Ir Leonardas pakilęs nuėjo. Mergaitės žvilgsniai atleido jį 

iki namų, dairėsi pro langus, žiūrinėjo duris.
— Koks gražus ir geras ponas, — kalbėjo sau: — Jis rūko 

„Pažas*...

Poliutė dažnai vaikščiojo pas Leonardą. Apsivilkusi pie
menės rūbais ir rymanti ant šulnio — ji buvo tikra Graikijos 
idilijų piemenėlė. Pagaliau jai juk 18 metų.

Ar ilgai man reikės vaikščioti? — paklausė kartą skulpto
riaus, kai leista buvo jai pasilsėti.

— Kol pabaigsiu „Piemenėlė prie šulnio“.
— O greit?..
Leonardas pažiūrėjo į ją. Ji buvo užsimąsčiusi ir savo 

rankomis pridengusi skruostus.
— Poliutė bijo gal, kad aš ją nuskriausiu?...
— Ne, ne tai... — pakratė ji galvą.
— O kas?.. — ir jis prisiartino prie jos. — Tu verki?.. Pa

rodyk savo akeles — Atidengęs jos veidą, jis palenkė galvą: 
— Tu verki?..

— !?...
I
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Ne, ji neverkia. Tik jos akyse sužibo nepaprastos liepsne
lės, užsikūrė širdies ugnis ir kas gali išlaikyti jos karštį?..

— Leonardas tada mane apleis... — tyliai pasakė.
Leonardas palinko ir pabučiavo karštas jos lūpas.
— Ne, niekados. — Tvirtai, vyriškai pasiryžo.
Poliutė nušvito.
— Tada aš žinau, kur mes gausime daug daug paperosų 

„Pažas“, — linksmai, džiaugsmingai nusijuokė.
— O aš žinau, mano piemenaite, kame glūdi kuriamoji 

galia, — jis ėmė glostyti jos mažytes, švelnias rankeles.
Bet duryse šiandien sustingo kitos moters šešėlis.
Įsiviešpatavo tyla.
Tik prasidėjusi graži meliodija suskambėjo aštriu diso

nansu, skausmu pravirko...
— Aš taip pat žinau, — tarė ji, — kur mano sužadėtinio 

ištikimybė, — ir ji žengė prie mergaitės.
Poliutė bailiai išslinko per duris.

3.

Iš dangaus krito baltos snieguolės. Jos raizgėsi, pynėsi, kilo 
į aukštį, tai vėl leidosi žemėn ir sėdo į padrikusius mergaitės 
plaukus, biro ant veido, tirpo ir ašaromis riedėjo per skruostus.

Poliutė, prisiglaudusi prie mūro, savo akutėmis jau nebevi
liojo praeivių. Ji įsmeigė jas į baltus mūrus, o liūdnos mintys 
vargino, slėgė jos širdį.

— Kad aš bučiau tų juodų, gražių akių neturėjusi ir jis 
nebūtų buvęs toks geras... toks dideliai geras...

Dūmojo, o žmonės slinko gatve ir stebėjosi, kaip mirksta 
jos skrynutė.

— ...aš nebūčiau jo pažas, jo — mylimojo, ir nesopėtų man 
širdies...

Praeidamas vienas ponas įspaudė į jos ranką keletą stambių 
monetų. Poliutė pašoko, atsistojo.

— Tai jis! — sušuko.
— Neverk, aš tavęs nepamiršiu.
— Bet tau nevalia pas jį ateiti, tu gatvės mergaite, — su

barė ją nepažįstama moteris. — Aš tau draudžiu, — ir pastūmė ją 
į sieną.

Gatvėje geso lempos, nuo stogų varvėjo vandens lašai.
Poliutė svyruodama nuėjo namo.

4.

Miesto užkampyje vos laikosi prieš vėją namelis.
Sulūžusi, žema lūšnelė. Neramūs vėjai plėšo jos stogą ir 

pažagarojęs medis barškina į pirkutės langą.
— Kas ten? — dusliai paklausė iš kampučio.
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Niekas neatsiliepia. Vien sūkuriu švilpia vėjai ir sušalęs 
klevas barškina į langą.

— O dukrele, kaip tu ilgai užtrunki! — atsiduso susikūp
rinęs senelis. — Kaip ilgai...

Bet kada jis užsnūdo, Poliutė įslinko į lūšnelę.
— Tėveli, — prisėdo prie jo, ir pabudino, — tėveli!..
— Grįžai. O ką, dukrele?..
— Turiu daug daug pinigų ir kai tu pagysi, mes iš čia 

važiuosim.
— Važiuosim, dukrele, važiuosim!
— Ir aš vėl galėsiu mokytis?..
— Ir tau nereikės gatvėje šalti.
— Nereikės, nereikės, tėveli, — kartojo apsikabinusi jo žilą 

galvą, o iš akių sriuvo ašaros.
Kada nutildavo vėjai, iš, miesto atplaukdavo linksmi balsai 

ir smagūs muzikos akordai. Žmonės džiaugėsi šeštadienio vakaru.
— Kodėl, kodėl jūs neateinat pas mus pabūti?...

Sekmadienio varpai senelį palydėjo dausosna. 
Poliutė pabeldė į aukšto mūro vartus.

Motiejus

Kai pirmieji saulės spinduliai pasveikina žemę ir kai pasku
tinieji taria sudie, liepa, vėjo supama, šlama ir šlama: ji seka 
liūdną praeities pasaką. Toj pasakoj girdis duslus pančių žvangė
jimas, arklių trypimas, ir skaudūs dejavimai.

Tamsiai žalia liepa ant kalno glaudžia mažą baltą koplytėlę.
— Iš kur tu čia atsiradai, žalioji liepa?
— Kieno ranka tave sodino?
— Kodėl viena vidur laukų?
Liepa tik šlama ir šlama nesuprantamus norus, bet geriau 

įsikibusius, girdi, kaip ji verkia, maldauja ir keikia...

Klykia gervės padangėje.
Varnos būriais lakiodamas tupia į aukščiausius medžius, lyg 

ką toly stebėdamos, kvarksi, nerimsta.
Medžiai pageltę dreba.
Lapai, vėjo nešami, sklaidosi laukuose, gąsdina kiškelį.
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Šiaurys sugriebia lapų sūkurius ir suka; žaidžia jais, lyg 
kraugerys žvėris bemirštančia auka — griebia, mėto, sklaido, jis 
viešpats, o jo karalija — visi liūdintieji laukai.

Dangus ašaroja.
Debesys kaskart vis tamsesni ir tamsesni kyla ir temdo 

dangų.
Nakties nasrai apžiojo žemę.
Sutemo.
Rūmuos sutviskėjo žiburiai. Šviesūs krislai trykšta pro lan

gus iš šviesių kambarių ir nyksta nakties gelmėse, tamsių me
džių alėjoj.

Vėjas blaško medžius. Lūžta šakos.
Uiiii.... — pelėda dejuoja.
Siaurys sugriebęs „iii...“ neša tolyn ir nakties klaikumoj 

paskandina.
Rūmuose puota.
Taurės putoja.
Kyla svaigulio aidai:
— Vivat, Silingovski!
Vivaaa ..t rūmai skęsta aiduose.
Puota, svaiguly paskendus, visą naktį nesumerkia akių.
Brėkšta.
Rytmečio giesmių aidai plaukia žeme ir budina ją: kur gies

mė siekia — gyvybė kyla. Bet rūmų niekas nevilioja: jie miega, 
nors saulė aukštai palypėjusi pusryčių šaukia.

Rūmai sutingę. Kartais šmėkštelia tarnas per kiemą, sukly
kia žąsys, ir vėl tylu. O kai svečiai sukilo, vėl šypsniai ir juokas 
rūmus paviliojo.

Šiandie baigias puota — svečiai išvažiuoja. Bet tarnai, nors 
puota ir baigias, nuliūdę: neranda raktų, visos spintos dar užra
kintos, o čia — jau pusryčių reik duoti; jie žino, jog už tai bus 
audros ir perkūnų.

Trinktelėjo virtuvės durys — įėjo ponas Ši.ingauskas, Akys 
pykčiu dega. Zvilgters — šiurpuliai pereina kūną.

— Senai-buvo laikas pusryčių duoti, kodėl gi neduodi? — 
paklausė virėją ir rėžė jai kindžalu.

— Viešpatie, ar aš gi kalta?
— Kas kaltas? Ar aš, svaiguly? Kodėl pusryčių neduodi? 

ar nematai, kad svečiai laukia?
— Raktų neranda...
— Ko? Raktų? Kurgi juos padėjot? Raktininke kur? Pa

šaukit ją.
Pašaukė raktininkę.
— Kur, vagie, raktus padėjai?
— Ten, kur ir visada — jūsų kambaryje, bet šiandie rytą • 

aš jų neradau, o kur jie, aš — nežinau.
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— Jei padėjai, tai ir paimk, o raktai tuojau čia turi būti, 
kitaip, žinai, kas tavęs laukia?

— Negąsdinkite manęs — aš nebijau. Raktus taurėje pas
kandinai, ir pats ten paskęsi.

Silingauskas, lyg perkūno trenktas, sustiro. Trenkė duris 
jr išėjo.

Suneš pradėjo loti, žąsys klykė bėgdamos tolyn: baisiai at
rodė šeimininkas.

Sutrinko durys. Sužvangėjo pančiai. Pasirodė raktininke su
rakintomis rankomis.

Vidury dvaro prie aukšto stulpo ją prirakino.
Pakėlė budelis ranką ir rengės vienu smūgiu sužinoti, kur 

raktus padėjusi.
Pririštoji prašneko:
— Ar už meilius žodžius, ar už meilias kalbas šiandien, 

Juozai, plaksi? Ar tau nemeilūs buvo žodžiai?... — Pravirko.
Budelis nuleido ranką, prisiminęs malonius vakarus ir jos 

meilias šnekas, mėnesėliui klausant.
Ponas nustebo. Taip uoliai atlikdavęs savo darbą — tik pa

duok, o šiandien neišdrįsta kartą užduoti. Pradėjo šėlsti.
— Ko žiopsai, kraugery? Ar nežinai savo darbo? Jei jos 

neplaksi, tuoj tave plaks.
— Taip, ne vieną plakiau, tegu ir mane plaka, bet jos — 

neplaksiu. Ir tu jos nežudysi, kraugery! — Žengė prie jos.
— Ar aš — kraugerys? — Kirto kalaviju ir ne kraugerys 

kraugeriu tapo.
— Viešpatie, gelbėk vargstančią žemę nuo budelių kalavijo!
— Susičiaupk, žiovanasre! Ir tavęs nekitoks likimas laukia!
— Eikš greičiau, kad jį nužudei, išplėšk ir mano kraujais 

pasruvusią širdį. Gerk mano nekaltą kraują ir malšink savo 
troškulį.

— Eikš greičiau, ko tolinies? ar pririštos mergaitės pabū
gai? Išgerk mano paskutinį gyvybės lašą... Jau suskaitytos mano 
gyvenimo dienos, Viešpatie... — Apalpo.

t ■ '

Tuščias dvaras. Nė paukščiai nelakioja, nė žmonės nevaikš
čioja. Visi, rodos, užsidarę, ir visų širdys ne širdys, bet akmens. 
Nieks negirdi jos balso ir nejaučia jos skausmo: visi nuo panašių 
reginių užkietėję.

Ji viena vidury dvaro prie aukšto stulpo laukia paskutinės 
valandos, o gražūs atsiminimai, linksmos svajonėlės plaukia vienas 
po kito vis gražesni, vis malonesni.

Jaunatvės ugnimi suplakė širdis.
Prieš ją guli jis... tas, kurs vakar taip linksmai juokavo, 

šnekėjo, kurio žodžiuos dvelkė slaptingas „myliu“. Prisiminė —
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„palauk valandėlę... bus gera“ — žodžius. Ištryško keletas grau* 
džių ašarų. Verkia...

Tuo laiku sugrįžo ponas. Pažvelgė į jos skausmingą veidą, 
į pasruvusias ašaromis akis.

— Jei pasakysi, kur raktus paslėpei, tai paleisiu.
— Jau treji metai, kai raktus nešioju ir vlusmet saugoda

ma juos, kaip pati save, klausiau jūsų įsakymo. O jei šiandie 
raktai prapuolė, ne mano kaltė ir aš — jų neturiu.

— Ir prie visų akių drįsti taip sakyti, jog „aš — jų neturiu“. 
Greičiau pasakyk, kur raktus paslėpei, nes tuo savo darbu užtrau
kei ant manęs svečių papeikimą, būk aš nežinąs, kur kas yra, ir 
dar drįsti pykinti mane, neprisipažindama raktus pavogusi. Tad 
jūs darbas — sužinoti, kur raktus padėjo (kokiu būdu sužinosite, 
man nesvarbu), o už tai aš jums gerai atlyginsiu, — tarė į du vy
ru, kurie, išgirdę dar apie kokį tai atlyginimą, laukė greičiau pas
kutinio žodžio.

Gavę įsakymą kirto porą rykščių ir atrišo ją nuo stulpo.
Ji pasviro... parpuolė.
— Kelkis, vagie! — paspyrė. — Kur raktus padėjai?
Ji netarė nė žodžio. Akys skausmo pilnos. Žvelgia į šalį — 

guli jis... Vėl praeity skrajoja, semia jėgų. Keliasi, bet, kaip pa
gauta krinta į žemę.

— Sakyk, mergužėle, kur raktus padėjai, tai nereiks tau 
kentėti, ir mums del to vargti.

— Aš jų neturiu.
— Cha, cha, cha! -— velnišku juoku sukvatojo vyrų vienas. 

— „Aš jų neturiu“, juk šiais žodžiais nieko gero nepasakai. Pa
žiūrėsim, ar ilgai tu jų neturėsi.

Arkliai žvengia. Laukas dunda. Trinka lauke akmenėliai.
— Mergužėlės gelsvos kasos šluoja kelią.
Purvas tyška. Veidas purvinas. Melsvos akys, akys gilios, 

kaip mėlynė, į mėlynę meta žvilgsnį, — ten nurimsiu.
— Kur gi raktai? Kur juos dėjai? Tark „turiu“, ir mes 

nurimsim.
— Man nereikia jūsų raktų.
Vėl keikimas, rūstūs žodžiai... Smūgis smūgį greitai veja.
Arkliai žvengia. Kaip ant kelio akmenėlį, pasagos jos gal

vą skelia.
— Mirštu...
— Kur gi raktai?
Tyli akys ašarotos. Veidas bąla. Kelia, žiūri — nekvėpuoja, 

stato — puola...
— Ei palaukit, ką jūs darot? — plevėsuoja viens nuo dvaro.
— Kogi nori?
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— Ponas rado raktus spintoj, ar kitur kur ten, tad įsakė ją 
P ' — Ji laisva — nereik jai raktų, nerakins daugiau ji durių, 

nebevaikščios ant šios žemės.
Mirė...
Liūdnos akys keršto šaukia.
Visi tyli ir į dvarą liūdni grįžta.
Ten, kur mirė, kasa duobę, leidžia kūną, beria smiltį, kyla 

kapas.
Ir iškilo vidur lauko ant kalnelio juodas kryžius, kai rudens 

liūdna saulutė paslėpė veidą užu miško, kai žemelė rengės eiti 
į svajonių karaliją.

Žemė snaudžia. Tik Silingauskas neramus, neina gultų. Di
deliais ž ngsniais vaikščioja išilgai kambario, ką tai mąstydamas 
ar svajodamas. Vaikščioja ilgai.

Dzan. dzan, dzan... — laikrodis dvylika mušė.
Negi taip greit? pažiūrėjo į laikrodėlį — iš tikrųjų jau dvy

lika. Užgesino žiburį. Atsigulė.
Rūmuose kapų tyla.
Pradėjo snausti.
Prieš jį kambario toly spinksi dvi didelės akys. Tamsos su

pamos slenka jos artyn ir artyn jo. Tamsa nyksta.^ Pasirodo kru
vinas veidas, išsitiesė ilgos rankos, jose kalavijas. Salia stovi mo
teriškė. Veidas purvinas, plaukai purvini, nekaltu žvilgsniu žvelgia. 
Eina abudu artyn ir artyn. Jau visai arti. Tiesia rankas.

— Oil — sušuko Silingauskas ir nubudo. Žiūri — nieko 
nebėra, tik tamsūs šešėliai kambary supas. Klauso — peliūkštė 
rūpestingai — grikšt, grikšt.

Vėl tylu. Snaudžia.
Rūsčios akys stačiai pažvelgė į jį ir užsimojo kalaviju.
— Atsitrauk! — Pabudo. Atsikėlė. Įsižiebė žiburį. Atsisėdo 

prie stalo. Pasirėmęs rankomis snaudžia.
Raktininkės kraujais pasruvusios akys nekaltumu spinduliuo

ja. Baltos rankos siekia.
Šalin!
— Dženr... sutarškėjo lempa.
Gaidys pragydo.
Rytą įsakė tarnams, kad ant kapo pasodintų liepaitę ir pa

statytų mažą koplytėlę.
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Dr. Jonas Basanavičius
1851-XI-23—1926-XI-23.

Jei pažvelgsime į netolimą praeitį, kai aušo mūsų rytas, 
kai bundančios tautos sąmonė garsiau prabilo,— su ta praeitimi 
neišjungiamai yra surištas D-ro J. Basanavičiaus vardas. Tas 
vardas vargiai kam nėr žinomas. Su juo pinasi ir svarbiausi 
preities įvykiai ir visas tolimesnis tautos gyvenimas. Dr. Basa
navičius yra vienas iš tų „Aušros“ gadynės idealistų, kurie karštu 
jausmu, intuicija bei nieku neįveikiamu pasiryžimu kėlė tautą iš 
miego. O kad jis vėliau ir pasitraukė, užleisdamas vietą jau
nesniems, — vis dėlto jam buvo lemta daryti pirmutinius žingsnius 
svarbiose mūsų kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo srityse.

Dr. Basanavičius gimęs Ožkabalių kaime, Vilkaviškio aps. 
1851 m. lapkričio 11(23) d. Jo tėvai ūkininkai buvo vieni ne
daugelio mūsų kaimiečių, kurie jau tuomet suprato mokslo svarbą 
Ir leido savo sūnų mokytis. Jau gimnazijos laikais Basanavičius 
buvo žinomas, kaip susipratęs lietuvis. Baigęs gimnaziją važiuoja 
iš Mariampolės į Maskvą, kur stoja universitetan. Studijuoja 
pirmiau šiek tiek istorijos filologijos, paskui medicinos skyriuj, 
kurį baigia 1879 m. Baigęs Basanavičius gavo vietą Bulgarijoj 
ir persikėlė ten gyventi, nes Lietuvoj tuomet dirbti negalėjo. 
Bulgarija tuo metu rengėsi žengti į šviesesnę ateitį, kūrė savo 
valstybinį gyvenimą. Sąlygos buvo kiek panašios j Lietuvos, 
tat Basanavičius entuziastingai stvėrės darbo. Bet ir toli būda
mas nepamiršo savo tautiečių. Rašė kiek galėjo į Prūsų lietuvių 
laikraščius „Naująjį Keleivį“, „Lietuvišką Ceitungą“. Bet neilgai 
jam teko dirbti. Įsigalėjus Bulgarijoj rusofilų partijai, Basanavi
čius buvo priverstas palikti svetingai priėmusius jį bulgarus. Jis 
nuvyko į Vieną ir ten studijavo Balkanų tautų istoriją ir archeo
logiją. Paskui šį darbą varė toliau Pragoję ir Budapešte. Ir tik 
po dviejų metų tegalėjo sugrįžti į Bulgariją.

Pragoję būdamas suredagavo pirmąjį „Aušros“ numerį, 
kuris turėjo tiek reikšmės mūsų tautai. Ir vėliau nemažai į tą 
laikraštį rašė. Basanavičius išleido svarbius mūsų tautosakos 
mokslui veikalus: „Ožkabalių dainos“, „Lietuviškos pasakos“ ir 
kt. Rašė ir bulgarų kalba.



Da l. A. Aleksandravičiaus

Dr. J. Basanavičius.



— 502 — / ' * — -

1905 m. aplinkybėms pakitėjus, Basanavičius galėjo grįžti 
Lietuvon. Čia jis atsistoja pirmose kultūros darbininkų eilėse. 
Jo iniciatyva buvo sušauktas Didysis Vilniaus Seimas, padaręs 
tiek įtakos mūsų visuomeniniam bei kultūriniam gyvenime. Vė
liau įsteigė plačiai žinomą anais laikais „Sąjungą" lietuvių kalbos 
teisėms ginti bažnyčiose. Pagaliau savo drąsiu pasiryžimu padėjo 
mūsų mokslui plėstis įkurdama? Lietuvių Mokslo Draugiją. Dirbo 
joj ir tebedirba į nieką neatsižvelgdamas. Ir nors sunki buvo 
pradžia, jaunesnieji skeptiškai žiūrėjo į jos įkūrimą, nes nebuvo 
nei mokslininkų, nei mokslo knygų—Dr. Basanavičius nenusiminė. 
Rinko, traukė iš visur knygas rankraščius ragino kitus dirbti.

Dr. Basanavičius yra vienas mūsų darbininkų, kurie giliai 
atjautė gyvuosius savo krašto reikalus, ir jiems pašventė visas 
savo proto ir dvasios jėgas. Jis težino viena — lietuvių tauta 
turi būti gyva. Lietuvybė jam yra viskas. Jam nesvarbu yra 
atskiri luomai, partijos—kad tik visi dirbtų savo krašto naudai, 
kaip kas gali. Jo tikslas tarnauti lietuvių tautai, kad ji liktų 
amžinai gyva ir įstengtų įnešti ir savo indėlį į bendrą tautų kul
tūrą. Ir šis tikslas jam tešvietė per visą gyvenimą, jis vienas jį 
teviliojo. Jis norėjo sukelti visus bendram darbui tėvynės gero
ve1, ir visi, kurie tai šiokiu ar tokiu būdu dirbo — buvo jam 
brangūs, nežiūrint jų nusistatymų. Šališku Basanavičius negalėjo 
būti — jam tai neleido jo kilnūs uždaviniai. Jis tedirbo kultū
ros darbą, — nepailstamai žadino savo tautą iš miego, rinko, 
traukė giliai užslėptus lietuvių tautos kultūros turtus. Ir iš savo 
pozicijų jis nepasitraukė nei didžiausiems pavojams gręsiant. Ir 
dabar, kada mes atsimenam Vilnių, mūsų vaizduotėj neišvengia
mai iškyla ir rami bei kilni stovyla Dr. Basanavičiaus, kuris 
atkakliai nenori pasitraukti iš savo įkurtojo knygyno ir muziejaus, 
saugodamas ten tautos turtus.

A. Petiauskaiiė.
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Šv. Aloyzas—jaunimo Globėjas
Galingi ir lakūs jaunystės sparnai!... Kaip greit jie užsimoja 

idealo dausas išmatuoti!.. Bet kodėl gyvenimo audros kartais juos 
pakerta ir putojančiose savo bangose skandina?.. Tada į sudrums
tąsias gelmes nebežvelki, —■ čia viliojančių žvaigždynų nematyt!..

Vai, kaip jaunam reikia tvirtesnio kasdienio gyvenimo pamato, 
vai kaip jam reikia tiesaus gyvenimo vairo, prieš kurį šiurpulingos 
gyvenimo audros, tai lyg silpnas šiaurio pūtimas.

Gražusis gyvenimo žiede, jaunyste! Tu privalai mokėti 
meile ir karžyg iš ku m u, ateities gyvenimą laimėti! Delko 
tat kartais šioj žemėj tavo gailios dejonės-skundos girdėti?..

Tad dar kartą išskleisk!, jaunyste, sparnus, kad pakilusi 
mintimi virš galingų Tirolio Alpių, saulės brilijantais žaidžian
čiomis Šveicarijos ežerų pakrantėmis nusileistame! į gėlynais 
marguliuojančius Lombardijos klonius, pasibelstumei j Gonzagos 
kunigaikščių garbingus rūmus... Ar negausi ten už žemiškas audras 
tvirtesnio tikrojo gyvenimo įkvėpimo?!..

1725 m. birželio 22 d. Šv. Tėvas Benediktas XIII paskelbė 
Aloyzą Gonzagą krikščioniškojo jaunimo, mokyklų ir universitetų 
globėju. Jo žemiškam gyvenime pražydusios dvasios vertenybės 
gaivalingai čia tepadvelkia ir mūsų jaunystei!...

* *
Šv. Aloyzo kilmė ir vaikystė. 1568 m. kovo m. 9 d. Aloyzas 

išvydo pasaulį Kastiglijono miesčiukyje dievotoj margrafo Ferdi
nando ir Donnos Gonzagų šeimoje. Iš pat pirmųjų vaikystės 
dienų Aloyzas buvo nepaprastai ramus, linksmas, jautrus ir meilus 
berniukas. Motinos įkvėptas dievotumas jame gan anksti pražydo. 
Drovumu pagrįstas skaistumas Aloyzui davė „malonaus kūdikėlio“, 
„šventuolio“ vardą. Iš tėvo, matyt, buvo paveldėjęs karžygiškumo 
dvasios, nes 5 m. „karys“ mėgo švaistytis savo tėvo kariuomenės 
eilėse, žaizdamas kartais gyvybei pavojingais „eksperimentais“. 
Čia jis girdėdavo kai ką nepadoru, ir tą trumpą laikotarpį vėliau 
pavadino „nuodėmingu gyvenimu“, kuris visumet jam primindavo 
nuolankumo, atgailos ir atsargos reikalingumą. 7 m. Aloyzas, 
ligos patalą apleidęs, gyvenimo rimtumu persiėmęs svajojo Die
vui pasišvęsti. Turtingos aplinkumos simpatijas jaunučio Aloyzo 
būdas lengvai sugebėjo užkariauti.

Dvasios galiūnas. Dvasios stiprybę ūgdyti — svarbiausis 
žmogaus uždavinys. Kiek č<a reikia save persigalėti, susivaržyti, 
susivaldyti! Bet jei tai visu žmogaus sielos karžygiškumu atsie
kiama, jaunuolis jaučia jėgos, giedros, linksmybės, dvasinės laisvės?!.. 
Tada tik jautri jaunuolio širdis tikrai gali jausti šiuos Psalmisto 
žodžius: „Kas man duos sparnus, kaip balandžio, kad skrisčiau 
ir atsilsėčiau?“ (Ps. 54, 7).
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Šv. Aloyzas yra tokio dvasios galiūno savo jausmingumą 
nugalėjusio pavyzdys; M. Meschler’is apie tai sako: „Kiek visokių 
prabangų ir malonumų apsupė tą jaunikaitį, bet jis narsiai su 
visais kovojo, rodydamas pasauliui išsižadančios dvasios galin
gumą. Aloyzas buvo vargšas tarp turtų, susilaikąs tarp prabangų, 
nepastebimas tarp garbės ir šlovės, visame nusimarinąs, kenčiąs 
ir skaudžiamas“. Jis paskelbė kovą išlepintam kūniškumui, kurį 
nugalėjus, įgaunama skaistumo, jėgos, dvasios gyvumo ir džiaugsmo; 
jis savo kūno geidulius ir ydas nukryžiavo!.. Dėlto jis buvo dory
bių vyras, savo prigimties valdovas!

Dėlto jis galėjo pakilti į padangių žvaigždynus! Pakilti,—ir... 
nebsugrįžti!..

Bet kaip jis tai įvykdė? — Nepaprastu ištvermingumu 
dorovės kovoje, nuolatiniu budėjimu sielos sargyboje, be 
galo jo mylima malda ir didžiai branginamomis kitomis 
sakramentalėmis praktikomis. Jis atsiekė tai, kad 
23 metų jaunuolis apleido šį pasaulį dvasios galiūno aureole 
pasipuošęs, o mums paliko skaisčių dangaus atspindžių—gražių 
savo trumpo jaunystės gyvenimo pavyzdžių. Jis nugalėjo savo 
pasaulį! Už trumpą kovą—amžinos pergalės. triumfas!...

O, kaip didi jaunystės dvasios galybė!...

Kristaus karžygys. Kilni žmogaus dvasia, tai lyg tyras šal
tinis: ji veržiasi — nerimsta, karštos meilės gaivinama trokšta 
kitų gerovei pasiaukoti. Taip elgėsi ir Sv. Aloyzas — jaunuolio 
idealas. Jis doras, šventuolis ne vien sau, — jis pasišvenčia ki
tiems. Mažai kalbus, užsimąstęs, susikaupęs jis galvoja, kaip čia 
kitiems žmonėms, jų sieloms patarnauti. Jis trokšta pagonių kraš
tams skelbti Kristaus mokslą, bet negalėdamas to įvykdyti, eina 
į kaimus, spiečia aplink save jaunimą, mokydamas juos doros. 
Aloyzas drįsta viešai sudrausti peiktinas ydas bei blogus papro
čius, bet visa tai įvykdo be galo švelniai ir mandagiai.

Jis grumiasi pasaulio jūrų bangose, bet jose nepaskęsta, nes 
meilės galybė neribota...

Kasdieniai Kristaus gyvenimo, ypač Jo kančios apmąstymai, 
nuolatinė minties malda, dangiška meilės puota Eucharistijos Pas
laptyje, tylios tylios valandėlės pas altorių, kurs linksmino jo jau
nystę — visa tai sukūrė jaunuolio širdyje liepsnojančią Dievo 
meilę. Amžino grožio, meilės ir tiesos šaltinis — Dievas Šv. 
Aloyzui brangiausis žodis. Visas jo gyvenimas — tai pildymas 
šių Psalmisto žodžių: „Nes kasgi mano yra danguje? ir kogi aš 
trokštu žemėje be Tavęs? Nors alptų mano kūnas ir mano širdis, 
mano širdies Dievas ir mano dalis yra Dievas per amžius.“ (Ps. 
72, 25—26.). Tikrajai meilei pasiaukoti ir kentėti nesunku... Kas 
tikrai myli Dievą, tas negali nemylėti artimo — Dievo paveikslo. 
„Nieks Šv. Aloyzo tiek nedžiugindavo, kaip proga patarnauti 
draugams, vargšams, ligoninis. Jis buvo tiesiog pasirengęs mirti 
už artimą“, rašo tas pats Mesch'er’is. Reiškia, Dievo — Jėzaus
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meilė jame įžiebė visuomeniškumo Idėją: eiti į žmones ir degti 
pasiaukojimo aukure kitų gerovei. Degti, nesudegti, bet dar ki
tus idealais uždegti... Tai kelias, kuriuo eina Kristaus karžygiai, 
pasižadėję „viską atnaujinti Kristuje“...

Darbo ir pareigos vyras. Šv. Aloyzas savo tikrą dievotumą 
jungė su darbu, Dirbo jis daug — nuolat; prieš kiekvieną darbą 
klausdavęs: „Kas iš to bus amžinatvei?“ ir todėl vien tai dary
davo, kas Dievui darydavo garbės bei žmonėms naudos. Iš pri
gimties stiprų protą jis lavino pagal taisyklę: ne daug, bet gerai 
išmokti. Proto ir širdies darbas jame sutartinai klestėjo. Skaisčia 
širdimi, gryna intencija pašvęsti jo darbai drauge su malda skrodė 
žvaigždynus, siekė amžių Kūrėjo sosto!..

Pareigoms atsidavęs kuo švenčiausiai net ir mažmožiuose 
buvo ištikimas. Kunigaikščių giminės jaunikaitis dirbdavo ir pa
prastą juodą darbą, jei tik pareiga to reikalavo. Kad ir nedaug, 
bet gerai sąžiningai dirbti, — tai buvo Šv. Aloyzo kasdienio 
gyvenimo nusiteikimas. Mokytojams nuolankus ir klusnus, o savo 
mokslo draugams mandagus, švelnus, nepavydus, sulig šv. Pauliaus 
žodžiais: „Visiems buvo viskuo“.

Pareigą su darbu, darbą su malda, maldą su Jėzaus—Dievo 
meile sujungęs, šv. Aloyzas, remdamasis žemės, savo dvasia sie
kė Dangaus gaivinančios liepsnos gyvenimo kovai parsinešti. Ne
paprastas darbštumas su Dievo pagalba susijęs amžinus šventybės 
rūmus sukūrė!..

...Juose skamba amžinos Harmonijos giesmė!..
9 • • • • • • • o • ■ • • •

Jaunyste! Ar dar tavo galingi sparnai išsiskleidę, ar dar jie, 
lyg pašautojo paukščio, neišdryko?.. Štai tavo, jaunyste, Globėjas 
atskeidžla gaivinančio balzamo upelius, kurie čiurlena į tavo jaut
rią širdį...

Ar regi? Bedievybė Lietuvoj žaibuoja, ištvirkimo griaustinis 
senai jau dundena!.. Ar girdi?..

Atverki, jaunyste, širdį plačiau, — tegaivlna ją, šv. Aloyzo 
paskleisti, dangaus atspindžiai. Uždeki meilę, karžygiškumą! Į 
priekį!..

...Iki, pasimatymo amžinoj Harmonijos tėvynėj!..
SA Tautietis.

Literatūra: M. M e s c h 1 e r, S. J. Šventas Aloyzas, sulie- 
tuv. Byrąs. Šv. Kazim. Dr jos leidinys. Šią knygą kiekvienas 
turėtų perskaityt’. St. T.

Ateitis 2
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< Juozas Šv aistra

Socializmo kryptys
Socializmo idėjų sūkuriai šiandien plačiai skraido po platųjį 

pasaulį. Vienur jie giliau įleidžia šaknis gyveniman, kitur tik šiek 
tiek jį paliečia, o kai kur neįstengia nė pėdsakų palikti. Bet 
veik visur su socializmu tenka turėti reikalo. Socializmo galutinis 
tikslas — materialių gėrybių suvisuomeninimas ir atatinkamas tam 
suvisuomeninimui jų naudojimas, viešpataujant proletariato dikta
tūrai. Socializmas savo tikslo siekti išeina grynai iš materialistinės 
pasaulėžiūros, pripažindamas tiktai ekonominius santykius žmo
nijos gyvenime tikrai vertingus ir nustatančius taipgi jos dvasinio 
gyvenimo bėgį. Jis atmeta visa, kas priešinas sekančioms iš 
ekonominių santykių išvadoms ir ypač pasmerkia religiją, kaipo 
tvarkančią gyvenimą Amžinybės principais x).

Nesiskaitydamas su priemonėmis, socializmas stengiasi išstumti 
iš gyvenimo, jo manymu, smerktinus nusistatymus ir įgyvendinti 
savo Idėjas. Kadangi socializmui įgyvendinti ne visur einama tais 
pačiais keliais, todėl, čia nors trumpai noriu paliesti, vyraujančias 
šiais laikais socializmo kryptis.

Šiam rašinyje man rūpi paliesti marksizmas, refcrmizmas, 
sindikalizmas ir bolševizmas.

Marksizmas.
Marksistai sako, kad gyvenimas taip vystosi, kad socializmo 

įgyvendinimas bus ateityje neišvengiamas. Jie tvirtina, kad, tiesiog 
pašėlusiu greitumu vystantis industrijai bei komercijai ir tarpu- 
savęs negailestingai konkuruojant, turtų koncentracija pereina vis 
į mažesnio skaičiaus žmonių rankas. Tai įvyksta dėlto, kad vei
kiant tik ką minėtam dėsniui, vieniems tenka bankrutuoti, kitiems 
gi laimėtojais likti, milžiniškas sumas uždirbti. Bankrutavusius 
pats gyvenimas išbloškia šalin ir jų vietą užima laimėjusieji. 
Bet kadangi industrija, .komercija be paliovos plečiasi, auga, 
konkurencija stiprėja, tai vis dažniau nekuriems tenka bankru
tuoti, o kitiems laimėtojais pulikti. Taip pamažu turtų koncen
tracija renkasi vis mažesnio skaičiaus žmonių tarpe.

Kadangi nedidelis skaičius žmonių vis renka turtus į savo 
rankas, tai iš kitos pusės vis didesnis žmonių skaičius puola į 
neturtą. Vidurinysis luomas, negalėdamas išlaikyti konkurencijos 
prieš piniguočius, nyksta. O piniguočiai savo kapitalais vis plačiau 
ima į savo rankas gyvenimą. Taip gyvenimui vystantis, jis pra
deda skilti į dvi priešingas interesų puses: vienoje pusėje saujalė 
-------------

3) Plačiau del socializmo pagrindų nekalbu, kadangi šis klausimas man 
reikia liesti tik tiek, kiek jis reikalingas mano čia pasistatytam klausimui 
nagrinėti.
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žmonių ir kapitalai, kitoje gi pusėje begalinės neturtingų žmonių 
masės. Dėlto gyvenimas įaštrėja, įvyksta jo krizis. Bet šis gyve
nimo įaštrėjimas ir jo krizis padėties nepataiso. Priešingai, gyve
nimas eina senais keliais ir dėlto jis tik dar pasunkėja. Ir dėlto 
prasideda intensyvi akcija išsiliuosuoti iš kapitalo, kurį turi saujalė 
žmonių, vergijos, nes padėtis pasidaro tiesiog nebepakenčiama1). 
Tuo tikslu biednuomenė stipriai organizuojasi ir sutartinai skelbia 
žūtbūtinę kovą kapitalui.

Kadangi biednuomenės masės yra begalo didelės, o kapi
talistų tik saujalė, tat jie yra stipresni ir laimi kovą, nušluodami 
kapitalistus ir paimdami gyvenimą į savo rankas. Ir štai įvyksta 
biednuomenės, kitaip tariant proletariato, diktatūra.

Taip įsivaizduodami gyvenimo bėgį, marksistai stato sau 
uždaviniu organizuoti biednuomenę, darbininkus, skiepyti jiems 
turtingųjų neapykantą bei kovoti kiek galima prieš juos ir rengti 
juos, darbininkus, galutiną smūgį kirsti, kai, susikoncentravus 
turtams mažo skaičiaus asmenų tarpe, jie galės įgyvendinti socia
lizmą. Dėlto tai kartais marksistai patys stengiasi pagreitinti turtų 
koncentraciją mažesnio skaičiaus asmenų tarpe ir didinti biednuo
menės skaičių 2).

Reform izmas.
Reformizmas ištisai sukritikuoja marksistų nusistatytą socia

lizmui įgyvendinti kryptį, kaipo klaidingą, neatatinkančią gyve
nimo tikrenybei. Reformistai, pasiremdami statistiniais daviniais, 
įrodo, kad turtų koncentracijos vis mažesnio skaičiaus žmonių 
tarpe nėra. Jie sako, kad turtuolių kapitalai, paveldėjami jų 
vaikų, kurių paprastai būva daugiau kai vienas. Vaikų gi turtus 
paveldi jų vaikų vaikai. Todėl turtai juo tolyn, vis labiau dalinasi 
didesnio žmonių skaičiaus tarpe. Be to, industriją, ypač pasta
raisiais laikais, vis labiau ir labiau ima į savo rankas akcinės 
draugijos, kurios oganizuojamos akciniais pagrindais3). Tos 
akcinės draugijos paprastai yra gan gausingos. Visa tai reiškia, 
kad kolektyvai keičia pavienius asmenis industrijoj. Tas pat paste
bima ir komercijoj. Taigi gyvenimo tikrenybė rodo ką kitą, negu 
kad tvirtina marksizmas.

Neturtas, reformistų manymu, plačiose masėse nedidėja. 
Jeigu palyginti, kaip biednuomenė, darbininkai, gyveno pirmiau 
ir kaip jie gyvena dabar, tai teks konstatuoti, kad jie dabar kur 
kas geriau gyvena, negu kad pirmiau.

Marksistų manymu pirmiaus irgi yra biednuomenės judėjimas, bet jis 
yra daugiau išsijudinimo stadijoj, todėl lemiančios kapitalui persvaros negali 
sudaryti ir dėlto laimėti. ,

2) Turbūt ne kitais motyvais vaduodamiesi ir Lietuvos socialdemokratai 
stovėjo prieš žemės reformą. ' .

3) Tai yra labai įdomus klausimas, kodėl, būtent, industrijai ir komercijai 
darant milžiniškus žingsnius pirmyn, plečias akcinės draugijos, pakeisdamos 
pavienius asmenis. Čia aš jo negaliu nagrinėti, kadangi jis išeina iš šio 
■straipsnio ribų.
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Vidurinysis luomas ne tik kad nemažėja, bet, priešingai, 
didėja. Dideli ūkiai vis dažniau pereina į viduriniojo luomo 
rankas, o vidutiniai ir mažieji ūkiai išsilaiko. Kaip industrijoj, 
taip ir komercijoj smulkesnieji pirkliai, ar gamyba užslimantleji 
asmens taipgi visumet gausingi ir nei kiek nemažėja. Gyvenimo 
reikalavimams plečiantis, kaip tik dar jie didėja.

Taigi del šių priežaščių ir to marksistų įsivaizduojamo 
gyvenimo krizio nėra Ir būti negali. Be to, dar tenka pastebėti, 
kad savo reikalams rūpinti kuriasi galingos darbininkų organi
zacijos, kurios vien jau savo pajėgomis įstengia kovoti prieš 
per didelius kapitalistų apetitus ir dėlto gerinti savo būvį. Kapu 
talistams tenka rimtai skaitytis su gerai organizuotais darbininkais, 
kadangi kitaip jie rizikuoja bankrutuoti. Be to, į darbininkų ir 
darbdavių santykius ima kištis valstybė, kuri čia lošia žymią 
reguliatoriaus rolę. Jos pagalba nustatoma dirbtuvėse darbo dienos 
ilgumas, pav. 8 valandų darbo diena, atlyginimo minimumas, 
rūpinamasi darbininkų draudimu ligoje, nelaiminguose atsitiki
muose, senatvėje etc. Visa tai ryškiai pabrėžia, kad marksistų 
keliai klaidingi.

Taigi aišku, sako reformistai, kad marksistų užsibrėžta 
kryptimi socializmas nieku būdu neįvykdomas, nes: 1) kapitalų 
koncentracijos vis mažesniam žmonių skaičiaus tarpe nėra; 2) 
neturtas biednuomenės, darbininkų tarpe ne didėja, bet priešingai 
mažėja ir vidurinysis luomas ne tik kad išsilaiko, bet dar didėja; 
3) marksistų vaizduojamo gyvenimo krizio, del tik ką minėtų 
priežaščių, nėra.

Šitaip reformizmas sukritikavęs marksizmą tuo toli gražu, 
dar nepasako, kad socializmas gyvenime neįgyvendinamas. Refor 
mizmas tiki, kad galop pavyksią socializmą įgyvendinti, tiktai 
visai kitais, negu kad marksizmas mano, keliais. Reformizmas 
sako, kad prie socializmo reikia eiti tik per demokratizmą. Tik 
kuoplačiausios demokratizacijos keliais bus galima prieiti prie 
socialistinės valstybės. O šita galima pasiekti vaduojantis evoliu
cijos principais.

Sindikalizmas.
Prieš reformizmą atsistoja sindikalizmas. Jis sako, kad einant 

reformistų principais, t. y. siekiant socializmą gyvendinti demo
kratizacijos, evoliucijos keliais, kažin ar galop vis tik pavyks 
kada nors įgyvendinti. Bet jeigu ir pavyktų, tai jisai yra tiek 
tolimas ir dėlto tiek neaiškus, kad jau tik del šios priežasties 
reformizmo keliais eiti negalima.

Kadangi dabar gyvenimas yra labai nenormalus ir dėlto 
daug tenka kęsti ypač neturtingųjų klasei; kadangi iš šios nenor
malios padėties, sindikalistų manymu, tik socializmas gali išgel
bėti, todėl yra gyvo reikalo kuo greičiausia socializmą įgyven
dinti. O greičiausia socializmą bus galima įgyvendinti tik einant 
revoliucijos keliais. Taigi i socializmą per revoliucija! — šaukia 
sindikalistai.
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Bet kaipgi konkrečiai imant to pasiekti? Visą darbą, sindi- 
3<alistų manymu, privalo atlikti darbininkai susiorganizavę į darbi
ninkų sindikatusx). Čia neprivalo maišytis inteligentija. Ji yra 
tiktai socializmo nelaimė, nes inteligentijai yra svetimi proletariato 
jausmai, jo siela. Inteligentija tik iškraipo socializmą ir dėlto 
padaro jį labai sunkiai, arba ir visai neįvykdomą. Taigi šalin 
inteligentiją, darbininkų pečiais prie socializmo! —- Šaukia sindi
kalistai.

Savo tikslui atsiekti sindikalistai stengiasi organizuoti į 
sindikatus kuoplačiausias darbininkų mases. Streikai yra vienas 
pagrindinių kovos bildu. O norint pagreitinti ir įaštrinti tarp 
darbdavių ir darbininkų konfliktus, reikia visomis išgalėmis 
nuolat reikalauti, kad darbo apmokėjimas būtų didinamas, o 
darbo valandų laikas mažinamas. Valstybiniam gyvenime nesusi
pratimams įvesti stengtis didinti valstybės skolas ir mažinti 
mokesnius. Norint sudaryti galimybės darbininkams laimėti kovą 
ir įgyvendinti socializmą, reikia kuo plačiausiai varyti antimill- 
taristinę ir antipatriotinę propagandą, o patiems kuostipriausiai 
organizuotis, rengtis galutinai laimėjimo kovai.

Šitokiais keliais eidami sindikalistai mano, kad socializmą 
bus galima įgyvendinti.

Bolševizmas.
Bolševizmas tiktai papildo sindikalizmą. Jisai pilnai sutinka, 

kad socializmui įgyvendinti, reikia eiti revoliucijos keliais, nes 
kitaip socializmo idėjos galinčios palikti tiktai idėjų pasaulyje. 
Bet kartu bolševizmas pabrėžia, kad be savo inteligentijos vis tik 
socializmas įgyvendinti, jį gyvenime išlaikyti, sunku, tiesiog neį
manoma. Taigi yra būtino reikalo organizuoti savo inteligentiją. 
Ypatingu atsidėjimu turi būti organizuojami: 1) Valstybės tarnau
tojai valstybiniam aparatui valdyti, 2) mokytojai socializmo dvasioje 
auklėti naująją kartą ir 3) kariai, kurie ginklu rankoje stovėtų 
socializmo interesų sargyboje. Šitais keliais, bolševizmo šalininkų 
manymu, tikrai bus galima įgyvendinti socializmas.

Užbaiga.
Štai vyraujančios šiais laikais socializmo kryptys. Apie jas, 

žinoma, labai daug galima rašyti, jeigu norėsim jas visais atžvil
giais detaliau nušviesti. Aš tik trumpais bruožais norėjau pažy
mėti tuos kelius, kuriais bandoma socializmas įgyvendinti. O 
rašiau apie kelius dėlto, kad ši sritis, pas mus L’etuvoje, kur kas 
mažiau paliesta, negu patys socializmo pagrindai. Tenka gan 
dažnai pastebėti, kad sunkiai susigaudome, kodėl, pavyzdin, 
bendrai paėmus, socialistų veikimas Rusijoj, skiriasi nuo socialistų 
Anglijoj, o socialistų Vokietijoj nuo socialistų Italijoj etc. Galop 
turime socialistų ir Lietuvoje. Kuriuos kelius jie renkasi mums 
ypač svarbu žinoti, nes reikia su jais turėti reikalo, ypač pasta
raisiais laikais. 

9 Kaip tie darbininkų sindikatai privalo būti kuriami ir tvarkomi, sindi
kalistai yra išdirbę labai detalius nurodymus.
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Pr. Meškauskas

Mokykla ir gyvenimas.
Skiriu Alytaus Ateitininkams. Pr. M.

Gražusis jaunime! Tavo siela sužavėjo mane, tu mano 
, sielai artimiausias ir brangiausias, ir todėl tave labiausiai 

pamilau. Tiktai iš tavęs telaukiu tos didžios ateities, kuri 
tikrai išvengs mūsų nelemtų klaidų ir baisybių, žeminančių 
žmogaus asmenybę ir vertę. Tu dar džiaugsmingai tebegyveni 
šviesų gyvenimo rytą ir visa dar gali padalyti kuo sėkmin
giausiai, niekuo tau dar netenka abejoti, ir — neabejok! Abe
jojimas yra didžiausia nepasisekimo priežastis 
mūsų gyvenime — kas abejoja, tas maža tepadaro. Tiktai 
su didžiu įsitikinimu ir pasiryžimu yra padirbami didžiausi darbai. 
Pasitikėkime savo žodžiu ir pasiryžimu, nes, būdami tauri ir 
tiesūs, patys sau ir kitiems nemeluojame,—tą gerai žinome, nes 
pažįstame kiekvienas savo širdį ir žinome savo mintis. Daug kas 
mums ką žada, ir mes jais pasikliaujame, betgi ne visi teištesi 
pasižadėjimą. Tikriausiai tegalime pasikliauti sunkiausiomis 
valandomis ir didžiausiuose darbuose tik patys savimi. Ką mes 
nusprendžiame padaryti, tą tvirtai turime tikėti ir būsiant mūsų 
padaryta, nes jei tikime dažnai kitais, tai kaip tiesiam ir didžios 
dvasios žmogui netikėti savimi!

Iš tikrųjų tavo jaunystės siela yra kilni. Kur tiek rasi didžių 
idėjų ir dvasios, jeigu ne jaunimo sieloje? Jo norai ir 
darbai tikrai pasauliui daug padarytų, jeigu jie pasiektų savo 
galą ir įstengtume juos įgyvendyti. Jaunimo mintys ir dvasia 
labai dažnai yra tolima nuo jo gyvenimo ir taktikos. Kažkas 
neleidžia jo dvasiai savo kilnumu ir darbais pasireikšti gyvenime 
ir jį rikiuoti, ir todėl ji silpnėja; su ja nyksta ir žmogaus didin
gumas, gražumas, taurumas. Pamiršta jaunimas turįs asmenybę, 
kuri nuolat reikalauja auklėjama bei ugdoma, kad jo gyvenimas 
ir darbai turėtų didžių minčių ir žmogaus garbės. Jaunimas nebe
tenka pirmykščio savo kilnumo: jį nugali įvairios ydos ir palai
dumas, nebėra jam to griežtumo, kuris jį valdė kaip vairas 
laivą, gyvenimo sūkuriuose. Tikrai nelaimingas tas jaunimas, 
kuris nemato savo gyvenimo ir asmenybės pažangą esant 
didžiame ir žmogaus ugdomame darbe, gyve
nimo griežtume ir sąmoningume, aiškesniame 
bei gilesniame įžvelgime į žmogaus dvasios 
gelmes ir didžių principų susikūrime. Tos rūšies 
jaunimo gyvenime mes pastebime nemaža. Jam nerūpi susikurti * 
minčių, kurios nušviestų jo gyvenimo kelią ir sudrūtintų valios 
jėgas — jo^ visai nesirūpinama žmogumi ir jo didybe, jo pralei-

- džiama tuščiai ir neišmintingai dienos ir naktys; jis blaškosi be 
žmoniškos minties po gyvenimo baisybes, kaip lapai po kampus.
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Mes ateitininkai, to turime išvengti, savo gyvenimą valdydami ir 
augindami kasdien kuriamomis ir bręstančiomis mintimi?; nevalia 
mums nė valandėlės pasitraukti iš gyvenimo kūrybos: kiekviena 
valanda mums yra duota kūrybai ir protingam gyvenimui, ja 
nesinaudodami tame savo svarbiame reikale, labai dažnai pralei
džiame didžiausius laimėjimus, nes nežinome, ką nešasi su savim 
kiekviena valanda. Mūsų jaunatvės dvasia turi būti apginta nuo 
visokių ydų ir gyvenimo laisvės; jos gražumas ir kilnu
mas turi susijungti su mūsų gyvenimo dorumu 
bei gražumu, ir tik tada ji galės taurauti vešėti, 
kildama į aukštybes ir kartu keldama žmogų ir 
j c asmens didybę. Tikrai aš, brangusis jaunime, noriu, 
kad mes pradėtume daugiau galvoti apie tuos mūsų gyvenimo 
žingsnius, kuriais žengiame j asmenybės, mokslo, visuomenės ir 
darbo sritis, ir kad tavo jauna siela žavėtų mane ir toliau.- Tuo 
nenoriu pasakyti, jog mūsų apie tai negalvota ar tuo nesirūpinta, 
man rūpi čia tolimesnė mūsų dvasios ir darbo pažanga, kuri 
turėtų mus išvesti iš dabartinės gyvenimo būklės, mūsų visų 
nepasitenkinamos; aš noriu mūsų gyvenimą susieti 
protinga mintim su mūsų amžinomis idėjomis ir 
principais.

Žmogaus gyvenimas yra dvejopas: išvidės, arba dvasiškas, 
ir išorės, arba visuomeniškas bei materiališkas. Aš čia daugiausia 
kalbėsiu tiktai apie pirmąjį, nes nuo jo pareina ir antrasis. Visas 
žmogaus išmintingas gyvenimas ir darbas eina iš žmoniškojo 
prado, kuris yra įgyjamas nuolatiniu augimu ir kūiyba.

Gyvenimas.
Žmogus ir jo gyvenimo sąmoningumas. __ 

Gyvenime ir jo reikaluose pirmiausia 
turime matyti žmogų ir jo asmenybę, kuri veikia 
ir visa daro. Žmogaus asmenybė yra gyvenimo centras, apie 
kurį rikiuojame visas savo paraeigas ir visus uždavinius. Jei 
mes nuo šito centro nuklystame, tad visas mūsų veikimas išsi
suka iš žmoniškojo gyvenimo vagos. Be žmogaus negali būti nė 
gyvenimo, žmogus tik sukuria gyvenimą. Taigi koks žmogus, 
toks ir jo gyvenimas su visa aplinkuma.

Žmogus turi dvi prigimti: dvasišką ir gyvulišką. Viena ir 
antra nori būti patenkinti, ir jųdviejų suderinimas, arba dermė, 
sudaro žmogaus gyvenimo harmoniją. Betgi mūsų 
žmonės ta derme visiškai nesirūpina — jiems rūpi tik įvairūs, 
interesai del kurių paskum ir patys dejuoja ir skundžiasi sunkiu, 
nesėkmingu savo gyvenimu, kitus ir savo likimą kaltindami. Jei 
norime kalbėti apie žmogų ir jo gyvenimą, tai pirma patys turime 
būti žmonės, kad galėtume suprasti žmogaus ir gyvenimo ver
tybes. Kaip bailys nesupranta didvyrio žygdarbių, jie jam nerei
kalingi, taip silpnadvasis nesupranta didžiadvasio ir tauramanio

4
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gyvenimo bei darbų, jis jų reikalingumu abejoja, jam neišaiški
nama jų prasmė. Dažnai ir mes pamanome, pasakome, jog labai 
didelis rūpinimasis asmenybės gyvenimu, laikymasis griežtų 
taisyklių mums nereikalingas, svetimas dalykas. Taip yra tat del 
to, kad mes nėsame toki, kuriems būtinai tai visa reikalinga, 
nes juk koks žmogus, toki ir jo reikalavimai. Būkime taura- 
maniaj, tad suprasime ir asmenybės kūrybos reikalą.

Žmogus ir jo gyvenimas yra nepaprastas slėpinys. Tuo slė
piniu senai jau vįsi domisi ir jį aiškina įvairiais būdais. Ir kiek
vienas aiškintojas jį taip išaiškina, vkoks jis pats yra. Kiekvienas 
žiūri per savo prigimties akinius. Šiaip ar taip, mūsų dvasia turi 
būti auginama, ugdoma, nes be dvasios pažangos negali būti nė 
kultūros pažangos — kultūra yra mūsų dvasios kūrybos vaisius. 
Dvasios ugdymas glaudžiai yra susijęs su mūsų gyvenimu, kuris 
turi ne tik tolyn eiti, bet ir augti, didėti; tik tuo būdu iš
vysime gyvenimo išmintį ir žmogaus tikslą, galimą pamatyti pa
kilus aukščiau kasdienio būvio. Tikras gyvenimas yra 
kūrimas, ž m ogų ugdo m as darbas — tas sąmoningai 
tegyvena, kuris kuria. Kiekviena gyva būtybė turi veikti, krutėti. 
Žmogus šuo atveju yra pirmasis. Ir kiek gyva ir tauri žmogaus 
asmenybė dvasia, tiek gyvas ir taurus yra jo darbas bei veikimas. 
Mūsų žmonės dabar yra pratę tiktai apie gyvenimą kalbėti rašyti 
didžius dalykus, o ne patys gražų, kilnų gyvenimą gyventi. Čia 
ir yra didžiausia mūsų klaida. Mums reikia ne žodžiais kiti mo
kyti, bet darbu ir gyvenimu, nes tas gerai ir vaisingai gali mo
kyti, kuris pats moka, ir žmogaus mokslą tikrai tegali parodyti 
jo paties gyvenimas ir dalbas, kuris yra prisunktas dvasios, iš
minties. Ir kuris žmogus nemoka gyventi, tai tas nesupranta nė 
apie gyvenimo tiesas, nors apie jas jis ir kalba; jo kalba nekyla 
iš jo paties gyvenimo ir darbų, jis tik apie tat tėra girdėjęs ar 
skaitęs. Iš tikrųjų mums reikėtų tik apie tai kalbėti, kas kyla iš 
mūsų gyvenimo ir darbų, — taip kūrėjas daro. Mūsų gyve
nimo sąmoningumas pasireiškia tuo, kad mes 
gyvenimą laikome kūrybos darbu ir auklėjimus i. 
Mūsų kūryba yra dvejopa: asmenybės kūryba ir visuomenės darbo 
kūryba. Kuris yra didesnis savo asmenybės kūrėjas, tas daugiau 
sukuria ir visuomenės gyvenime, jos labui. Gyventi bei kurti gali tik
tai tas žmogus, kuris aiškiai žino, kas yra gyvenimas ir kas gali sąmo
ningai gyventi. Gyventi iš knygų nieku būdu negalima išmokti. Mū
sų gyvenimo mokslas slypi išmintingume, sąžiningume bei širdin
gume. Ir labai dažnai mūsų per didelės mokslo studijos mus padaro 
žmonėmis be asmenybės ir širdies. Mūsų mokslo studijos turėtų 
būti mūsų asmenybės kūrybos darbas bei tam darbui metodų 
ieškojimas. Mes labai dažnai apie mokslą kalbame be žmogaus 
dvasios, ir tuo būdu jis mums neturi reikiamos reikšmės; mes 
tik daugiausia studijuojame, mokomės mūsų mokslo įstaigose, 
kad reikia įsigyti dabar daug reiškiąs „cenzas“.

(B. d.)
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Ella Lindner

Kelią užstojančios piktžolės*)
Išimkite rauges ir suriškite jas į 

pėdelius sudeginti. Mat. 13, 30.
Mes keliaujame aukštyn. Žinome kelionės tikslą, bet kelio, 

kuriuo turime eiti, gerai nematome, jo tiktai kryptį težinome. Jį 
mums užstoja piktžolės, erškėčiai ir dagiai. Niekas čia mums ne
padės, mes patys turime piktžoles iš kelio pašalinti. Tik nebijo
kime ir plikų rankų pavartoti.

Žinai ką, gyvenime taip pat yra. Ir čia keroja įvairios pikt
žolės, erškėčiai ir dagiai, paprastai ydomis vadinami, didelės ir 
mažos nuodėmės sunkina mums eiti tolyn. Ydos! O kuris musų 
yra nuo jų laisvas? Mes visi, o iš tikrųjų visi turime ydų! Mes 
gyvenime jas su savimi velkame, ir jos sunkina mums jaunai, 
linksmai eiti priekin, nes kiekviena našta, o ypatingai tokia našta, 
mums sunkina keliauti.

Taip, jeigu tai būtų kryžiaus našta, kurią mūsų Išganytojui 
nėštume, tada neprlvaiėtumėm skųstis. Tokia našta būtų kilni, ji 
būtų mūsų galių mėgintoja. Bet mūsų nuodėmių ir ydų našta 
nebėra mūsų galių mėgintoja, ir tos naštos turime kaip galim 
greičiau atsikratyti.

Tu, tur būt, esi patyręs, kad atsikratyti ydos, nors ji ir maža 
būtų, nėra lengva. Jau maža piktžolė gali giliai įsišaknyti. Taip 
yra ir su mažomis ydomis.

Yra visa eilė tokių ydų, kurias žmogus laiko charakterio 
silpnybe ir jau pradžioje nori pasiteisinti, nors teisės neturi. Mes 
apie kiekvieną jų skyrium nekalbėsime, nes nei vietos nei laiko 
nepakaktų.

Pažiūrėkime tiktai giliau į vieną kitą ir suprasime, ar iš tik
rųjų jos tokios yra baisios. Pirmiausia pažiūrėkime į pyktį. Pyktis 
prilygsta raudoną įkaitusią bangą, kuri staiga pradeda šėlti, su
maišydama mūsų norus, sumanymus ir pastangas. Ir kai toji rau
dona banga praeina, užeina, tiesa, nauja ramesnė banga, bet ji 
ištartųjų pykty žodžių atšaukti jau neįstengia. Taigi, pyktis sunai
kina visa, kas nelengvai duodasi atstatyti.

Štai vėl kad ir per didelis jausmingumas. Toks žmogus žiūri 
į visa per ašaras. Jis kiekvieną menkniekį dideliausiu prasikaltimu 
laiko. Kur kiti vietoj atsakytų linksmai nusišypso, toks žmogus 
jaučia ten įžeistas. Su tokiu jau nepajuokausi.

Galima pamanyti, kad labai jausmingas žmogus yra švel
niausias su kitais, nes jis vengia visa, kas jo brolį ar seserį ga
lėtų įžeisti. Bet daugiausia esti visai kitaip. Draugauti visi nori,

*) „Du sollst ein Segen sein“! Ein Geleitwort furs Leben. Von Ella 
Lindner. Druck und Verlag von Rob. Bardtenschlager in Reutlingena.
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bet tikruoju draugu būti labai retas. Todėl labai dažnai vietoj: 
patarnauti draugui reiškia jam tiktai didžiausios užuojautos.

Tad ar galima taip teisintis: „Aš tiktai kartais toks esu, tai 
mano charakterio silpnybė. Nejau galiu iš kailio išsinerti". Jau
nuoli, taip sakydamas, pats save apgaudinėji. Atmink, kad esi 
Sutvėrėjo paveikslas ir privalai kasdieną tobulėti. Toks turi būti 
tavo gyvenimo nusistatymas, tavo asmenybės tikslas ir siekis. 
Vargas tau, jeigu šito nustoji! Tai gali atsitikti kaip tik tada, 
kada leisi bent vienai piktžolei įsikeroti. į aukštį vedąs kelias liks 
apaugęs ir paklysi nuodėmių miške. Todėl su dideliu atsidėjimu 
saugokis ir mažų ydų, nes jos gali erškėč'ų kelmais pavirsti ir 
tave pražudyti. Tat, išplėšk su šaknimis mažąsias piktžoles, nors 
tau ir skaudėtų. Tokios žaizdos greitai išgis.

Iki šio laiko tas piktžoles tavo tėvai ir mokytojai tavyje ra
vėdavo. Jie eidavo tavo darželio sodininko pareigas. Jie tave 
išauklėjo, gal būt ir toliau globos. Bet gali atsitikti, kad kokia 
nelaimė tave nuo jų atskirs ir jie tavo asmenybei tobulėti nebe
padės. O vis viena ateis kartą — anksčiau ar vėliau —šitas mo
mentas. Kiekvieną gyvenimas pastatys ant kojų. Jaunuoliai daž
nai to trokšta. Jie veržias degančia širdimi į laisvę ir nepagalvoja, 
kad laisvėje -išauga pareigos. Iki šiol juos saugojo tėvų namai, 
tėvų rankos lydėjo ir vedė juos, jie globojami išaugo. Bet dabar 
jau pats privalo save auklėt*.

Klausyk! Į tai turi atkreipti dėmesį. Žiūrėk — tuo laiku, kai 
kūdikystės žaislų darželio auksiniai vartai už tavęs užsidaro, tuo 
laiku, kai įžengi į gyvenimą, prasideda savęs auklėjimas, kurs 
yra tėvų ir mokytojų pradėtojo darbo tęsinys.

Savęs auklėjimosi pareigų turi kiekvienas žmogus. Tas gi 
žmogus, kuris šias pareigas užmiršta, blaškosi visur. O, kiek pa
silieka bestovį toj pačioj vietoj, į kurią jie buvo atlydėti. Fiziniai 
jie vystosi, o dvasiniai ne. Ir jeigu kada nors vėliau jie susigrie
bia, tai dažniausia pasitaiko, kad ne priekin, bet atgal žengia. 
Tokie žmonės4 išnaudoja jiems Dievo duotąsias dovanas, išnau
doja galias. Mūsų kelias veda ne atgal į tamsybes, bet priekin 
į šviesą.

„Būkite tobuli!“ įsakė Kristus. Ar manai, kad tai yra nega
lima? Ir gal manai, kad nereikia to siekti, nes tobulybė neatsie
kiama. Bet atsimink, kad Kristus įsakė, ir prižadėjai eiti jo pė
domis. Būk ramus ir linksmai sek savo Viešpatį. Jei būtų neat
siekiama, Jis tikrai mums nebūtų įsakęs. Jeigu kartais neįsten
giame žemėje atsiekti tikslo, dar neprivalome susilaikyti nuo 
tolimesnių pastangų. Juo arčiau siekiamojo tikslo būsime, juo 
geriau. Sunaudokime laiką! Be atilsio ženkime į priekį ir nenusi- 
minkim sutikę kliūčių. Pergalėkime, save, bailų silpnuolį, kuris 
susidėjęs rankas ant kelių pasiduoda likimui. Ir, žiūrėk tik, šiai 
pergalei tau reikalingas išsiauklėjimas. Save išsiauklėti, reiškia 
žiūrėti, kad didžiausiam mūsų turtui, sielai, nieko nestokuotų ir 
ir kad ją gerai aprūpinę atiduotumėm į Dievo rankas.
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Mūsų siela yra dailės kūrinys. Ji prilygsta darželį, kuriame 
gražios gėlės auginamos. Bet tarpe gėlių pasitaiko ir piktžolių. 
Per naktį jų eibės pridygsta ir auga labai skubiai. Ir jei tiktai 
darželį apleidžia ir jame neviešpatauja ravinti ranka, piktžolės 
greitai nustelbia gėles ir darželį paverčia miško tankumynu. Tada 
piktžoles išnaikinti labai sunku. Ravėjimu jau nieko nebenuveiksi, 
reikia visas darželis iš nauja išarti. O tai jau nelengvas darbas. 
Aštrus noragas giliai supiausto žemę. Jeigu toji žemė yra tavo 
siela, ji kenčia didelius skausmus ir negali nuo jų pasiliuosuoti. 
O kaip gi kitaip įsigalėjusias piktžoles išnaikinti?

Bet iki to galime neprieiti. Jeigu laiku piktžoles pašalinsim, 
jeigu mūsų sielos darželį nenuilstamai saugosim, tada jis žydės 
mūsų džiaugsmui, o Dievo garbei.

Tad reikia iš tikrųjų budėti, reikia viskas iš pat pradžios 
akylai tėmyti ir, pamačius bloga, tuojau vyti jį šalin. Niekam 
neprivalom leisti mumyse įsišaknyti, niekam kitam neprivalom 
leisti įpročiu tapti. Blogi įpročiai yra pikčiausi mūsų sielos prie
šai, yra kelią užtveriantieji erškėčiai ir usnys. Tat, ravėk juos, 
panaudok aštriausį kastuvą, kad daržely neliktų jokių šaknelių, 
kurios nematant imtų leisti naujus diegus. Su įpročiais tik tuo 
vienu būdu kovoti galime. Jeigu į ką nors įprasi, tai įprotis ne
jučiomis tave užvaldys ir po kiek laiko jau nebegalėsi pasiprie
šinti. Nes'ginant nuo įpročių, jie lieka mūsų tyronais ir ne vieną 
pražudo, ne vieno gražų gyvenimą suteršia.

Kai tave auklėjo kiti, tada ir nuo blogų įpročių ir palinkimų 
jie tave saugojo. Dabar privalai pats jų saugotis, pats save auk
lėti. Prieš blogą palinkimą lavink gerą, nes taip lengviau bloga 
nugalėti ir tavyje išbujos geri palinkimai. Blogas įprotis mums 
neša tik kančias, susikrimtimus, vidujinį nepasitenkinimą ir pa
galiau atitolina trokštamą poilsį Dievuje.

Mūsų ydos, nuodėmės, kaip sakėme, yra našta, kurią turime 
su savimi vilku’. Toji našta trukdo mums išplėsti sparnus ir skristi 
į saulę, ji mus priverčia šliaužioti žeme. Argi turime dievišką 
sielą tam, kad slopintumėm mažmožiais ir purvais?

— Aukštyn, aukštyn, brangus jaunuoli! Mesk nuo savęs 
sunkiąją naštą ir kilk į saulėtą padangę!

Bet dar leiskit paminėti mūsų sielos šventovę — kūną. Dau
gelis pamiršta, kad jis taip pat yra Dievo dovana ir šventas, nes 
yra dieviškos sielos indas.

Djbar, kai pradedi save auklėti, kai esi jau pašauktas tobu
lėti, turi daug dėmesio kreipti į savo kūną. Leisk man tavęs pa
prašyti labai svarbaus dalyko: niekad, niekad nepamiršk savo kūno 
šventumo, saugokis jį suteršti ir sutepti.

Ar ne tiesa, kad tą brangų indą moki saugoti, jį saugoj! 
nuo visa, kas jam gali pakenkti, nes supranti jo vertę ir gerbi jo 
gražumą? Kaip nelaimingas būtum, jei jį paimtų kas nors purvi
nomis rankomis ir suterštų! O tavo kūnas ar nebrangesnis už 
visus brangiuosius pasaulio indus?
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Kun. J. A. Pauliuko klišė 
Kviečių Laukas. Netoli Galilėjaus Kanos yra pakalnė vadinama „Kviečių Lau
kas,“ Čia kartą ėjęs Išganytojas su apaštalais, kurie norėdami valgyti trynė kvie

čių varpas ir valgė.
Ar jo turinys nėra šventesnis už visa, kas žemėje yra šventa? 

Tad gink jį nuo viso pikta ir gerbk. Sutepimas blizgančluos rū
buos keliauja per pasaulį ir vadinamas bendru vardu nuodėme. 
Nuodėmės turi tūkstančius pasiteisinimų. Jos apipina ir apipai
nioja neprityrusias širdis, jos sužavi, kaip skaisčiosios pavasario 
gėlės. Bet ar neteko tau girdėti, kad pelkėse auga žmogų suve- 
džiojančios gėlės? Nepasiduok jų viliojamas, nesiek jų—žingsnis, 
ir sugrįžti nebegalėsi, paskęsi nuopuolio glėby. Per vėlai pama
tysi, kad pražuvai.

Pasitaiko valandų, kada pagunda labai galinga, kada žalin
gos mintys tave apsupa, kaip plasnojantieji paukščiai. Tada, jau
nuoli, budėk! Neleisk nė trumpiausios valandėlės tiems paukščiams 
ilsėtis, nes kitaip jie susuks tavyje lizdą ir liks tavo įnamiais.

Pagalvok, kaip stipriai kartą mūsų Išganytoją buvo apsu
pusios pagundos, kaip jis buvo jų kankinamas. Tačiau jis jomis 
pasibiaurėjęs nuo savęs atstūmė. Taip ir tu daryk. Savo kūno 
skaistybės išplėšti neleisk nė už didžiausius ir brangiausius pa
saulio turtus ir smagumus. Savo garbės ir nekaltybės nemindžiok 
po kojų! Jei nori palaima būti, tai nė vienas viliojimas neprivalo 
tave silpną rasti, — tu visada turi su blogumu kovoti. Jei nori 
kitiems kelią šviesti, pats būk šviesus ir skaistus.

Sulietuvino Petr. Pakarklis.
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A. Tylenis

Naujasis Pasaulis.
(Žiūrėk „Ateities“ 1926 m. Nr. Nr. 2-108 psi,, 3--178 p., 4—233 psl.)

Amerikos kultūrinio gyvenimo bruožai. „Amerika—biznio 
ir dolerio kraštas, ten nieko gera,“ pasako ne vienas ironiškai. 
Taip šitam pasakyme yra tiesos ir netiesos. Kad Amerika daugiau, 
kaip kitos šalys, yra biznio ir „aukso“ kraštas, galime sutikti, 
bet manyti, kad dėlto ten nieko gera nėra, neturime jokio pa
grindo. Amerikoj, kaip ir visur, daug yra gera ir bloga, svarbu 
čia tik numanyti, kurion pusėn krypsta jos balansas — gerojon 
ar blogojon. Oa mes susiduriame su Amerikos kultūringumo 
klausimu. Išspręsti šitas klausimas yra nelengva. Pirma, manau, 
mes dar nesame tiksliai įvertinę Europos kultūringumo ir, antra, 
dėlto negalime tinkamai suprasti Amerikos kultūrinio gyvenimo 
apraiškų. Mes instinktyviai esame linkę manyti, kad kas euro- 
peiška, tai kultūringa ir gera, kas neeurapeiška—tai nekultūringa, 
kvaila. Taip manydami, esame labai šališki, Žinoma, tokie pat 
yra ir amerikiečiai. Jie dar su didesniu nepasitikėjimu žiūri į 
susibankrutijusios Europos kultūringumą.

— Gal būt jūs labai kultūringi — pasakys ramiai amerikie
tis, — bet mes nekultūringieji nieku būdu negalime iš jūsų darbų 
pasimokyti. Pažiūrėkite, kokiais keliais jūs einate. Jūsų kultūrin
goji Pranzūzija kas metai paima nuo kiekvieno asmens:

karo reikalams apie 4 dolerius, o švietimui — 0,70;
Anglija „ „ 3,72, „ „ 0,62;
Italija „ „ 1,52, „ „ 0,36;
Tuo tarpu nekultūringoji Amerika švietimo reikalams paima

dol. 1,35, o karo reikalams tik dol. 0,60 (vienų metų statistikos 
žinios).

Gaila, kad jūs per daug amžių kultūringo gyvenimo dar 
nesužinojote, kad žmonių švietimas yra daug kultūringesnis daik
tas, kaip karas. — Taip atsako daug amerikiečių, kada jiems 
pradeda girti Europos kultūringumą. Taip galvodami, aišku, ir 
jie nėra objektingi. Iš vieno, antro atskiro fakto sudaryta ben
dra nuomonė negali būti tiksli ir teisinga. Todėl ir mes, vertin
dami Amerikos kultūringumą, tarme būti * atsargūs ir nedaryti 
plačių ir drąsių apibendrinimų.

1. Kalbėdami apie tautos ar valstybės kultūrą, mes papras
tai žiūrime, kokio laipsnio yra pasiekusi jos dvasinė kūryba, ko
kie yra jos laimėjimai mokslo, meno ir doros srityse. Mes tuoj 
ieškome dvasios galiūnų, genijų, didžių kūrėjų. Reikia sutikti, 
kad Naujame Pasaulyje tokių ryškių asmenybių mes kaip ir ne
matome. Nerasime tenai Aristotelio, Dantės, Tomo Akviniečio, 
Leonardo da Vinči, nerasime Šekspyro, Bairono, Gėtės, Kanto
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taip pat — Šopeno, Bethoveno, Listo, pagaliau nerasime, tur būt, 
nė vieno šventojo amerikono. Amerika nemato tų žvaigždžių, 
kuriomis džiaugiasi ir didžiuojasi Senoji Europa. Trumpai tariant, 
Amerika mokslo, meno ir doros srityse genijų dar neišūgdė. Liū
dna. Rodosi, kad toji aukso šalis yra kažkoks milžiniškas, be 
dvasinės gyvybės, mechanizmas... Rodos, kad ir pats žmogus yra 
pavirtęs į tos pragariškos mašinos bejausmį, automatiškai besisu
kantį ratą, kuriam tiesos, gėrio bei grožio idealai yra tolimos, 
nematomos žvaigždės... Taip mums rodosi,., gal tai tiesa, gal ir 
ne. Tačiau iš tos liūdnos būklės reikia ieškoti išeities. Juoba, 
kad ir patys amerikiečiai labai nekenčia pesimizmo. Turime, pa
galiau, išsiaiškinti, kodėl Amerika dar neišūgdė genijų, didžių ta
lentų. Nesgilindami į tą painią problemą kas, apskritai, išūgdo 
genijus ir didžiuosius dvasios kūrėjus, mes vis tik, nors apgrai- 
bom, galime susiorientuoti, kad Amerika neturėjo tų gyvenimo

• sąlygų, kuriose būtų galėję didieji žmonės pasirodyti ir jų talen
tai išbujoti.

Pirmiausia, amerikiečių tauta (jeigu leisti, kad tokia yra) 
yra labai jaunutė. Palyginus su Europos tautomis, ji tebėra vai
kas. Juk 1800 m. Amerikoj *) gyveno tik apie 5 milijonai žmo
nių. Tuo būdu per šimtą metų su viršum žmonių padaugėjo 
per šimtą milijonų. Aišku, kad per tokį trumpą laiką tauta nega
lėjo reikiamai susikristalizuoti, susikoncentruoti ir genijų paga
minti. Juk ir Europos kultūringosios tautos ne kasdieną genijus 
gimdo. Praeina ištisi šimtmečiai kol kur tvikstelėja šviesesnė 
žvaigždė—paskui vėl sutemos, dekadencija.

Tačiau, vėl turime pripažinti, kad šiaip ar taip, amerikiečiai 
nesudaro vieningos tautos, kurios atskiri asmens savo psichinė
mis bei fizinėmis savybėmis harmonizuotus! su tuo tariamu or
ganizmu, kurį mes norėtume pavadinti amerikiečių tauta. Ant
roji ateivių generacija, t. y. žmonės, jau gimę Amerikoj, nors 
labai daug yra artimi bendram amerikono tipui, tačiau galutinoj 
sąskaitoj yra lyg ir pereinamasis tarpsnis iš ateivio į amerikoną. 
Turėdami galvoj tą faktą, kad amerikiečių skaičius smarkiausiai 
augo tik per antrą pusę 19 ir pradžią 20 amžiaus, galime numa
nyti, kad tik pradedančių amerikonėtl žmonių yra didžiausios 
masės. Tuo būdu tikros, vieningos amerikonų tautos dar nėra. 
O tai yra viena priežasčių, kuri trukdo ugdyti genijus, nes pa
prastai juos greičiau išūgdo vieninga, stiprios dvasinės koncen- 
iracijo , tauta.

Pagaliau trečias ir gal svarbiausias dalykas, apsprendžiąs 
Amerikos dvasinės kūrybos neturtingumą — yra tai anksčiau mi
nėtas puritonizmas. Puritonai buvo pirmieji pionieriai, kurių dva
sios antspaudas giliau įsmigo į amerikono psichiką.

Aštrūs asketai ir fanatikai, didelės energijos ir stiprios valios 
žmonės—puritonai sugebėjo pakreipti besiformuojantį Amerikos

*) Trumpumo dčliai vietoj-Suvienytos Valstybės-rašau-Amerika.
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gyvenimą savotiška vaga. Kokie yra charakteringi puritonų dva
sios bruožai? Jau anksčiau minėjau, kad jų religiją galima pava
dinti „darbo religija.“ Darbas, kaipo pats sau tikslas, sudarė 
visą gyvenimo turinį. Tas darbas turėjo būti sunkus, fiziškas ir 
nuolatinis, nes „prakaitą šluostydamas valgysi gyvenimo duoną“. 
Visa, kas žmogų nuo tokio darbo atitraukia arba ji tormozuoja 
yra tuščia, kvaila, net nuodėminga. Reikia pabrėžti, kad puritonai 
yra viena griežčiausių kalvinizmo sektų, to kalvinizmo, kurio įkū
rėjas, Jonas Kalvinas Genevoje, toks buvo žiaurus fanatikas ir 
asketas, kad žmonės troško geriau vieni būti pragare negu su 
Kalvinu danguje. Jis buvo aršiausias priešas visokių pasilinksmi
nimų bei gyvenimo smagumų, kokie jie bebūtų — dvasinės ar 
jauslinės prigimties. Už lankymą teatrų, šokių jis bausdavo žiau
riausiomis bausmėmis, o moteris už dabinimą plaukų kišdavo į 
kalėjimo urvus. Panaši dvasia šaknėjosi ir puritonizme. Fizinis 
darbas, aštrus gyvenimo būdas, geležiniais dėsniais sukaustyta, 
dora, o ne malonūs, džiaugsmingi nusiteikimai ir kažkokios svai- 
ginačios estetinės gėrybės, turi pripildyti žmogaus gyvenimo tu
rinį. Kas nenori taip gyventi, tą reikia priversti, o kas tokiam 
gyvenimui kliudo, tą reikia pašalinti. Iš šitokių jų dvasios nusi
statymų galime suprasti, kad puritonai, kaip ir pats Kalvinas, 
buvo priešingi dvasios kūrybai. Į meniškus nusiteikimus buvo 
žiūrima, kaipo nenaudingus, moteriškus, jautulingosios prigimties 
reiškinius, kuriuos tikram vyrui ugdyti ne tik kad neverta, bet ir 
negarbinga. Negali būti, taip pat, ir jokių moksliškų spekuliacijų,

• filosofavimų, kur paprastai keliama naujų, neaiškių problemų bei 
idėjų, kurios gali pakirsti faktinųjų įsitikinimų pamatus.

Šitokius, dvasios kūrybai priešingus, puritonų principus dar 
labiau užgrūdino ypatingos emigrantų gyvenimo sąlygos,—sunkūs 
vargai, dideli darbai ir uždaviniai, dedant Naujojo Pasaulio pa
matus. Nuogas, realus gyvenimas šaukte šaukė puritonų teore
tinius dėsnius įgyvendyti praktikoj.

— Ne filozofijos, poezijos, dainų, bet darbų, darbų man 
reikia —rodos šaukė, dejavo gamta savo milžiniškomis giriomis, 
užžėlusiais dirvonais, neišbrendamomis liūnėmis ir uolų kalnais... 
Tas balsas smigo į pat puritono širdį. Paskendęs mistiškoje darbo 
religijoje, jis dirbo su aistringu užsidegimu ir milžiniška energija. 
Jis plėšė dirvonus, kirto miškus, rovė kelmus, skaldė uolas, rausė 
kanalus, tiesė kelius, statė tiltus, namus, pagaliau arė, sėjo ir piovė.

Šitoj aistringo darbo bendruomenėj, tas, kuris sunkiai, fiziš
kai dirbo, buvo laikomas tikru, garbingu vyru, o tas, kuris no
rėjo eiti dvasios kūrybos keliais—nenaudingu visuomenės nariu, 
beveik parazitu. Dabar numanu, kiek šitokie gyvenimo principai 
buvo pragaištingi dvasios kultūros kūrybinei iniciatyvai. O toji 
tendencija beveik absoliučiai viešpatavo maždaug ligi 1880 m., 
kada prasideda pramonės ir didžiųjų mie tų milžiniško augimo 
era. Tačiau ir naujoji era, kad ir netiesioginiu būdu smelkė dva
sios kūrybą. Atsidariuosios visose gyvenimo srityse didžios gali-
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mybės ir perspektyvos materialinėms gėrybėms gaminti arba ci
vilizacijai kurti, visi didieji protai ir talentai ir buvo ta linkme 
pakreipti. Ne atskiri žmonės, bet milžiniškas visuomenės narių 
daugumas čionai koncentravo visą savo dėmesį, energiją, valią 
ir pajėgas, nes beveik kiekvienas galėjo turėti vilties virsti milijo
nieriumi ir baimės... būti prezidentu. Šitokie žmonių nusiteikimai 
kuo mažiausiai buvo palankūs tokiems obalsiams, kaip „mokslas 
mokslui,“ „menas menui" ir t.t. Ta visuomenė reikalavo, kad ir 
mokslas ir menas ir dora tarnautų praktiškam kiekvienos valan
dos gyvenimo reikalui. Todėl ji privertė daryti didelę pažangą 
tokius mokslus, kaip technika, medicina, fizika, chemija, ekspe
rimentinė psichologija ir p., kurie kuo greičiausiai ir tiesioginiu 
beveik būdu gerina žmonių gyvenimą. Dėliai to ir patsai menas, 
kiek jis pasireiškė, turėjo užimti labiau pritaikomojo meno po
ziciją.

Visa, kas anksčiau suminėta, jau nebeleidžia mums smerkti 
Ameriką del to, kad ji dar nepagimdžiusi genijų ir didžių mo
kslo bei meno kūrėjų. Galimas daiktas, kad jos laikas dar nėra 
atėjęs ir visai tikėtina, kad kada nors ji, gal būt, nemažiau nus
tebins pasaulį savo dvasios kultūra, kaip kad dabar stebina mus 
civilizacijos stebuklais. Amerika tebėra užburtas sfinksas, didžių 
galimybių šalis..,

2. Klaidinga būtų manyti, kad Amerika yra nekultūringa 
šalis. Jei ji dar nedavė pasauliui genijų, tai dar nereiškia, kad ji 
nedirbtų kultūros darbo. Palengvėl keičiantis aukščiau nurodytom 
sąlygom, nykstant puritonizmo įtakai, kultūrinis atgimimas prade
da reikštis kuo įvairiausiomis lytimis ir kuo plačiausiu maštabu. 
Tačiau Amerika yra ir pasiliks kontrastų šalis. Šalia brutalaus 
materializmo tenai teka nuoširdaus idealizmo srovė, kuri vis la
biau gaivina mechanizmo dėsniais sukaustytą gyvenimą. Greta 
ciniško egoizmo ir tuščios garbės aistringo troškimo iškyla instink- 
tyviškas veržimasis pasišvęsti ir dirbti tautos ir net visos žmoni
jos gerovei. Tai nėra svajonės, bet konkretus akstinas į realų 
darbą. Idealių tikslų realizavimas yra artimiausias tokių žmonių 
uždavinys, kurį jie vykdo su nepaprasta energija bei dvasios už
sidegimu. Todėl Amerikoj tiek daug yra įvairiausių kultūrinių 
įstaigų, kurias organizuoja ir palaiko atskiri asmenys arba tam 
tikros žmonių grupės. Reikia pažymėti, kad didžiausi ir garsiausi 
Amerikos universitetai yra privatiški. Jie laikomi milijoninėmis tur
tingųjų žmonių aukomis bei palikimais. Prie šitos progos reikia 
pabrėžti, kad daugelio nekenčiami ir „aukso kiaulėmis“ pravar
džiuojami milijonieriai daro didelį kultūros darbą. Niekur negir- 
dėsime, kad atskiri asmenys skirtų tokius milžiniškus kapitalus 
mokslo bei kultūros tikslams. Štai kokios sumos buvo paaukotos 
per vienus tik 1914 metus. J. Campbell St. Luis univesitetui pa
liko 40 milijonų dolerių vertės nuosavybę. J. D. Rockefeller įvai
riems mokslo reikalams paskyrė apie 10 mil. dol., V. Riggs New 
York’o „Metropolitaniškajam Dailės Muzėjui“ — 5 mil dol., po-
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nia M. Jesup „Istorijos Muzėjui" — 5 mil. dot, V. Dunwoody 
„Dailės institutui“, labdarybei ir bažnyčioms — 4 mil. dol., Andr. 
Carnegie „Technologijos institutui“ ir „Church Peace“ unijai — 
4 mil. dol., ponia A. Cutter labdarybei — 1 mil. d., J. Deering 
ligonbučiui — 1 mil. d., E. Ginn „Pasaulio ramybės fondui" — 
1 mil. d., „Knights of Columbus“ organizacija Washingtono ka
talikų universitetui — 1/2 mil d. Apskritai, didžiųjų milijonierių— 
mecenatų aukomis yra varoma gilioji kultūros darbo vaga. Pa
vyzdžiui, Carnegie yra įsteigęs Washihgtone didžiulį moksliškiems 
tyrinėjimams daryti institutą, milžinišką įstaigą universiteto pro
fesorių būklei pagerinti, pagaliau daugybėje miestų — turtingų 
knygynų („Carnegie Libraries“) bei liaudies bibliotekų. Kitas tur
tuolis Rockefeller yra įkūręs garsų Chicagos universitetą, kurio 
turtai dabar įkainojami apie 300 milijonų dolerių. Ponia Leland 
Standford, savo mirusiam sūnui atminti, įsteigė Kalifornijoje m. 
Paolo Alfo universitetą ir jam paaukavo apie 30 mil. dol. Dar 
šiemet teko skaityti laikraščiuose, kad kažkoks John Andrews, 
švęsdamas savo 85 m. sukaktuves, paaukavęs 50 mil. dol. vaikų 
prieglaudai Westchestery įsteigti. Tokių pavyzdžių Amerikoj labai 
daug, Dėliai to milžiniški universitetai, knygynai ir bibliotekos, 
marmuriniai muzėjai ir dailės institutai, klinikos, laboratorijos, li
goninės, prieglaudos ir daugybė kitokių kultūrinių įstaigų ten 
dygte dygsta ir puošia visą kraštą. Šitie faktai yra labai charak
teringi. Jie ryškiai parodo, kad Amerikoj, labiau negu kur kitur, 
kapitalas ir mokslas yra suėję į kontaktą ir bendromis pajėgomis 
kelia krašto gerbūvį. Kapitalas yra milžiniška materialinė galybė, 
mokslas — tokia pat dvasios jėga ir todėl tos jėgos drauge veik
damos atnaujina žemės veidą. Amerikoj tie du faktoriai glaudžiai 
jungiasi į milžinišką, dinamišką jėgą, ir jei čionai dar prisidės 
dorinis veikėjų nusiteikimas, tai Naujojo Pasaulio ateitis gali 
būti neįsivaizduojamai didinga...

Tos perspektyvos juoba skaidrėja, kada matai didelį ame
rikiečių veržimąsi prie švietimosi. Švietimasis tai kažkoks magnetiš
kas žodis. Daugelis jų yra giliai įsitikinę, kad tik tinkamas žmonių 
švietimas galės pašalinti visus pasaulio blogumus bei nelaimes. 
Šviestis turi visi—kas tik gali ir kur tik gali. Kiekvienam turinčiam 
pakankamai gabumų ir energijos turi būti duota progos įžengti 
į universiteto sienas. Šitokių įsitikinimų vedami amerikiečiai di
delio dėmesio kreipia į savo mokyklas. Vidutiniuose ir mažes
niuose miestuose gražiausi ir moderniškiausi namai yra jų mo
kyklos. Net viena didelė lietuvių kolonija Waterbury mieste pas
tatydino parapijos pradinę mokyklą, kuri kainoja apie 200 tūks
tančių dolerių (2 milijonu litų)!

Amerikiečiai yra giliai demokratiški žmonės ir jų valdžia 
yra decentralizuota. Kiekvienas atskiras štatas (arba valstybė) tvar
kosi savais įstatymais ir parodo didelės iniciatyvos visose veikimo 
srityse. Svetimo reikalai statomi pirmon vieton. Yra tokių štatų, 
kur mokslo reikalams skiriama didžioji biudžeto dalis. O kiek
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K'in. J. A. Pauliuko klišė
Naujojo Pasaulio atradėjo Kristupo Kolumbo g mtinis namas Genuoj.

Jam atminti čia prikalta lenta su parašu: Nulla Domus Titulo Dignior Heic Pa- 
ternis in Aedtbus Christophorus Columbus Pueritiam Primarnque Transegit. 
(Nėra garbingesnio namo už tą gimtąją grjtelę, kurioje Kristupas Kolumbas sa

vo kūdikystę ir jaunystę praleido).

čia dar gelbsti atskiri asmenys ir organizacijos! Štatų įstatymai 
reikalauja, kad vaikai nuo 7,8 metų pradėtų lankyti mokyklą ir 
ją eitų ligi 14 metų. Yra ir tokių štatų, kur mergaitės turi mo
kytis ligi 18 m,, o berniukai ligi 16 m. Kai kur yra uždrausta 
14,16 metų jaunuoliai samdyti. Tuo būdu pradžios mokslas vie
nur yra einamas 6,7, kitur — 8 ir daugiau metų.
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Negalėdamas plačiau kalbėti apie Amerikos mokyklas, noriu 
tik viena pabrėžti, — kad amerikiečiai deda didelių materialinių 
ir moralinių pastangų, kad tik geriau išlavintų ir išauklėtų jaunąją 
kartą. Mokyklose stipriai yra pabrėžiamas auklėjamasai momentas, 
ypač privatiškose, konfesinėse mokyklose, kur vaikus moko an
trosios motinos—seserys vienuolės. Mokykla yra, tartum, antras 
šeimos židinys, kurio malonūs prisiminimai giliai įsminga į vaiko 
širdį. Su didele pagarba ilgai jaunuolis mini savo mylimą moky
toją „sesutę“.

Apsišvietimo meilė ir rūpinimasis mokyklomis yra vienas ryš
kesnių amerikiečių kultūringumo požymių.

3. Besidairydami po Amerikos kultūrinio darbo lauką, mes, 
tarp kitko, pastebėsime didelę pažangą socialinio veikimo srity. 
Svarbu čia pažymėti tai, kad visas veikimo centras glūdi priva
čioje iniciatyvoje. O tai parodo, kad amerikiečių dvasia nėra pa
syvi, sustingusi, bet labai judri, dinamiška. Entuziazmas, viltis, 
pasitikėjimas savimi, pagaliau, pasišventimas ir darbo meilė vilioja 
juos į vis naujesnes veikimo sritis ir garantuoja vaisingą pastangų 
laimėjimą. Atsidarius neribotiems horizontams ir galimybėms ma
terialinėms gerybėms gaminti, amerikiečiai buvo čionai sukoncen
travę visas savo dvasios pajėgas. Dėliai to daug kas juos laiko 
dideliais materialistais. Tačiau tai yra tik išviršinė pusė. Bet mes 
turime pažvelgti ir į išvidinę. Čionai tai mes pamatysime tą 
anksčiau minėtą idealizmo srovę. Tas idealizmas, gal būt, ryš
kiausiai pasirodo socialiniame veikime. Jį iliustruodamas čia, 
pirmon galvon, norėčiau paminėti labai Įdomią socialinę įstaigą, 
kuri vadinasi Social Settlements. Tai yra inteligentiškų žmonių 
organizacija, kurios nariai turi apsigyventi didžiųjų miestų netur
tingiausiuose kvartaluose ir čionai savo kultūrine veikme, nuo
širdžiu draugiškumu ir asmeniška įtaka kelti ir dorinti vargingųjų 
žmonių gyvenimą. Toji įstaiga, tiesa, gimė Londone, bet po ke
liolikos metų ji labiausiai Amerikoj išbujojo. Pav. 1910 m. Eu
ropoj tokių įstaigų buvo: Anglijoj — 56, Olandijoj — 11. Ško
tijoj — 10, Prancūzijoj 4, Vokietijoj — 2, o Amerikoj — 207. 
1921 m. vien New Jorke jų jau buvo 440. Tai parodo, kokiu 
užsidegsimu Amerika savinasi ir gyvendina visa tai, kas gera, 
kilnu. Šitos organizacijos veikimas yra nuostabus ir labai vaisin
gas. Tūkstančiai kilnios ir ideališkos dvasios vyrų ir moterų, kai 
kurie pametę marmurinius rūmus, apsigyvena pačiose skurdžiau- 
siose miesto dalyse, kur vegetuoja nelaimingieji įvairių ligų, bado, 
skurdo ir ištvirkimo kamuojami žmonės. Apsigyvenę ir susipažinę 
su tų žmonių vargais ir gyvenimo sąlygomis, minėtos organiza
cijos nariai pradeda sav^ kultūriniai dorinę misiją. Pirmiausia 
stengiamasi pagelbėti ligoniams, kurie tokiose vietose dažniau
siai kenčia didelį vargą. Tuo tikslu steigiamos ligonių slaugymo 
stotys, kurios paskirtuose kvartaluose prižiūri ir gydo sergančiuo
sius ir, taip pat, rūpinasi bendru to kvartalo žmonių higienlškumu. 
Vaikams apsaugoti nuo tvirkinančios gatvės įtakos, įrengiama
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tam tikros pasilinksminimų, žaislų, gimnastikos aikštelės ir salės, 
kur maži vaikučiai žaizdami sveikose ir jaukiose vietose stiprėja 
kūnu ir dvasia. Panašios aplinkybės sudaromos ir jau paūgėju
siam jaunimui. Kai kur įrengiami krutamieji paveikslai, ruošiami 
maži teatrėliai, kur patys jaunuoliai daro dekoracijas, vaidina, dai
nuoja deklamuoja ir 1.1. Taip pat yra prižiūrima, kad jauni vaikai ne
būtų samdomi dirbti arba pasamdyti—išnaudojami. Pagaliau ir suau
gusiems darbininkams teikiama kultūrinio peno. Specialiai pas
tatytuose namuose įrengiami klubas, valgykla, teatras, skaitykla, 
kur grįžęs iš fabrikos darbininkas laisvas valandas gali praleisti 
smagiai ir kultūringai.

Toksai turtingųjų ir inteligentų žmonių susiartinimas su 
darbininkų klase turi didęlės socialinės reikšmės. Be to, kad čio
nai daroma milžiniškas labdarybės ir švietimo darbas, iš kitos 
pusės visa tai teigiamu būdu formuoja darbininkų socialinius nu
siteikimus. Jis nebežiūri į turtingąjį, kaipo išnaudotoją parazitą, 
bet kaip į savo geriausią draugą, globėją. Vietoj pavydo ir keršto 
jo širdy pradeda rusenti meilės ugnelė.

Numanu, kad šitoks tų dviejų sluoksnių santykiavimas yra 
be galo vertingas ir teigiamas reiškinys socialinių problemų evo
liucijoje. Tuo keliu eidama, Amerika eina geru keliu.

Sunku yra, kad ir trumpai, peržvelgti visas tas socialinio 
veikimo sritis, kur smarkiai plaka Amerikos kultūrinio gyvenimo 
pulsas, kur šviečia gilus, bet praktiškas, idealizmas. Kova prieš 
moralines ir fizines tautos ligas ir jų gydymo priemonės, kalinių, 
nenormalių ir ištvirkusių vaikų auklėjamieji namai ir metodai, 
viešos jaunimo žaidimų ir pasilinksminimų vietos, senelių ir vaikų 
prieglaudos, ligoninės, įvairiausios labdarybės organizacijos ir 
begalės kitokių kultūrinių įstaigų bei kultūrinimo būdų — visa 
tai net garbingoms Europos tautoms gali būti gražiausiu veikimo 
pavyzdžiu ir drauge Amerikos socialinio solidarumo, dorinio 
tamprumo ir privatiškos iniciatyvos gajumo ryškiausiu atvaizdu. 
Daugely šitų sričių Amerika eina pirm Europos...

Pradžioje kalbėjome, kad dvasios kultūros kūryboj Amerika 
neturi genijų ir didžių talentų. Tačiau tai dar nereiškia, kad toje 
srityje ji nieko nebūtų padariusi ir kad todėl ji būtų nekultūringa 
Priešingai—už daugelį Europos tautų, manau, ir už mus (neįsi
vaizduokime pardaug!) ji kur kas yra kultūringesnė. 50 milijonų 
ekzempliorių kas dieną spausdinamų ir skaitomų laikraščių labai 
tvirtai gina Amerikos kultūringumo poziciją! Bet kadangi tasai 
kultūringumas liejasi kitoniškomis lytimis ir gal siekia kitokių 
tikslų, tai daugumas europiečių nenori ar negali jo suprasti ir 
įvertinti. Et... paprastai senieji jaunųjų nebesupranta, skundžiasi— 
„Mes ir mūsų laikai geresni buvo“... Taip pat ir senoji Europa 
dažnai su nepasitikėjimu ir pasigailėjimu žiūri į savo dukrelę — 
Ameriką. O ji jauna, drąsi vis žengia priekin, priekin... Liūdna se
nutei; jai laikas vysti, kitai žydėti...

(Pabaiga kitam numery).
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/VI. Gustaitis

Marcus Tullius Cicero
Didis praeities patriotas ir valstybės vyras.

Biografija.
Markas Tulijus Ciceronas, turtingo karžygininko (equester) 

sūnus, gimė 106 m. sausio 3 d. pr. Kr. tėvo ūkyje netoli Arpin o 
miestelio, kurs randasi beveik pusiaukely tarp Romos ir Neapol/o, 
mirė 43 m. gruodžio 7 d. Mokslus ėjo Romoje. Tolydžio besi- 
mokslindamas, jis rimtai prisirengė savo būsimam kalbėtojo ir 
valstybininko pašaukimui. Gražbylio L. Kraso, graikų kalbos žinovo,, 
patartas, skaitė Elados oratorius, o forume klausė Romos kalbė
tojų: M. Antonijaus, Sulpicijaus, Kotos ir k. Archijaus padedamas 
susipažino su graikų poetais;, iš abiejų Scevolų išmoko Romos 
pilietinį ir valstybinį teisių kodeksą; epikuritčio Fedros nurodo
mas ir akademiko Filono paskatintas stvėrėsi mokytis graikų fi
losofijos. Septyniolika metų sukakęs, Ciceronas trumpam laikui 
stoja į kariuomenę ir dalyvauja kare (89 m.) bellum Marsicum. 
Nuo 88-tų iki 84-tų metų lavinasi Rodo saloje pas retoriką Mo- 
loną, pagilindamas iškalbos meno mokslą, o nuo 84 iki 80 metų, 
laikydamas pas save Romoje stoiką Diodotą mokėsi ypatingai 
dialektikos, kuri, anot jo, sudaro kaip ir santrauką viso iškalbos 
mokslo, ir pas vaidintoją L. Roscijų tobulinosi plastiškai dekla
muoti.

Taip uoliai pasiruošęs, turėdamas 25 metus (81 m. pr. Kr.), 
jis pirmą kartą viešai prabilo, gindamas civilinę P. Kvinkcijaus 
bylą, ir ją laimėjo, nepaisant, kad priešingą pusę gynė žymiau
sias tuomet Romos kalbėtojas Kv. Hortensijus (aštuoneriais me
tais vyresnis už Ciceroną). Kitais (80) metais Ciceronas pasiryžo 
ginti Seksto Roscijaus kriminalinę bylą, ir nors grėsė diktatoriaus 
Sulos ir jo partijos keršto pavojus, jis parodė tiek vyriškumo ir 
tiek įgarsėjo, kad nuo to laiko nebuvo bylos, kurios nebūtų buvę 
galima, sulig bendra visų nuomone, jam pavesti. Juoba, kad by
loms ginti jam vedamoji žvaigždė buvo vien teisingumo ir tei
sėtumo idėja.

Šitos dvi kalbos, ypatingai antroji, padėjo pagrindą oratoriš
kai Cicerono garbei ir atskleidė antrą jo gyvenimo laikotarpį, 
kuris pasižymės nenuilstamu darbštumu visuomenės ir tėvynės 
naudai. Tuo tarpu gydytojų ir draugų patartas, 79 metais svei
katai pataisyti važiuoja į Graikiją ir M. Aziją. Bet ir čia noras 
įgyti daugiau žinių, plačiau apsišviesti, išsilavinti, nedavė Cice
ronui ramybės: visą dvejų metų kelionės laiką jis studijuoja fi
losofiją ir retoriką. Iš pradžių apsigyveno Atėnuose ir klausė 
pamokų akademiko Antiocho, epikuriečio Zenono ir retoro De- 
metrijaus. Čia Atėnuose užsimezgė tie draugiški Cicerono santy-
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kiai su Attiku, kuriems pasiliks ištikimas visą amžių. Paskui ke
liauja po M. Aziją, ilgiau apsistoja Rodo saloje, lankydamas 
stoiką Poseidonijų ir naudodamasis minėtojo oratoriaus Molono 
nurodymais.

Čia kartą Ciceronas patiekta tema be pasiruošimo pasakė 
graikiškai puikią kalbą. Klausytojai pagerbė triukšmingu delnų 
plojimu. Tik Molonas sėdėjo niūrūs ir susimąstęs. Paklaustas del 
ko jis tyli, atsakė: „Tavo pranokėjai atėmė mums laisvę ir galybę, 
nestengdami mokslo garbės paveržti; o tu, jaunikaiti, ir ją su 
savim išneši.“

Sustiprinęs savo sveikatą ir praplėtęs žinijos akiratj, 77 me
tais Ciceronas grįžta į Romą ir greit jgarsėja geriausiu kalbėtoju, 
ypač gindamas bylas nuskriaustųjų, iš kurių negalėjo tikėtis jokio 
atlyginimo, arba skųsdamas atkakliuosius, nors jie rūsčios globos 
būdavo saugojami. Patraukęs visos tautos akis, veikiai (76) tampa 
išrinktas kvestorium, 69 m. — edilu, 66 m. — pretorium ir pa
galiau 63 m. konsulu.

Pilietinę karjerą Ciceronas pradėjo nuo kvestūros Sicilijoje. 
Čia visų buvo taip mylimas ir gerbiamas, kad sicilėnai jam pa
vedė ginti bylą prieš jo įpėdinį pretorą Verresą, kuris tiek plėšė 
tos salos gyventojus, jog didžiavos jau nebegalįs del to būti bau
džiamas. Ir nors Vertes turėjo senate daug papirktų gynėjų, nors 
patys .diktatoriai ,ir valdininkai grūmojo atkeršysią liudytojams, 
tačiau Ciceronas griausminga kalba išklostęs visas Verreso nedo
rybes, privertė plėšiką ištremti.

Būdamas konsulu, Ciceronas susekė ir nuveikė Katiliuos 
suokalbį, padarytą prieš Romos respubliką. Lucijus Sergijus Ka
tilina kilęs (108 m.) iš garsios, bet susmukusios šeimos, buvo 
gausiai gamtos apdovanotas, tik trūko širdies, ir tai jį pražudė: 
susidėjęs su panašiais draugais, siekė nešvariomis priemonėmis 
egojistiškų tikslų. Jis buvo kurį laiką legatu, kvestorium, 68 m. 
pretorium, paskui propretorium Afrikoj. Ten susikompromitavęs 
kyšiais, 66 m. grįžo į Romą ir stiepėsi į konsulus, bet tai jam 
per 4 rinkimus nė kartą nepavyko. Tada keršydamas stvėrėsi 
suokalbio valdžiai į savo rankas paimti. Sukilimas turėjo įvykti 
63 metų spalių 27 d. Sužinojęs apie tai senatas, suokalbį laiku 
užgniaužė. Vis dėlto Katilina nesiliovė kerštavęs: lapkričio 6 d. 
maištininkų susirinkime nutarė pirma nužudyti Čiceroną ir tuojau 
iškelti revoliucijos vėliavą. Ciceronas perspėtas, sušaukia senatą, 
kuris susirinko lapkričio 8 d. Palatino kalne Jupiterio šventykloj. 
Atvyko ir Katilina. Tuomet sujaudintas Ciceronas pasakė pirmą 
prieš jį kalbą. Senatas įgaliojo konsulus imtis prieš Katiliną griežtų 
priemonių. Žymesnieji maišto dalyviai suimti ir nužudyti. Katilina 
persimetė į Etrūriją, pasiryžęs atvira kova pasigauti valdžios. Ta
čiau 62 m. vasario mėnesi ties Pistorija krito drauge su 3000 
maištininkų mūšyje su Antonijum. Sukilimas likviduotas. Cicero
nui pagerbti iškelta šventė, kurioje dalyvavo žymiausi tautos at
stovai; visuomenė, dėkinga už tėvynės išgelbėjimą, davė jam „tė-
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vynės tėvo“ vardą, *) o senatas apvainikavo pilietine karūna. Tai 
buvo gražiausia jo gyvenimo diena.

Netrukus (60 m.) susidarė Cezario, Pompiejaus ir Kraso 
triumviratas užgrobti valdžiai, o Ciceronas respublikai sustiprini 
gynė konstituciją ir stengėsi suartinti kariškių luomą su senatu. 
Tuo, žinoma, nepatiko triumvyrams, kurie, nebetekę vilties pa
traukti įtakingąjį oratorių savo pusėn, užpjudė jį tribūnu P. Klau
dijum. Šitas asmeninis jo priešas ir taip jau griežęs dantį ant 
oratoriaus už tai, kad ans nelemtą jo bylą (moteriškai persirė
dęs dalyvavo slaptose moterų deivės pamaldose) buvo pasmer
kęs, dabar, paskirtas tribūnu prikibo prie Cicerono už neva netei
sėtą kelių Katiliuos šalininkų-revoliucionierių nužudymą. Ciceronas, 
Cezario ir Pompiejaus apleistas, nusiminė, apsivilko gedulo rūbais 
ir maldavo draugų pagalbos. 2000 karininkų, taip pat gedulingai 
apsitaisę, veltui tarpininkavo. Lukulas (Lucujlus) priešingai patarė: 
jėga ieškoti tiesos ir nubausti kurstytojus. Žinoma, Ciceronas ne
sutiko. Nelaukdamas oficialaus apkaltinimo 58 m. balandžio mėn. 
pats apleidžia Romą, ieškodamas tai Lukanijoj, tai Sicilijoj už
tarytojų, ypač asmenyse tų, kurių bylas pirma savo iškalbingumu 
buvo apgynęs Bet veltui, visur duris rado uždarytas. Pagaliau 
išplaukė į Makedoniją ir apsigyveno Tesalonikoje (Dirachijoj?). 
Tuo tarpu Klaudijus apskelbė jį tremtiniu, užgrobė turtą ir gy
venamąjį rūmą sugriovė.

Aplinkybėms pakitėjus jau nebereikalingas buvo triumvyrams 
Klaudijus, todėl Pompiejus nepaisant jo organizuotos opozicijos, 
patiekė senatui sumanymą grąžinti Ciceroną. Draugų rūpesniu 
jis 57 m. rugsėjo mėnesį sugrįžo į Romą, iškilmingai tautos svei
kinamas. Valdžia buvo jau ne žmonių visumos, bet Pompiejaus 
ir Cezario rankose. Pasijuto esąs be vietos. Tad pasišalina iš 
Romos į vieną iš atgautų savo turtų ir ten, kaimo tylumoj, dirba 
literatūros darbą. Vis dėlto, valstybinio pajunkimo traukiamas, 
vėl pasirodo visuomenei, vėl dalyvauja valstybės darbe, o 51 m. 
vyksta prokonsulu į Kilikiją, kurią valdydamas per vienerius metus 
(nuo liepos mėn. 51 m. iki liepos mėn. 50 m.), pasiekė net 
kariškos garbės: mat suruošęs ekspediciją ir nugalėjęs Amano 
plėšriąją tautelę buvo savo kariuomenės vadinamas impera
torium.

Dabar sugrįžęs į Romą, randa Pompiejų ir Cezarį susigin
čijusius. Nors Ciceronas palaikė Pompiejaus pusę, tačiau Cezaris 
laimėjęs pasielgė su Ciceronu labai maloniai ir leido jam gyventi 
Romoj. Oratorius, tuo pasinaudodamas, turėjo sostinėje keletą 
kalbų, buvusiems savo politikos draugams apginti (pro Marcelio, 
pro Ligario, pro Deiotario); šiaip gyveno kaime ir daug rašė. 
Minėtina byla Ligarijaus, kurį Ciceronas apsiėmė ginti, nors Cezaris 
iš anksto pareiškė kietai laikysiąsis pasiryžimo nubausti aną 
ištrėmimu. Tačiau gynėjui ėmus iškalbingai įrodinėti valdovas

*) Juvenalis: Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit.
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pradėjo svyruoti: raštas iškrito jam iš rankos ir, pasijutęs nugali
mas, atleido Ligarijui bausmę.

44 metais kovo 15 d. Cezariui tapus nužudytam, dauguma 
stovėjo už respubliką, kuriai tač au grėsė pavojus iš Antonijaus. 
Ciceronas tautos laisvei ginti atvyko j Romą ir per 6-tą mėnesių 
pasakė senate prieš Antonijų 14 kalbų, vadinamų Filipikomis, 
palyginimui jų su garsiomis graikų Demosteno kalbomis prieš 
Pilypą. Senatas paskelbia Antonijų valstybės priešu ir prieš jį 
siunčia Oktavijoną su kariuomene. Ciceronas gavęs savo Tusku- 
lano viloj žinią, kad juodu susivienijo (antras triumviratas tarp 
Oktavijono, Antonijaus ir Lepido), pasijuto esąs pavojuj, juoba, 
kad įtūžęs Antonijus už Filipikas gavo Cezario sutikimą nužudyti 
Ciceroną. Kas daryti? Draugų mygiamas, ryžosi bėgti. Sėdo į 
laivą ir jau nuplaukė 2 mylias. Deja, kilo vėtra, grąžino laivą 
krantui. Ciceronas išlipo sausumon ir nusivylęs laukė budelių. 
Namiškiai prispyrė dar kartą duotis lektikoje nešamam laivop. 
Tai pastebėjo atsiųstieji Antonijaus žmogžudžiai, pasivijo girioje, 
netoli marių kranto Formija (Kaeta?). Jiems vadovavo karo tri
būnas Lenas (Laenas), kuriam kitu kart Ciceronas savo iškalbin
gumu buvo išgelbėjęs gyvastį. Tarnai, matydami atbėgančius 
vejikus, norėjo savo gyvybe poną ginti; bet Ciceronas sudraudė, 
liepė neštuvus pastatyti ant žemės. Lenui prisiartinus, jis iškišo 
iš lektikos galvą, kurią tasai budelis šaltakraujiškai atkirtęs nuo 
liemens, taip pat ir dešinę ranką įteikė Antonijui, gausiai už tai 
atlygintas. Įtūžusi Antonijaus žmona Fulvija įkaitintomis špilko
mis subadė to didžiojo kalbėtojo liežuvį, o nudžiugęs Antonijus 
liepė Cicerono galvą išstatyti viešai forume ant tribūnos, kur jo 
griausminga iškalba tiek nekaltųjų buvo apgynusi.

Ciceronas po tėvo nebuvo paveldėjęs didelio turto, tačiau, 
eidamas aukštas pareigas, pralobo: pirko (iš Kraso) Romoje rūmus, 
įgijo keletą didesnių (Tusculum, Formianum) ir keletą mažesnių 
turtų įvairiose Italijos šalyse. Buvo vedęs, turėjo dukterį Tuliją 
(g. 76) ir sūnų Markų (g. 65 m.). Šeimyninis jo gyvenimas nebuvo 
taikus: su pirmąja žmona Terencija persiskyrė ir vedė antrą — 
Publiją, su kuria taip pat persiskyrė.

Cicerono charakteris gali būti vertinamas dvejopai: kaip 
privatinio žmogaus ir kaip visuomenininko. Privatiniame gyvenime 
jis buvo neįžagtos dorybės, susivaldąs, gražių papročių, gyvo 
proto, mėgstąs visa kas kilnu, gera ir teisinga, iš kitos pusės, 
mėgo giriamas ir gerbiamas. Kaipo valstybės darbuotoją Ciceroną 
geriausiai apibūdina jo nepastovumas: jis visa širdim myli tėvynę, 
vardan tos meilės žodžiu ir veikimu energingiausiai kovoja prieš 
sroves ir asmenis visuomenei žalingus, bet iš kitos pusės jam 
trūksta politinio įžvalgumo ir griežto nuoseklumo, išvermės: jis 
iš pradžių pasireiškė demokratu, paskui stoja pryšakyje konserva- 
tyvinės senato partijos, vėliau pašlijo prie Pompiejaus, galop 
tarnauja Cezariui. Bet tai daro ne vylingai pataikaudamas, tik 
nešiodamas savo daug iškentėjusioj širdy karštą tėvynės ir tautos
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meilę, jis norėtų visus sutaikinti, suvienyti bendram valstybės 
labui; deja, jo noras ir viltis suderinti visas politines sunkenybes, 
jo pasikliovimas žmonėmis buvo didesni už sugebėjimą rasti prie
monių tam prakilniam tikslui, už sugebėjimą įvykinti tą palaimą, 
kurios jis taip troško. Vis dėlto apibūdinant Cicerono charakteris, 
reikia pasakyti, kad tai buvo vienas iš garbingiausių didelio proto 
ir talento patriotų, parodęs savo nelaimėse bei sielvartuose daug 
herojiško tvardumo; tikra tais laikais retenybė, pažiba ne tik 
romėnų tautos, bet ir visos žmonijos.

i
Kūryba.

Cicerono nuopelnai romėnų literatūrai yra tiek dideli, kad 
jį galima vadinti lotynų prozos tėvu. Jo raštai ne tiktai gausūs 
skaičiumi, bet ir įvairūs turiniu. Ypatinga žymė, kad Ciceronas 
gebėjo suderinti graikų išdirbtą formą su lotynų kalbos savumais. 
Naudodamas graikų prozos stilių, kurio viena kryptis buvo genus 
Atticum —griežta ir tiksli, bet sausa, antro — genus Asianum — 
puošni ir maloni, bet pūsta,— Ciceronas laikėsi vidurinio stiliaus, 
kurį būtų galima pavadinti genus Rhodium—nuo Rodo salos, nes 
ten gyveno garsusis to stiliaus kūrėjas Molonas. Ta ypatybė daro 
jo raštus ir gražius ir turiningus. Vis dėlto, reikia pasakyti, kad, 
eidamas aukštas valdininko pareigas, visokių perversmų blaško
mas, stigo laiko ir susitelkimo kai kurioms temoms mokslingai ir 
kritingai apdirbti.

Literatinė Cicerono kūryba galima suskirstyti i šias keturias 
raštų kategorijas: 1) kalbos, 2) retorika, 3) filosofija ir 4) laiškai.

L Iš visų Cicerono raštų labiausiai pasižymi kalbos. Jose 
ryškiausiai tiek gyvu žodžiu tiek raštu prabyla jo talentas. Ne 
tik talentas, bet, nujausdamas savo pastangų centrą, jis daugiausia 
šioj srity lavinosi ir veikė. Kalbų lytis aiški, meningai apdirbta, 
mintys išdėstytos planingai, periodai aptekinti, gausu figūrų, kuriose 
ryški visa jausmų skalė — nuo ašarotų juokų iki griausmingo 
rūstumo.

Mus pasiekė 56 Cicerono kalbos ištisos, nuo 18 iki 20 
nepilnų—fragmentai, 35 kalbos žinomos tiktai iš antraščių. Kai 
kurios kalbos buvo pirmiau pasakytos, o paskui surašytos (In 
Catll. I), kitos paskui perdirbtos (Pro Milane) kitos buvo para
šytos ne sakymui, o tik šiaip paskleisti visuomenei raštu (In 
Vėrėm act. II Phil. II), kai kurios iš parašytų sakytinųjų liko tačiau 
nesakytos (Ad. Caesarem, Catonem, Portiam.).

Cicerono kalbos galima padalyti į politines ir teismines; šios 
pastaros mažne visos ginamosios, retai kada ir tik nebent pri
verstas Ciceronas imdavos kaitintojo vaidmens. Besirungdamas su 
Kotą ir Horteusijumi jis išplėtojo ir ištobulino romėnų iškalbos 
meną, kuriam pagrindą buvo padėję Krasas ir Antonijus. Įgimtas 
gabumas, graikų pavyzdžiai ir plati erudicija sudero Cicerono 
asmeny su tautiniu romėnų pobūdžiu ir klausovų reikalavimais.
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Nors jisai nepasiekė galingiausios Demostėno jėgos, vis dėlto jo 
iškalba pasižymi nepaprastomis teigiamybėmis, kurių svarbiausios: 
sąmojingumas, verčiąs klausytoją iš pat pradžių manyti sulig nusta
tyta kalbėtojo nuomone; išdėstymo aiškumas, kad ir tamsiausios 
vietos tampa užčiuopiamai suprantamos; meningumas, kuriuo 
oratorius moka suįdomėdinti ir nuobodžiausią dalyką; už vis 
labiau jo kalbas puošia tai žodžio klasiškumas. Gražiausiomis 
yra laikomos šios: 1) pro S. Roscio Amerino, 2) in Verrem, 3) de 
imperio Cn. Pompei, 4) in Catilinam, 5) pro Archia poetą, 6) pro 
P. Sestio, 7) pro T. Annio Milone, 8) pro Q. Ligario, 9) pro rege 
Deiotaro, 10) orationes Philippicae in M. Antonium.

II. Ciceronas daug pasidarbavo iškalbos teorijai: laisvai ir 
savitai perdirbęs graikų retorikos taisykles, jis sukūrė romėnų 
dirvoje retorikos mokslą, kurį išdėstė savo raštuose ir pats laikėsi 
tiek rašydamas tiek sakydamas savo kalbas. Retoriškųjų Cicerono 
raštų viso turime 7 veikalus: 1) Rhetorica, jaunatvės darbas, 
pradėtas apie 83 m. pr. Kr., dviejose knygose, apie iškalbos 
tvėrimąsi (de inventione). — 2) De oratore, 3 knygos, parašytos 
55 m.; dialoginė forma suteikia šiam veikalui daug gyvumo, 
nors yra ir sausos didaktikos. Pirmoje knygoj kalbama apie 
paruošiamąsias iškalbos priemones, antroje — apie medžiagos 
apdirbimą, trečioje apie formą ir kalbos sakymą,—3) Brutus seu 
de Claris oratoribus liber (46 m.), romėnų iškalbos istorija; duoda 
pilną gyvybės vaizdą, kaip romėnai siekia oratoriškos garbės, ir 
įpina daugelį pastebėjimų apie savo paties lavinimos eigą.— 4) 
Orator, įsivaizdavimas ideališko kalbėtojo, geresnis iš retorinių 
Cicerono veikalų formos ir pagrindinės idėjos atžvilgiu.—5) Par- 
titiones oratoriae, kaip ir retorikos katekizmas; klausimais ir atsa
kymais išdėsto svarbesnius iškalbos dėsnius—6) Topica ad Tre- 
batium (44 m.), išaiškinimas Aristotelio topikos, trumpas dialek
tikos vadovėlis su pavyzdžiais iš teismų praktikos.—7) De optimo 
genere oratorium, įžanga dingusiam Aischilo ir Demosteno kalbų 
vertimui.

III, Kai del filosofijos, tai Ciceronas žiūrėjo į jos mokslą 
kaip į privalingą lavybą; iš jauno jis besimoksllndamas ieškojo 
filosofijoje ne tiek absoliutiškos tiesos, kiek temų ir įrodymų savo 
retoriškiems darbams. Net Platono ir Aristotelio veikalus toli 
gražu ne visus ir ne nuodugniai pažino. Tik paskutiniuose metuose, 
kai aplinkybės nutraukė visuomeninį veikimą, o dukters Tulijos 
mirtis išplėšė gyvenimo paguodą, jis, liūdesio parblokštas ir turė
damas daugiau liuoso laiko, ieškojo filosofijoj nusiraminimo. Taip 
jau matydamas didelį trūkumą filosofinės kūrybos lotynų kalboje, 
pasiryžo supažindinti romėnus su graikų išminčiais. Jis pirmas 
patiekė visą eilę filosofinių veikalų, kad ir ne visai originalių, 
kad ir eklektiškai apdirbtų, bet filosofijos mokslą padarė romėnų 
visuomenei prieinamą. Šitas graikų mintijos sulotyninimas, tai 
didžiausias Cicerono nuopelnas kaipo filosofo. Yra išlikę 12 tos 
rūšies veikalų. Jeigu iš vienos pusės jiems galima prikišti stoka
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objektingumo ir kritingumo, tai iš kitos pusės reikia pripažinti, 
kad juose Ciceronas sukūrė filosofinę kalbą, sudarė naują termi
niją, o sklandžiu dalykų išdėstymu tie veikalai turėjo ir tebeturi 
daug reikšmės pažinti senovės filosofijai.

Štai jų sąrašas: 1) De republica, parašytas apie 53 m. 6-se 
knygose, kaip privalo būti sutvarkyta valstybė, pavyzdys—Romos 
žydėjimo laikotarpis. — 2) De legibus (51 m.), nebaigtas, apie 
gimtąsias teises, ius sacrum ir valstybines pareigas. — 3) De 
finibus bonorum et malorum 5-se knygose, geriausias iš jo filo
sofinių veikalų, apie aukštesnę laimę, žmogaus gyvenimo tikslą, 
neigia epikuriečių pasaulėžiūrą, nurodo bendrą tuo klausimu 
nuomonę stoikų, akademikų ir peripatetikų. — 4) Academica, 
parašytas 45 m. 2-se knygose, vėliau perdirbtas į 4 knygas, 
išlikusiuose fragmentuose išdėstyta filosofijos istorija nuo Sokrato 
iki Arkesilajaus. — 5) Tusculanae disputationes, 5-se knygose, iš 
praktiškos filosofijos apie tai, kaip žmogus privalo nustatyti savo 
dorinį gyvenimą, kad jaustųsi laimingas. — 6) De natūra deorum, 
3 knygos, teologija ir įvertinimas epikuriečių, stoikų ir akade
mikų. — 7) De divinatione, 2 knygos, tęsinys ano veikalo, — 8) 
De fato, religiškai filosofinio turinio, — 9) Paradoxa, stoikų dėsnių 
išaiškinimas. — 10) Cato maior arba de senectute, veikalas paskirtas 
Atikui ir vaizdiną senatvės apologiją Katono lūpomis, kuris čia 
ryškiai apibūdintas. —11) Laelius arba amicitia, čia Lelijus, nete
kęs savo draugo Šcipijono, kalba apie bičiulystę. — 12) De 
officiis, 3 knygos, parašytos Cezariui mirus, paskirtos autoriaus 
sūnui Markui, etikos principai pagal stojikų mokslą reikalingi 
doram ir naudingam gyvenimui.

IV. Atskirą Cicerono raštų rūšį sudaro laiškai. Jų iš viso 
surinkta 864, tame skaičiuje 90 laiškų jam adresuotų. Visas šitas 
laiškynas yra suskirstytas į keturis rinkinius: 1) ad familiares, 
laiškai nuo 63 m. sudaro 16 knygų, iš kurių 8-toji apima Celi- 
jaus laiškus, rašytus Ciceronui; 2) ad Atticum, 16 knygų, iš 67 m. 
ir beveik iki paskutinių mėnesių Cicerono gyvenimo; 3) ad 
Quintum fratrem, nuo 60 iki 54 m.; 4) susirašinėjimas Cicerono 
su Brutu.

Žinoma, formos atžvilgiu laiškai kur kas žemiau stovi už 
kitus Cicerono raštus, nes jie, kaipo laisvas žodis, nereikalauja 
to stiliaus griežtumo, koks privalu viešoms kalboms arba mokslo 
dalykams. Už tai asmens ir visuomenes santykių gvildenimas juos 
daro dideliai vertingus ne tik autobiografijai, bet ir to laiko isto-* 
rijai. Juose atspindi autoriaus siela su visais skausmo ir džiaugsmo 
bruožais, pasireiškia kilnus net herojiškas jo būdas, širdingas 
draugiškumas ir giliausia tėvynės meilė. Už tai iš kitos pusės 
daugelis laiškų, parašytų tuojau pirmu įspūdžiu po kokio nors 
įvykio, paskui, kada buvo paskelbti viešumai, davė gausios 
medžiagos prieš patį laiškų autorių, ypatingai korespondencija su 
Atiku, sudaranti mažne ištisą dienyną.
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Jaunatvėje ir vėliau Ccerionas bandė šį tą eilėmis rašyti, 
pv.: de šuo consulatu, de temporibus mels, Marius ir k., bet jo 
poezija nepažengė toliau kaip iki lengvos versifikacijos. Yra likę 
žymūs pluoštai jo eiiėtinio vertimo poetinių Arato veikalų.

Dar pastebėtina, jog Ciceronas, nors specialiai apie etiką ir 
pedagogiją atskiro veikalo nėra parašęs, tačiau įvairiose savo 
raštų, ypač filosofinių, vietose jis giliai gvildena elgimosi ir auk
lėjimo principus, dorovės pagrindu laikydamas nuolatinį ir siste
mingą įgimtų kiekvienam žmogui gabumų lavinimą bei tobuli
nimą, pagrįstą religijos dėsniais. Kad ir etinės pedagogijos srity 
Ciceronas pasiduoda graikų mokslo įtakai, vis dėlto jo paskleistos 
šiuo klausimu mintys nenustoja veikusios ligi pat mūsų laikų. 
Tai pastebėjo ir įvertino vėlyvesnieji pasaulio pedagogai, pv. 
Jonas Komenijus (1593 — 1675) savo „Didžiojoj didaktikoj“.

Išlikusieji Cicerono raštai sudaro tik dalį to, ką jis buvo 
parašęs. Yra dar nemaža jo veikalų, išlikusių dalimis, kaip va: 
de iure civili, de auguriis, consolatio, Hortensius, Timaeus, de 
gloria (šis fragmentas dar buvo žinomas Petrarkai), dingę keli 
vertimai iš graikų kalbos, kai kurių tik antraštės žinomos; tarp 
dingusių yra buvę ir istorinių veikalų.

I '
A. a. Povilas Butkus

Vasaros atostogos kaip lengvo vėjelio dvelkimas praėjo. Kiek
vienas moksleivis rengiasi į mokyklą pilnu pasiryžimu, tvirta energija 
tęsti toliau pradėtąjį mokslą. Niekas negalėjo manyti, kad iš mūsų 
pasvaliečių draugų beširdis likimas išplėš mylimą Povilą.

Velionis gimė 1911 m. Puškonių kaime, ūkininkų šeimoje. 
Dar jaunas pasiekė Vl-tą klasę, kurią tikėjosi laimingai baigti. 
Bet visai kitaip virto.

A. a. Povilas buvo visada linksmas ir malonus. Net ir 
sirgdamas nebuvo nusiminęs. Liga vis plėtėsi. Nuolat gaudavome 
žinių, kad jo sveikata vis eina silpnyn ir maža vilties tesą 
pasveikti. Netikėtai išgirdome, kad Povilas atsiskyrė su šiuo 
skausmų ir vargų pasauliu ir nuėjo pas Kristų.

Visa gimnazija liūdėjo savo darbštaus mokinio. Direktorius 
A. Juška pasakė gimnazijos vardu gedulingą prakalbą, kuri 
ne vienam ašaras iš akių išspaudė. VI kl. vardu atsisveikino 
mokinys J. Mundrys ir vienas at-kų kuopos vardu.

Velionis buvo aktingas at-kas.
Ign, Berželis.
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Jaunųjų žiedai
Antakutis

Gyvenimo prasmė
Jaunieji draugai ir jaunosios draugės! Pradėdami eiti mokslus, 

jūs stojate į naują gyvenimo vagą. Metai po metų jums prasi
skleidžia vis platesni žinių plotai. Jaunutės jūsų dvasios kaskart 
auginasi didesnius sparnus, kuriais galėsite iškilti aukščiau kasdie
ninių rūpesčių ir iš tos aukštumos apžvelgti visą gyvenimą. Gy
venimo vaga, kurioje jūs dabar esate, vis labiau ir labiau plėsis, 
artės, kol galop jūs atsidursite pačiam gyvenimo sūkury. Stovin 
tiems šitoje angoje visados kyla daugiausia įvairių klausimų, nuo 
kurių išsprendimo pareis visas tolimesnis gyvenimas, ir šimtai 
pagundų, siūlydamos menkos vertės blizgučius, vilioja jūsų nepa
tyrusią dvasią. Štai tokiu laiku ypatingai reikalinga ištiesta pa
galbos ranka. Tą pagalbos ranką ryžtuos jums tiesti: šiose skil
tyse patieksiu keletą straipsnelių, panaudodamas didelio jaunimo 
prietelio J. Guibert *) mintis.

1. Imkite, skaitykite} Augustinas apleido savo draugus: 
jo širdis kovų kankinama, reikalavo vienumos, apmąstymo ir maldos- 
Tai buvo sprendžiamoji valanda, kurioje jis turėjo arba pasiduoti 
aistroms, arba pasirinkti tikros pareigos pajautimą. Kai jis įsigilino 
į save, išgirdo balsą: „Imk ir skaityk!“ Iš kur ėjo tas balsas, ar iš 
dangaus ar iš žemės, Augustinas nežinojo. Jis prasiskleidė apaš
talo Pauliaus laiškus ir jo akis krito į šiuos žodžius: „Naktis 
praėjo, diena atėjo. Atmeskime, yra laikas, tamsybių darbus ir 
apsišarvuokim šviesybe“. Nuo tos valandos Augustinas ryžosi ir 
prasidėjo jo išganymo valanda. Jis tapo dideliu šventuoju.

Ir tu, jaunuoli, kurio širdis veržiasi į pasaulį, bet kurią Die
vas lydi savo malone, klausyk tylumoje savo dvasios balso, kuris

*) J. Guibert yra išleidęs knygelę, pavadintą „Gyveninio angoje“ (A 
lentrėe de la vie, Paris, 1921}.
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šaukia: „Imk, skaityk“. Imk ir skaityk, šios mintys tavo gyvenimo 
angoje bus, kaip vadovas. Imk ir skaityk visados, ir tada, kai 
tavo sieloje bus tamsu ir tada, kai audra šėls virš tavo galvos. 
Tos mintys išblaškys tamsybes, suteiks vilties ir drąsos.

2. Pabudus iš ilgo miego. Naktis praėjo, diena atėjo. Iki 
šiol vaikystės skraistė jus dengė ir jūsų praeitis atrodo, kaip ilgas 
miegas. Dabar prasiskleidžia dvasios akys ir matote daug naujų 
dalykų. Protas viso negali apimti. Valia pasiliuosuoja į naują 
darbą. Prasideda tikras pabudimas, nes anksčiau jūs neskyrėte 
kas yra gera, kas bloga, esate be klaidų ir be nuopelnų ir neži
note, kokius turtus jumyse Dievas paslėpęs. Dabar prasiveria akys, 
imat atsiskirti teisinga nuo neteisinga, sąžinė jus giria arba peikia, 
įsivaizduojate gyvenimo uždavinius ir atsakomybę. Prieš nukreip
dami savo gyvenimo vairą, gerai apsigalvokite ir atverkite savo 
sielą tiesai, kad ji galėtų valdyti jūsų žingsnius.

3. Didelis paveldėjimas. Reikia pasakyti, ko gyvenimas nori. 
Žiūrėdami į žmones, kurie lengvai bloguose polinkiuose gyvenimą 
leidžia, galite pamanyti, kad gyvybė turi mažos vertės. Tikėkite, 
gyvybė yra didelis turtas. Ji didesnė už auksą. Kraujas, kuris 
visą gyvenimą gyslose teka, yra daug brangesnis už aukso per
teklių ir plačių žemių plotus. Su krauju ir gyvybe viską galima 
įsigyti, o be jo, ką veiksite su auksu? Bet kūnas yra tik pavel
dėjimo menka dalelė. Jūs gavote protingą ir laisvą sielą, kuriai 
yra atidari visi keliai. Jūs turtingi veiklumu, kurį pakreipę tei
singu keliu pasieksite gėrio. Per auklėjimą įeinate į neapsakomą 
lobyną: įgyjate mokslų; kilnūs jausmai pasėti išauga priežiūroje 
tėvų ir mokytojų ir duoda doros vaisius, kuriuos jūs nuskinsite 
tada, kai gyvenime prireiks.

O, koks tu turtingas, koks didis! Tavo akyse spindi ir kūno 
sveikata ir sielos lakumas. Neatsižvelgiant į tai, ar tu turtuose 
skęsi, ar vien juodą duonelę krimsi, galima sušukti: „Jaunuoli, tu 
savo rankose turi didelę laimę, — tai gyvybę su jos dovanomis; 
neaikvok be reikalo tokio paveldėjimo“.

4. Ką su gyvenimu daryti? Gerai, ką jūs darote? Į šį 
klausimą galime gauti dvejopą atsakymą. Vieni pasakys: aš tur
tingas, nedirbsiu, už savo turtus įsigysiu visus malonumus. Kiti 
pasakys: išteklius, kurį turiu savo rankose, neliks niekados be 
darbo, jį dauginsiu, plėsdamas pramonę, prekybą arba dirbsiu 
labdarybės darbus.

Kaip žmonės galvoja gyvenimą naudodami?- Daugumas tiek 
tegalvoja: gyvenimas yra trumpas, skubinkim juo naudotis — val
gykim, gerkim, linksminkimės, nes rytoj mirsim. Jūrininkas ne
drįsta leistis į jūres, jei jis nežino, kur plaukti; žmogus tačiau 
gyvena nežinodamas kam. Jis tik naudojasi vienu — linksminasi.

Tinginiai savo gyvenimą niekam nenaudoja; jei yra turtingi 
— žaidžia, jei neturtingi — nyksta nelaimėse ir ydose. Ar nėra 
nuodėmė turtus mesti į jūres arba juos užkasti?
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Dirbantieji naudoja gyvenimą, bet ką iš jo pasiekia? Palinkę 
į žemę temato vien žemiškus dalykus. Rūpi užsidirbti kasdieni
nės duonos, poilsį senatvei, linksmybių, laimės, garbės, valdžios... 
Ar čia nėra siauras akiratis, apribotas vien ambicijomis? Ir štai, 
arba žmonės nedirba nieko, arba dirbdami užima gan siaurą plotą. 
Gyvenimas, iš tikrųjų, turi dar ir didesnių uždavinių.

Ką jūs su gyvenimu darysite? Nusistatykit pirmiausia tikslą, 
kurį norite pasiekti. Sis gyvenimas yra tik kelionė. Vidujinis 
balsas mums sako, kad per tuos kelioliką ar keliasdešimt gyve
nimo metų, einam į kitą gyvenimą. Kelionės pabaiga bus gera 
ar bloga, — tai pareis nuo kelių pasirinkimo. Tas vidujinis 
balsas negali būti aistrų nė prietarų užslopintas: tikrasis mokslas 
gali jį tik patvirtinti. Štai kas tenka nusistatyti: Mano reikalas 
yra užtikrinti būsimojo gyvenimo laimę: kam tarnaus visi turtai, 
jei aš neturėsiu gyvenimo tikslo? Todėl visa turi būti palenkta 
šiam tikslui. Bet būsimojo gyvenimo laimė yra atpildas, kurį 
kiekvienas turi nusipelnyti. Tai nusipelnoma per gerą gyvenimą. 
O geras gyvenimas, tai susilaikymas nuo blogų palinkimų, per 
darbą išvystymas Dievo duotų dovanų, tų dovanų suteikimas ki
tiems. Kelias į išganymą eina per skaistybę, darbą ir artimo 
meilę.

Toki yra tikslai, taip per gyvenimą reikia eiti. Šis gyve
nimas yra dirva, kurioj pasėtos sėklos užauga, subręsta, nunoksta 
ir neša vaisių.

5. Svajonė. Kunigas Gratry pasakoja vieną įdomią valandą, 
per kurią mintimi jis perbėgo visą savo gyvenimą. Buvau, sako, 
septyniolikos metų mokinys. Pilnas vilties, liuosas nuo visokių 
trūkumų ir vargų, pamėgęs darbą ir draugų gerbiamas gyvenau 
laimingai. Vieną vakarą atsigulęs neužmigau ir ėmiau svajoti 
apie savo ateitį. Ir per vieną valandą iš jaunikaičio, bemaž 
vaiko, pasidariau žmogumi. Mano talentai buvo nepaprasti ir 
jaučiau augant dvasines jėgas. Baigiu mokyklą, imu tęsti savo 
pašaukime aukštesnį mokslą. Atsidėjęs dirbu ir prasimušu į pir
mąsias eiles. Laimė ir garbė mane apsupo. Gyvenu gražios 
gamtos, tėvų ir draugų apsuptas. Su mano metais didėja ir mano 
amžius ir visi nuopelnai.

Staiga miršta mano tėvas ir štai, aš stoviu prie jo lovos. 
Motina dar gyvena, bet pagaliau ir ji miršta. Mano sesuo ir 
draugai mažu pamažu mane apleidžia ir eina savais keliais. Graži 
ir kilni mano jaunatvės draugė, mano gyvenimo siela, linksta prie 
žiemos, lūžta jos gyvenimo spinduliai ir mane apleidžia. Štai ji 
prieš mano akis tyli ir šalta. Išsigandęs ir skausmo suimtas, 
spaudžiu prie krūtinės savo vaikelius. Jie išaugs į žmones. Aš 
visai susenėjau. Nejau pergyvensiu ir savo vaikus? Kaip tuščias 
seno medžio vidurys, likęs tik žieve, pergyvenau savo sūnus. 
Likau vienas,v be šakų ir atžalų. Dar valanda ir aš prisiartinsiu 
prie kapo. Štai jau aš guliu mirties patale.
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Bet paskutinę akymirką Dievas suteikė man jėgų. Dar aš 
matau savo gyvenimą nuo lopšio, lopšį paliečiau mirties patalu. 
Ir kiek yra skirtumo tarp gimimo ir mirties?! Viena tik diena, 
arba tik svajonė... Ir štai pamačiau aš minių minias, jos nuo 
amžių pradžios iki pabaigos vis eina ir eina, ritasi, kaip upės 
bangos, kurios artinasi prie bedugnės. Visos bangos ten verčiasi 
ir iš po žemės nebemato daugiau saulės spindulių. Tarp ošian
čių vandenų ir iškylančių bangų aš save pamačiau. Pastirau iš 
baimės ir nejudėjau. Kodėl žmonės nesirūpina gelbėtis? Kam 
tosios bangos, kam visa kas gyvena? Susirūpinau savimi ir visais 
žmonėmis. Tačiau nieks į mano klausimus neatsakinėjo, nieks 
nekreipė į juos dėmesio. Tuo tarpu aš neturėjau jokio tikėjimo 
ir netikėjau jokiam Dievui. Buvau didžiausiu katalikybės priešu, 
ir neapkenčiau, kaip tik gali aklieji jos priešai neapkęsti. Pra
dėjau galvoti apie Dievą. Dieve, sušukau, ar girdi mane? Jokio 
atsakymo; dangus kurčias ir tuščias. Ir labiau nusiminęs įtempiau 
savo jėgas. Tuoj man pasirodė, kad aš įėjau į savo sielą, įėjau 
į gelmes, kurias pirmą kartą matau... O Dieve, padėk man įspėti 
gyvenimo mįslį, padėk pažinti tiesą ir aš jai paaukosiu gyvenimą. 
Jaučiau, kad atsakymas atėjo, tik nežinau iš kurios pusės. Tačiau 
jis visa numalšino. Tiesa įsiviešpatavo, ją atradau ir pašvenčiau 
jai gyvenimą.

Po šio trumpo momento jis pasijuto tikru žmogumi. Liko 
krikščionis, baigė pradėtą politechnikos mokyklą, ėjo į kunigus 
ir tarnavo Tiesai.

6. Pašaukimo išsirinkimas. Žinoti kur kreipti gyvenimą, 
— tai kapitalas: kartą tikslas yra nustatytas, gyvenimas turi pras
mės. Bet to nepakanka, reikia išsirinkti pašaukimas. Nuo šito 
nėra laisvas nė turtingasis, nes nieks taip žmogų nežemina, kaip 
nedarbas. Nedarbas yra visokių ydų šaltinis. Pats gyvenimo 
reikalas verčia susirasti pašaukimą ir darbą, nes „prakaitu kaktoje 
valgysite duoną". Pašaukimas kiekvienam reikia išsirinkti. Kiek
vienas turi tam laisvą valią. Rinkis jaunuoli! O, kokia didelė 
nelaimė, jei išsirinksi blogai!

Rinkis pamažu, prašydamas Dievo pagalbos ir patarimo 
mokytų žmonių, kurie tave pažysta, myli ir gyvena tais pačiais 
idealais, kaip tu. Rinkis pašaukimą, kuriuo nekliudytum savo 
galutiniam gyvenimo tikslui.

Pašaukimą apsirinkus dar tenka kovoti su stambiomis kliū
timis, kad jis gyvenime įsikūnytų. Apie tai kalbėsime toliau. 
Įsitėmyk tiktai, kad turi išsirinkti pašaukimą, kur sielos išgany
mas nebūtų statomas į pavojų. Nesvarbu ar tu būsi kareivis ar 
kunigas, pramoninkas ar pirklys, darbininkas ar darbdavys, svarbu 
tik, kad savo luome gyventum tinkamai ir sąžiningai pildytum 
savo pareigas. Pareigų pildymo lengvumas ir malonumas ar ne
malonumas pareis nuo pašaukimo tinkamo išsirinkimo ir gyvenimo 
prasmės gero supratimo.

Ateitis 4,
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A. Vaičiulaitis

, Pasikalbėjimas su zuikiu
Mažas avižų sklypelis teliko. Dar pusvalandį — ir baigta.
Atsimenu, kai dar mažas bamblys buvau, vyrai kitoj pusėj 

piaujamų javų pastatydavo ir liepdavo laukti zuikio ar lapės. 
„Stverk pamatęs“, sakydavo jie, „ir laikyk“. Aš mažas kvailys, 
taip ir prastovėdavau, nei zuikio nei lapės nesulaukęs: jie jau 
senai išsikraustė.

Dabar laimingesnis buvau: tik žiūriu — avižų viršūnės sukru
tėjo, pasirodė ilgos ausys ir išstriuoksėjo zuikis.

— Ei, kvaily, bėk, kad nepapiaučiau! riktelėjau.
Zuikis, užuot dūmęs per laukus, žvilgtelėjo ir gudriai tarė, 

mandagiai lenkdamasis:
— Labas.
— Po plynių! nustebau. Iš kur toks? Pas kokį profesorių 

žmoniškai kalbėti mokeis?
— Rado kuo stebėtis! Juk žinai, kad kurapkos itališkai, 

povai indiškai, kalakutai angliškai kalba. Kode! man* jūsiškai 
nemokėti?

— Tu, pilki, nebailus. Kitas taip kažin kur būtų atsidūręs.
Čia jis truputį dūktelėjo ir ėmė pasakoti. Iš jo žodžių 

supratau, kad jei žmones milžinai koki teriotų, ir jie būtų bailūs. 
O kad zuikiai bėga, tai dar ne bailumas: kam tos ilgos kojos?

— Žinoma, jums būtų geriau, kad tiesiog į jūs nasrus šok
tume. Tik mes ne toki kvaili! Gudrumas, o ne bailumas, mus 
greitus padarė.

— O kodėl manęs nebijai?
— Tave gerai pažįstu. Aš čia senai gyvenu, kas vakaras 

matydavau, kaip eidavai arklių parvesti! Per tiek laiko pamačiau, 
kad taikus esi.

Aš atsisėdau ant griovio kranto, dalgį numečiau į šalį, o 
pilkį pakviečiau sėstelti. Jis striuoktelėjo kelis žingsnius arčiau, 
bet, matyt, dar piktas tebebuvo, kad bailiu pavadinau: šnairai į 
mane žiūrėjo ir, kažin kuo nepatenkintas, savo buku snukučiu 
garsiai orą uostė.

Buvo tai nejaunas, nors dar gražus padaras. Ausys ištįsu- 
sios, nosiukė striuka, kojos ilgos, lyg ponaičio pirštai, nugara 
pilkai rusva. Visą puošė daili uodegaitė. Jo balsas aidėjo, lyg 
vargonų užkimusios plonosios dūdukės, o visas pastatas jį darė 
panašų į oratorių. Tik įduok pilkiui lazdutę su kauline rankena, 
pasiųsk miesto gatve ir pamatysi — ne vienai pasidabos.

Mano svečias vis dėlto nesėdo.
— Daug pasaulio būsi matęs. Kur, tokias kojas turėdamas, 

pradėjau.
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— Kai, jaunesnis buvau, tolokai atsidurdavau. Net užsieny 
be vizos apsigyvenau, tik ten ne savas kraštas: koktu, lyg ilgu 
ko, ir gana.

— Pavojų, be abejojimo, daug matei?
— Kur nematysi, numojo pirmutine kojyte. Ir dar kiek! 

Žiūrėk, per ausį šruotų eita, nugara nubrozdinta. Kitą syk, tai 
atsitiko rugpiūčio pabaigoj, garniams išlėkus, į koją gavau. Arba 
vėl su tuo leberio, dvarponio, Tigrių. Būtų pagavęs, bet spėjau 
į sodintinį miškelį įsprukti. Jau ilsau, tik staiga pasukau už me
džio, o šuo užuot mane stvėręs, taip smarkiai medį apsikabino, 
kad staugdamas kažin kur nusirito.

— Gudriai padarei. Tu man patinki, brolau. Tikras spor
tininkas!

Nė pats nežinau, kaip prasitariau „brolau". Tik pilkiui tai 
labai patiko. Jis atėjo ir šalia atsisėdo.

Tikras vyras! giriasi savo praeitim, kaip senas laivo kapito
nas. Man net koktu pasidarė. Toks mažas, toks švelnus, toks 
džentelmeniškas, tiek šruotų turėjo gauti, tiek pavojų matyti!

Tačiau jis buvo išdidus: juk visi seni kareiviai savo žaizdo
mis didžiuojasi. Tai jų garbė, didžioji praeitis.

— Ir šeimynėlę, ponuli, gražią, tur būt, turi?
Tik matau—vargšo zuikelio antakiai trukt trukt—sušoko 

tarp akių trys aksominės raukšlės, o iš akių išriedėjo gaili ašara. 
Varge tu mano! Kaip man jo pagailo. Tur būt, sunkią žaizdą 
paliečiau. Nusišluostė nabagas ašaras, pažiūrėjo liūdnai į mane 
ir tarė: ,

— Kad taip būtų, tai nors užvadą senatvėje turėčiau. Be 
įpėdinio reikės likti. Atsimenu, pirmą vestuvių mėnesį savo 
žmoną taip mylėjau, kad ji man net už žvaigždes puikesnė atrodė. 
(Žiūrėk, pamaniau, ir zuikiams poezija sekasi). Tą pavasarį visus 
mano kopūstus nenaudėliai nugraužė. Tik negeroj vietoj apsigy
venom: nepatyrę buvom. Vyrai šienaudami dalgiais grybštelėjo 
per mūs namelius — visus zuikučius negyvai sužeidė... Kitą pa
vasarį pelėda įsisuko. Kartą vaikai namo parsinešė. Ir vis taip...

— Žmonės, sakai, zuikučius parsinešė?
— O kas iš to? abejingai paklausė pilkis.
— Žmonės tavo zuikučius bus, greičių greičiausiai, užauginę 

ar vėl paleidę.
— Teisybė, pritarė jis: ir mane mažą su broliais buvo sugavę. 

Tačiau paleido, nes nekramtėm duonos nė pieno negėrėm. Vyras 
būtų tąsyk ant mūs su akėčiomis užėjęs, tik laiku spėjo sustoti 
ir taip išgelbėjo...

— Palauk! surikau.
— Kas? paklausė nustebęs pilkis ir atsitūpė ant paskutinių 

kojyčių.
Ir ką aš pamačiau? Ant jo kaklo būta raudono raikščio, 

kurio iš viršaus nepastebėjau. Ak, stebuklas! Seni pažįstami! 
Ir taip tu man atsitik! Jūs, kad ir šimtą metų gyvensit, šios
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nuotaikos neįsivaizduosit. Mano siela buvo lygmali džiaugsmo, 
viskas aplinkui džiaugsmu skambėjo, visas oras, rodos, nuo sidab
rinių varpų virpėte virpėjo. Nieko daugiau nemačiau, visa pamir
šau. Prieš mane buvo jis, kurį mažas vaikas sapnavau, kurį atėmę 
į laukus klajot paleido. Į didelius laukus, į plačius laukus, kur 
vėjas kaip pašėlęs ūžė, kur lietus čiurkšlėmis liejosi, kur žiemą 
buvo šalta, o vasarą — karšta. Nepaliko jo su manim pirkčioj, 
kur mudu būtume vienoj lovaitėj gulėję, iš vieno dubens valgę.

Aš pastvėriau seną mano pažįstamą į glėbį, Šokinėjau ir vis 
kartojau:

— Tai aš ten buvau! Tai tu tas pats pilkas, mažutis 
zuikelis!

Ilgai reikėjo laukti, kol aš nurimau. Nurimęs taip kalbėjau.
— Gerai, labai gerai, atsimenu, rodos, tai šiandien būtų 

atsitikę. Tave, mano pilki, išnešė į javus, nes nieko į snukutį 
nenorėjai imti. Aš verkiau, draskiausi, prašiau mamos ir tėčio, 
rankas bučiavau, kad tik paliktų. Mama būtų sutikus, tik tėtis...

Išnešė į laukus, rado tankiau sužėlusių javų ir paliko. Aš 
vienmarškinis, apsiašarojęs sekiau paskui ir žiūrėjau į zuikuč.us, 
kaip suaugę žiūri į karstą. Kai visi namo sugrįžo, aš ilgai sto
vėjau gale sodo ir vis žiūrėjau.

Pagaliau užėjo man toks nesuvaldomas noras, toks ilgesys 
dar kartą pamatyti, kad nubėgau į vietą, kur jus paliko. Vakaro 
dangaus skliaustas buvo raudonas, o ružavi, nusidriekę šmorai 
kilo aukštyn ir vis tamsėjo. Pūtė šaltas žiemių vėjas, ir mane 
šiurpuliai supurtė.

Zuikučių ten jau nebebuvo: išsiskirstė jie, gal būt, į visas 
keturias pasaulio šalis. Kur jie rasti? As braidžiojau aplink, šau
kiau,delnais plojau—niekur nieko. Aš vis ieškojau ir ieškojau, 
kol manęs namie pasigedo ir čia rado. Paėmė už rankos, nei barė 
nei ką sakė, ir norėjo vesti.

Aš sustojau, dar sykį pažiūrėjau į iš želmenų padarytą gūž
telę. Kas vaikus supaisys?! Buvau užsispyrėlis, tačiau manęs 
niekas neklausė, nedarė, kaip norėjau. Todėl dabar man, nuskriaus
tam, taip koktu, neramu ir liūdna pasidarė, kad, pažvelgęs į be- 
temstantį dangų, dideliu kalnu šiaurėj stūksančius debesis, ėmiau 
taip numirėliškai verkti — net laukai skambėjo. Rodos, pult į žemę 
negyvam...

Nedaug ko bereikėjo! Užpūtė šaltas vėjas, parvedė namo, 
užklostė, davė remunaičių gerti. Apsirgau. Visą mėnesį karščia
vau, sapne išsiilgusiu balsu zuikučius šaukiau. Ilgai rūpinosi, kol 
sveikt pradėjau. Ilgai jūs nepamiršau, naktį pabudęs apie jus 
mąstydavau.

Kodėl šito įvykio nepamiršau? Juk taip lengvai daugelis 
vaizdų žūva. Ak, šis vaizdas man buvo ir bus šviesus. Nors jis 
kitiems nežymus, bet mano atsiminimuos jis skaisčiau už kitus 
sušvinta. Kodėl? O, tai jaunų dienų sapnas, kuris mokėjo ir 
pa ėgė mane pavergti. Jo negalima pamiršti.

' - • r ■■ •. S ■ i ;
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Bet svarbiausia, mano pilki, vekur: mama, prieš išnešdama 
paleisti, vienam tyčia užrišo raudoną raikštį. Gerai atsimenu, kad 
dailiai sumezgė, lygiai taip, kaip ir dabar po kaklu tebekabo.

Štai, kodėl taip nudžiugau tave pamatęs.
Pilkis buvo be galo patenkintas. Jis užšoko ant mano kelių, 

dailiai prasišiepęs juokėsi ir meiliai į mane žiūrėjo.
Vakaras artėjo. Reikėjo baigti avižos. Zuikutis turėjo bėgti 

pavakarieniauti.
— Tai ką, skirsimės? paklausė jis.
— Reikės... pasakiau.
Aš jį paėmiau už pažasčių į rankas, pakėliau aukštyn, pas

kui atsisveikindami, bičiuliškai ir karštai rankas suspaudėm.

Ateitininku gyvenimo kronika
Prof. Pr. Dovydaičiui, vyriausiam at-kų Vadui š. m. gruo

džio mėn. 2 d. sukanka 40 m.
At-kų Susišelpimo Fondo rinkliavoje Kaune š. m. lapkričio 

m. 7 d. surinkta virš 3000 lt.
At-kų S. Fondas š. m. lapkričio m. 14 d. surengė Zitos 

salėje savo tradicinį koncertą.
šv. Aloyzo 200 met. sukaktuves Kauno eucharistininkai jau 

minėjo lapkričio 7 d. Rytą buyo pamaldos, kuriose priėmę Ko
muniją pasiaukojo šv. Jėzaus Širdžiai. Po pamaldų kiekvienas pa
sirašė tam tikram lape. 14 vai. buvo iškilmingas sus-mas, kuriam 
Dr. Ruginis laikė paskaitą: „Sakramentalinis gyvenimas, kaipo 
geriausias kelias tobūlybėn“. Buvo dar suvaidintas s-mui pritai
kytas scenos vaizdelis.

Centro Valdyba ėmėsi Moksleivių At-kų Organizacijos re
organizacijos darbo. Dažnai šaukiami posėdžiai ir visu smarkumu 
varomas darbas. Kalėdų metu ruošiamuos kursuos bus jau pa
tiektas reorganizacijos provizorinis planas.

Žemaičių At-kų Centras pavestas sudaryti Kražiams.
Garbingos sukaktuvės. Panevėžio at-kų kuopa š. m. lapkri

čio m. 14 d. šventė savo 15 metų jubiliejų. Rytą buvo išpažintis, 
šv. Mišios, per kurias at-kai bendrai priėmė Komuniją. Pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė J. E. Panevėžio Vyskupas. Bažnyčioje 
iškilmės baigtos padėkos giesme Te Deum Jaudamus ir J. E. 
Vyskupo ganytojiškuoju palaiminimu. 15 vai. Šaulių Teatre buvo 
iškilmingas susirinkimas. Sveikino visa eilė įvairių org-jų atstovų. 
Buvo padaryta plati 15 metų kuopos gyvenimo apžvalga. Keli 
buvę kuopos nariai papasakojo savo atsiminimų. 16 vai. visiems 
šventės dalyviams buvo suruošta bendra vakarienė. Po vakarie-
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nes p. K. Kubilius akompanuojant p. Z. Skirgailai padainavo ke
letą gražių dainelių. P. Z. Skirgaila solo paskambino fortepionu. 
Po šios kuklios, bet malonios programos sekė ligi 23 vai. žaidi
mai irv šokiai.

Šventėje dalyvavo gražus panevėžiečių studentų būrelis, 
Centro atstovai: St. Lūšys, A. Stalioraitytė, O. Kubiliūtė, J. Dob
rovolskis, J. Barisas ir „Ateities“ Redaktorius. (Kitam „Ateities“ 
numeryje įdėsim šventės aprašymą ir kuopos veikimo apžvalgą. 
R e d.).

Kauno At-kų Rajonas š. m. spalių 24 d. sušaukė visuotinį 
susirinkimą. Stud. A. Kučinskas laikė paskaitą: „Moksleivijos už
daviniai“. Rajono pirm, išrinktas drg. Simonaitis. Susirinkime 
dalyvavo ir Centro V-bos atstovai.

Centro V-bos sekretorius VI. Viliamas aplankė Žemaitijos 
kuopas: Telšius, Plungę, Rietavą. Visose kuopose padaryta susi
rinkimai. Plungėj ir Rietave laikė paskaitą: „Kultūra, Tauta ir 
jaunuomenė“. Visos kuopos pilnos energijos ir mano daug nu
veikti.

Mergaitė valdo. Kauno „Aušros“ Gimnazijos at-kų kuopa 
š. m. lapkr. 14 d. padarė susirinkimą. Stud. Dielininkaitis laikė 
paskaitą. Išrinkta nauja valdyba, kurios priešaky p. Tverskaitė.

Kauno Stud. At-kų Draugovėj daromos reformos. Iš jos 
išsiskiria septynios savarankiškos grupės, kurios palaikys tarp 
savęs artimus santykius ir visos kartu sudarys bendrą L. U. Stud. 
At-kų S-gą.

A. Lėvanas, Abstinentų Korporacijos vadas spalių m. 22 d. 
buvo išvykęs Suomijon į 40 metų Helsinkiu stud, abstinentų drau
gijos gyvavimo jubiliejines iškilmes. Grįždamas aplankė Estijos 
ir Latvijos stud, abstinentų org-jas.

J. Keliuotis ir Pr. Montvydas spalių m. 23 dieną išvyko į 
Paryžių savo studijų gilinti. Jiedu prieš išvažiuodami išlaikė egza
minus licenciato laipsniui gauti.

Kauno stud. At-kų D-vė š. m. spalių m. 23 d. Karininkų 
Ramovėje suruošė susipažinimo vakarą, dalyvaujant solistėms p. 
Jonuškaitei ir p. Avietėnaitei.

Dotnuvos stud. At-kų D-vės Valdyba: A. Šličius—pirm., 
A. Vasiliauskas—vicep., P. Kadziauskas—sekr., M. Jameikis—ižd., 
P. Šulcas—arch.

Dotnuvos at-kų kuopos visuotinis susirinkimas, įvykęs š. m. 
spalių mėn. 17 dieną, išsirinko šiems mokslo metams naują val
dybą: A. Matulionį—pirm., J. Venslovą—vicepirm., Z. Jakulį— 
sekret., A. Bričkų—iždin. ir K. Jucių—švietimo reikalų vedėją, 
kuris žada uoliai „Ateitį“ platinti. (Valio! R e d.). Revizijos ko- 
misijon išrinkti: V. Buožis, K. Ropė ir L. Petrašauskas.
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Šiauliai. Š. m. spalių mėn. 16 dien., valdybos ir vakarų 
rengimo komisijos dėka, buvo surengtas šeimyninis vakaras, kuria
me vaidinta—„Vargšas Tadas“. Gryno pelno gauta 63 1. 20 cent. 
Reikia pasakyti, kad šiauliečiai šiais mokslo metais numatė gan 
didelį veikimo planą ir jį vykdo. (Tenka labai apgailestauti, kad 
šiauliečiai į „Ateities“ platinimą labai mažai dėmesio kreipia. 
Liūdna ir gaila! R e d.).

Giedraičių at-kų kuopa š. m. spalių m. 23 d. padarė II šiais 
metais visuotinį savo susirinkimą, kuriame kun. dek. A. Meigys 
laikė paskaitą. Išrinkta nauja kuopos valdyba ir spaudai platinti 
komisija. Į valdybą išrinkti V. Rinkevičius—pirm., A. Petronis— 
vicep., L. Blažys—sekr., A. Patačka — ižd., A. Plėnis—knyg. Spau
dos komisija jau pradėjo uoliai platinti „Ateitį“, „Židinį“, „Sar
gybą“, „Pavasarį“ ir kitus laikraščius.

Krekenavos at-kų kuopa dirba jau antri metai. Šiais metais 
padaryta keletas susirinkimų. Kuopai pirmininkauja St. Urbelis. 
Yra knygynas, veikia abstinentų ir sportininkų sekcijos.

Joniškio at-kų kuopa progimnazijos vadovybės uždaryta. 
Valdyba atsiuntė paskutinį savo laikraštėlio: „Ateitininkų Idėjos“ 
numerį. Apgailestaudami šį skaudų įvykį, pasilieka tvirti ateiti
ninkų idėjoms.

Vilkaviškis. Lapkričio 14 d. JJE. Vysk. Reinys laikė Vil
kaviškio ateitininkams paskaitą „Apie at-kų idealus“. Paskaita 
daug kas susidomėjo, nes prisirinko gana daug ne tik narių, bet 
ir prijaučiančių. Šiam pat sus-me vienas at-kas padainavo solo, 
o mok. Z. Varankos vedamas stygų orkestras paskambino. Susi
rinkusieji buvo patenkinti.

Tą pat dieną įvyko steigiamasis meno sekcijos sus-mas. 
Jau iš pirmo sus-mo galima spręsti, kad menu vilkaviškiečiai įdo- 
mausis. Susirinkimas labai gyvai praėjo. Narių jau įstojo apie 15.

Veikia ir eucharistininkų sekcija, jos veikimas taip pat pro
gresuoją. . X

Naumiestis Šak. š. m. spalių m. 21 d. gimnazijoje įvyko 
vyresniųjų ateitininkų kuopos susirinkimas. Dalyvavo dvasios 
vadovas kun. Švelnys, tarp ko kito buvo plačiai kalbėta vakaro 
rengimo reikalu. Čia buvo paliesti santykiai vyresniųjų ir jau
nesniųjų ateitininkų. Nutarta rengti vakaras be jaunesniųjų. To
kiu būdu pakeistas pirmykštis nusistatymas visur dirbti su jaunes
niaisiais. Nesenai buvo jaunesniųjų ateitininkų vakaras, davęs 
130 litų gryno pelno.

Mariampolė. Š. m. spalių m. 31 d. ir lapkričio 1 d. Ma- 
riampolės at-kus atlankė L. y. profesoriai kun. Dr. Kuraitis, kun. 
Dr. Makauskas ir kun. Dr; Cesaitis. Jie padarė visą eilę paskaitų, 
kurių klausėsi nemaža mariampoliečių moksleivių. At-kai labai
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dėkingi gerbiamiesiems svečiams už jų nepaprastai Įdomias ir 
turiningas paskaitas.

S. m. spalių m. 24 d. madampoliečiai at-kai minėjo miru
sius draugus. Iš vakaro išklausė konferencijos ir atliko išpažintį. 
Rytą J. E. arkiv. P. Karevičius atlaikė šv. mišias ir pasakė pa
mokslą. Visi bendrai priėmė šv. Komuniją. 10 vai. kun. Rum
šas laikė Marijonų Gimnazijos rūmuose paskaitą. Iš Kauno buvo 
atvažiavę stud. J. Dobrovolskis, Aid. Stalioraitytė ir A. Januše- 
vičius, kurie pasidalino su susirinkusiais savo atsiminimais iš mi
rusių draugų gyvenimo.

Utenos ateitininkams darbas sekasi vidutiniškai. Kuo
pelėse mergaitės su berniukais veikia atskirai. Kuopoje vei
kia abstinentai, sportininkai, eucharistininkai ir visuomeninin
kai. Ypatingai darbuojasi visuomenininkai, kurie pasiskirstė į 
keletą šakų, mėgėjus, kaip antai: kooperacijos, istorijos, tauto
sakos ir kitas. Eucharistininkai dar nesenai susiorganizavo ir 
todėl turi nedaug narių. Taip pat nesenai susiorganizavo jaunesn. 
ateitininkai. Sportininkai darbuojasi sėkmingai vadovaujant A. 
Maceikai. Kuopos Valdybą sudaro: D. Prūsas—pirm., E. Sabalytė 
— vice-pirm., J. Vėlutis — sekr., V. Graužinis — knyg., A. 
Maceika — ižd. ir V. Tarvydaitė — merg. reik, ved , spaudos 
platint. D. Masiulis. S. m. spalių m. 31 d. buvo surengtas vie
šas vakaras, kuris nusisekė vidutiniškai.

Centro Valdyba gavo p. Švietimo Ministerio raštą raginantį 
užsiregistruoti pas Kauno miesto ir apskrities Viršininką ir tuo 
būdu tiesiogin ai priklausyti Vidaus Reikalų Ministerijai.

Mūsų veikimas
Kėdainių ateitininkų kuopos šventė. Kiekvienas žmogus, 

atlikęs nors ir menką darbo dalį, stengiasi peržvelgti praeiti, ar 
išnagrinėti savo klaidas, o tik paskiau bando tiesti pagrindus 
tolimesniems žygiams. Tą pat pastebime ir organizacijų bei kuopų 
gyvenime. Štai ir kėdainiečiai at-kai trejus metus dirbę idėjai, 
š. m. spalių 17 d. švenčia trejų metų sukaktuves. Šis laiko tar
pas, be abejo, negalėjo praeiti nepažymėtas.

7 vai. ryto nariai renkasi šv. Jurgio bažnyčion atiduoti pa
garbos Eucharistijos Karaliui, Kurio pavyzdžiu yra pasiryžę nau
jinti pasaulį. Po to, 2 vai. p. p. įvyksta iškilmingas susirinkimas, 
kurį trumpa prakalba atidarė kuopos pirmininkas K. Kleiva. Su
giedojus Ateitininkų Himną ir išrinkus prezidiumą, pereita prie 
dienotvarkės vykdymo. Seka sveikinimai. Stud. St. Lūšys sveikina

I
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At-kų Centro vardu. Siekiant kilnių tikslų, pasitaiko pridirbti ir 
nemaža paklaidų Tam išvengti reikia: gero mokslinio pasiruošimo, 
idealuose įsigyvendinimo ir drausmės. Linki įsigyti šias priemones, 
jas atatinkamai sunaudoti, kad tuo užtikrintų šviesesnę kuopos 
ateitį. Dar sveikino kun. Pronckietis —Kėdainių Dekanato dva
siškuos vardu, stud. A. Vasiliauskas — Dotnuvos stud, at-kų, K. 
Petrulaitis—Skautų draugovės „Lukšys“, M. Račys — Sporto sky
riaus „Algirdas“, kun. J. Mališauskas ir stud. E. Suodikas—Kė
dainiečių stud, at-kų vardu. Raštu sveikino „Ateities“ redaktorius 
stud. A. Januševičius ir Jūrų skautų skyrius.

Sveikinimams išsisėmus, stud. A. Kučinskas skaito paskaitą
— „Moksleivių uždaviniai“. Gerb. kalbėtojas įdomia ir turtinga 
kalba patiekė nemenką žinių pluokštą. Antrą paskaitą—„Kuopos 
3-jų metų veikimo apžvalga“ — skaito K. Kleiva. Kuopa įkurta 
M. Valavičiaus ir stud. J. Dagelio (dabar seimo nario) rūpesniu 
1923 m. rugsėjo 11 d.

Iš 27 narių (16 berniukų ir 11 mergaičių) suspėta išaugti į 
101 nar. Nors nariai iš pradžios nepripratę prie organizacinio 
darbo, tačiau padedant, tai Centrui, tai Dotnuvos at-kams kuo
pos veikimas vystėsi gan plačiu mastu. Dar pirmais metais 
įsisteigė abstinentų sekcija, antrais knygynas, retorikų sekcija ir 
suaugusiems kursų at-kų kuopelė, trečiais — dramos sekcija. Trum
pai sutraukus, matosi, kad kiekvienais metais kuopa sparčiai 
žingsniavo pirmyn, apimdama vis platesnes darbo sritis. Pastarai
siais metais žymu kuopelėse, bei sekcijose persilaužimo momen
tas — pereinama į platesnes darbo sritis: abstinentai rūpinasi 
priešalk. literatūros platinimu, veikia jaun. at-kuose. Keletas narių 
bando savo jėgas spaudoje. Po paskaitos, pasikeitus dienos 
bėgamaisiais reikalais, susirinkimas baigtas.

7 vai. 30 min. įvyko šeimyninis vakarėlis, kuriame vaidinta 
„Vargšas Tadas“. Režisavo mok. p. Juozas Paukštelis. Tuo šven
tės programa ir baigėsi. A. Z.

Ryga. Šiais mokslo metais Rygos at-kams pedagogų taryba 
leido veikti viešai gimnazijos sienose. Už tai kuopos narių skai
čius padidėjo (41 narys) ir tikisi nuveikti daugiau darbo, negu 
iki šiol. Išrinkta nauja valdyba: Pr. Ramonaitė—pirm., J. Stabinis 
—vicepirm., R. Ruplėnas—sekr., O. Valentinovičaitė—ižd. ir F. 
Velavičiūte—knygininke.

Kuopa veikia pasiskirsčiusi į mergaičių ir bernaičių kuope
les; turi bendrą abstinentų sekciją. Visuotini sus-mai daromi kas 
2 mėnesiu, ius muose skaitomi daugiausiai pačių narių rašyti re
feratai. Iki šiol padaryta 2 visuotinu sus-mu. Perskaitytas refe
ratas: „Keli psichologiniai, bruožai apie spaudos draudimo laikus“
— mokytojo T. Sidiškio.

Mergaičių kuopelė padarė 4 sus-mus. Perskaitė šiuos refe
ratus: „Maldos galybė“, „Gyvenimo tikslas“, „Lietuvių liaudies 
dainų atsiradimas“, „Apie tėvynės meilę“, „Kveizmo nuomonės“
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ir „Punktualumas“. Be to, dar perskaityta 4 rašinėliai, daug 
deklamuota, gvildenti įvairūs klausimai, atpasakota knygų turinių 
ir t. t. Narių turi 29. Vadovauja Pr. Ramonaitė.

Berniukų kuopelė sušaukė 4 sus-mus. Perskaitė tik 1 refe
ratą; bet už tai daug užsima literatūrinių teismų, įvairių veikalų 
kritika ir kitais klausimais. Sus-mai būva įdomūs ir turiningi. 
Narių turi 12. Vadovauja J. Truškauskas.

Abstinentų sekcija padarė 2 sus-mu. Perskaitė šiuos refera
tus: „Del stiklelio nesuk iš kelio* ir „Susipraskim ir pažinkim 
save“. Skaitoma pritaikinti rašinėliai, deklamuojama ir t. t. Narių 
turi 32. Vadovauja P. Markevičius.

Bendrai imant šiemet nariuose pastebimas didesnis veiklu
mas ir noras dirbti. Iš pedagogų pusės iki šiol dar jokių suvar
žymų nėra. Rygietė.

Antalieptė. Pirmas ir steigiamas at-kų kuopos susirinkimas 
įvyko 1926 m. spalių 17 d.

Besiartinant 16 vai. prisirinko pilnutė salė jaunučių moks
leivių. Tarp jų matėsi ir keletas kviestų svečių. Visų veiduose 
reiškėsi didelis pasiryžimas dirbti taip kilniam tikslui: „Visa At
naujinti Kristuje“.

O kaip linksma, kad ir tolimam Ežerėnų 'krašte sužibo vėl 
vienas ateitininkijos žiburėlis. Visų širdys tarsi atgijo ir veidus 
prablaivė linksma šypsena. Jau liejasi iš kiekvienos jaunos krūti
nės kilnūs maldos žodžiai, kuriais atidaromas pirmas susirinkimas. 
Po maldos T. Skėmaitė pratarė keletą žodžių į susirinkusius. 
Ragino visus su pasiryžimu, tikru noru ir visišku atsidavimu dirbti 
naują darbą. Daug gražių ir naudingų žinių patiekė mok. S. K. 
savo paskaitoj „Ateitininkas ir jo uždaviniai“. Pakviestas dvasios 
vadovas kun. kan. P. Stakšas.

Pakvietus vyresnius kuopelės vadovus išrinkta valdyba: K. 
Kubickaitė—pirmininkė, A. Lašinskaitė—sekretorė, G. Slavins
kaitė—vice-pirm., E. Smirnovaitė—knygininke, Makarskaitė—iždi
niu. ir revizija: S. Janauskaitė P. Smirnovaitė ir K. Bagdonaitė.

Pabaigoje A-kų Himno žodžiai iš jaunų krūtinių: „Stokime 
drąsiai į kovą garbingą, dirbkim krutėkim del Lietuvos“.

Tos kilnios mintys, kurias išgirdome susirinkime liks amžinai 
atminty ir teiks daug energijos. O kaip malonu... Iš tikrųjų jau
tėmės naujai atgimę ir visi dideliu pasiryžimu 191/2 vai išsiskirstė
me. (Sveikiname mūsų naują kuopą sesutę, garbingai įstojusią į 
galingos ateitininkijos šeimą, linkėdami pamilti at-kų Idealą ir 
tapti mūsų „Ateities* uoliais skaitytojais ir rėmėjais Red.)

S, D.
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Bernardas Brazdžionis ir Kazys Aukštikalnis. — Baltosios 
Dienos. Biržai 1926.

Šešiolikos puslapių nepretensionaliai išleista knygelė. Dau
guma rinkinėlio eilėraščių savo nuotaika dvelkia dar gimnazija, 
vadinamuoju Cherubino periodu, kada žmogus esi daugiausia 
linkęs kurti svajonių rūmus, nuoširdžiai jausti ir liūdėti, bet ma
žiausiai — susikaupti ir išeiti su savuoju „aš*. Jaunystėje kiek
vienas žmogus daugiau ar mažiau poetas; svarbu sugebėjimas 
giedoti išlaikyti daugiau subrendusiems metams, ir kam tai pavyks, 
tas gali manyti laimėjęs. O jaunųjų dienų poezija tiek pas di
džiuosius kūrėjus, tiek pas mažesniuosius yra — bandymas, etiu
dai, pratyba, kuriems didelės reikšmės neteikiama. Su tokiais 
kriterijais tenka prieiti ir mūsų dviejų autorių poezija.

B. Brazdžionis, kaip poetas yra labiau subrendęs už savo 
draugą ir labiau laisvas nuo įtakų. Tačiau jeigu jis ir įstengė 
kiek atsipalaiduoti nuo nesąmoningos kitų poetų kūrybos įtakos, 
tai vis tik jis sau užsikiovė jau, tur būt, sąmoningai priimtą 
futuristų Credo, kuris Brazdžionio poezijoj skamba ypač įkyriai. 
Žinoma, futuristu galima būti nuo galvos iki kojų, bet sutalpinti 
futurizmas ir simbolizmas („Pabučiavimas“) vienas šalia kito — jau 
neleistinas dalykas iš viso poezijoj. Šiaip Brazdžionio eilėraščiai 
yra gyvi, drąsūs ir svarbiausia nesugalvoti — nuoširdūs.

Tylios ūkanos apklostė —
Tinka, ar netinka 
Tamsūs rūbai purpuriniai 
Prie angos prislinko...

(„Pabučiavimas“ psl. 6).
Eilėraštis primena šiek tiek rusų simbolistą Bloką, kurį 

autorius bus, berods, pažinęs. Kiti du eilėraščiai „Del visų“, (pa
vadinimas neatatikęs eilėraščio nuotaiką — ir banalus!) ir „Zalia- 
sai ąsotis“ tiesiog žavi savo laisva ir beveik tobula technika:

Aš išeisiu, iškeliausiu
Nuo aušros,

Kol nurimęs apsiblausiu 
Sutemuos’...

Likit žemės purvo upės
Ir kalnai —
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Mano siekiuos kažkas supės 
Dyvinai.

Trumpas klonių atminimas 
Nusities —

Vargo kryžiais ir siekimais 
Ateities.

Ir atskridę balti paukščiai 
Iš dausų

Pasakys, kad: — šviesūs aukščiai 
Del visų!

Arba štai lietuviška egzotika:
Šokit: saulė, žvaigždės, mėnuo 
Šokite: visi, visi — 
Žalias ąsoti, velėnos...

Mūsų Širdys nesudužo. 
Mūsų širdys nesuduš.
Meilėj augo, laimėj gužo, 
Sustiprindamos ledus.

(„Žaliasis ąsotis“).
Su antruoju knygelės autorium K. Aukštikalnių — reikalas 

blogesnis. Ten, kur' jis stengiasi būti nuoširdus ir nevartoja visų 
tų „fėjų“, „tonų“, „kamertonų“, „fortepionų“ ir kitų saloniškos 
prabangos dalykų, — ten jis netolimas nuo „albomų poezijos“ 
(„Mano Draugui“) arba yra pusėtinai naivus ir nesudėtingas („Su 
rasa“). Ilgesnis jo dalykas „Vyzijos“ yra lyg ir Sruogos imitacija; 
„Baltos gulbės — baltos dienos“, įvedamasis jo eilėraštis, kur 
poetas per septynis posmus Binkio motyvu „Pasikinkęs jauną 
vėją...“ plaukta jūra baltųjų gulbių lydimas (dirbtinis vaizdas) — 
yra labai nesubrendęs dalykas. Kiek galima spręsti iš patiektų 
eilėraščių, Aukštikalnio talentas nėra lyriko talentas. Aukštikalnis 
jaučia piešiamus vaizdus; jis plastikas poezijoj, o lyrikos sritis yra 
mažiausiai vaizdavimas. Aukštikalnis persimes, galimas daiktas, 
ateityje (jeigu, žinoma, iš viso ateityje rašys) į prozą. Tada gal 
jam teks laimingiau pasisakyti.

Knygelė mūsų literatūrai nesudaro jokio indėlio, tačiau, kaip 
naujų jėgų bandymo išdava, pasiskaityti įdomi.

Pett. Juodelis.
„Aus fernen Landen“ — rinkinys iliustruotų apysakų jau

nuomenei.
Herderis, žinomas knygų leidėjas Freiburge in Breisgau, 

Vokietijoje leidžia jaunuomenei iliustruotų apysakų rinkinį žinomą 
„Aus fernen Landen“ vardu. Paskutiniuo laiku yra išėjusios 32-tra 
ir 33-čia apysakos.

32. Otto, Joseph Albert, S. J., Der Fischer von Karange, 
apysaka iš vergų prekybos laikų rytų Afrikoje, su keturiais paveik
slais, pusiau audekliniuose aptaisuose kainoja 1,70 vk. mark. 
VI-Į-98 pusi.

Apysaka vaizduoja vokiečių kolonijų rytų Afrikoje kūrimąsi. 
Tai pasibaisėtini laikai, kada čia viešpatavo arabai ir po jų kieta
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vergovės ranka dejavo ir kentė stepių ir girių negrų tautos, kol 
katalikų misijos ir vokiečių kolonijų armija po karštų kovų paliuo- 
savo juos iš vergų pirklių jungo.

33. Kalin, Karl, S. J., Der Sieger auf Futuna, istorinė 
apysaka su keturiais paveikslais, pusiau audekliniuos aptaisuos 
kainoja 1,70 vok. markių, VI-(-96 pusi.

Apysakos siužetas paimtas iš kunigo misionieriaus Petro 
Canel gyvenimo, kuris tolimoje Ramiojo Okeano Futuno saloje 
tarp laukinių skelbia Dievo žodi. Autorius vaizduoja, kaip jau
nuomenė priima skelbiamą evangelijos mokslą, kaip apakę seneliai 
kovoja su misionieriais ir kaip pastarųjų kraujas yra liejamas del 
jaunų krikščionybės sėklos daigų.

Tiek viena tiek antra apysakos pasižymi savo siužeto rim
tumu, yra gražiai parašytos ir gerai atvaizduoja to laiko dvasią. 
Dr. A. Rumpf savo vertingame veikale „Kind und Buch“ šiam 
apysakų rinkiniui pripažįsta didelę vertę dvasiniam vaikų gyveni
mui. Gebantiems vokiškai skaityti šios apysakos labai rekomen
duotinos. Išleidimas gražus. Jau pirmu pažvelgimu knygos pra
šosi skaitomos. St. B.

Jaunimo Kalendorius 1927 metams. „Pavasario“ S-gos lei* 
dinys Nr. 6. 128 psl. Kalendorius gražiai išleistas, turiningas ir 
del to kiekvienam jaunam būtinas įsigyti.Atsiųsti paminėti žurnalai.

Jaunimo Vadas. Žurnalas skiriamas jaunimo vadų organiza
cinei praktikai, metodikai ir auklybai. Nr. 5—6 (15—16) spalių- 
gruodžio.

Kosmos Gamtos ir šalimų mokslų mėnesinis laikraštis. VII 
metai, 10 Nr. spalių mėn. Laikraštį redaguoja ir leidžia prof. 
Pr. Dovydaitis.

Logos Filosofijos laikraštis VI met. 2 Nr. 126 psl. Reda
guoja prof. Pr. Dovydaitis. Leidžia Liet. Univ. Teol. — Filosofi
jos Fakulteto Filosofijos skyrius.

Soter Religijos mokslo laikraštis. II (1925). 2-ji dalis (105- 
200 psl ) Leidžia L. U. Teol.-Filosofijos Fakulteto Teologijos 
skyrius.

Tiesos kelias. Religijos bei doros mokslo ir visuomenės 
gyvenimo mėnesinis laikraštis II mt. II tom. 11 Nr. Lapkričio mėn. 
Redakt. Leid. Prof. kun. Dr. Pr. Kuraitis.

Židinys Literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas Nr. 10 Spalių mėn. Redakt. Dr. 
V. Mykolaitis.

Jėga ir grožis. Sporto jaunimui skiriamas laikraštis. IV 
metai 4 Nr. lapkričio mėn. 15 d. Tuojau pradės eiti kas dvi savaiti. 
Redaktorius Karolis Dineika. Leidėjas Liet. Gimnast. ir Sporto 
Federacija.
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Įsižiūrėjus į Centro Valdybai kuopų prisiųstus raštus ir 

atstovų lankiusių kuopas pranešimus, tenka konstatuoti, kad kai 
kurių kuopų raštinės ir iš jų išplaukiantieji raštai nėra deramoj 
tvarkoj vedami. Taigi Centro Valdybos pritariamas iškeliu tą 
klausimą „Ateity“ ir tikiuos, kad tie bendri nurodymai prisidės 
prie mūsų kuopų raštinių susivienodimo bei susitvarkymo, kas 
itin yra reikalinga organizacijai augant ir klestėjant.

Čia kai kurios teikiamos žinios yra labai elementarios ir gal 
visiems žinomos, bet rašant apie bendrą kuopų raštinių sutvarky
mą nebuvo galima ir jų nepaminėti.

Su tuo klausimu, man rodos, pravartu susipažinti visiems, 
nes iš vienos pusės juk kiekvienam įdomu susipažinti kaip kuopa 
tvarkosi ir iš kitos pusės kiekvienas aktyvus narys visumet privalo 
manyti, kad jam vėliau ar anksčiau gali tekti tokias pareigas eiti.I. Raštų rašymas.

1. Rašyti ant pusės arba viso lapo paprasto, liniuoto, pra
šymams vartojamo, popieriaus. Vartojimas įvairių popiergalių daro 
nerimto įspūdžio ir neatatinka kanceliariškumui.

2. Rašyti ant vienos lapo pusės. Nors čia gali būti ir 
išimčių, kada rašomos apyskaitos ar šiaip platesni raštai.

3. Rašyti juodu rašalu ir kiek galima švariau. Įvairiaspalviai 
ar sumažinti raštai netinka.

4. Viename rašte terašoma apie vieną dalyką. Kitaip raštą • 
iŠpildant ar į jį atsakant susidaro tūlų nepatogumų. Pavyzdžiui 
kartais nežinia kuriam reikalų vedėjui toks raštas atiduoti, kadangi 
rašte liečiami bent kelių vedėjų reikalai.

5. Raštas turi turėti numerį, datą bei adresą ir tai atatin
kamoj vietoj. (Pavyzdys žemiau).

6. Kertinė antspauda-štampas dedama visumet (jei jos nėra, 
tai jos vietoj žymima kas rašo, kada ir koks Nr.) Apskritoji 
antspauda dedama tik ant svarbesnių raštų. Pavyzdžiui, kada jie 
turi liudijamojo ar įsakomojo pobūdžio.

7. Kuopos raštą turi pasirašyti mažiausia du nariai: pirmi
ninkas ir sekretorius, ar einantieji jų pareigas. Apyskaitos, iš
traukos iš kokių raštų, gali būti pasirašomos ir vieno sekretoriaus. 
Vien pirmininko pasirašyti raštai tegali būti pripuolami ar labai 
skubūs. Jie pas mus nepraktikuotini jau vien dėlto, kad dažniau
siai tokie raštai neturi nuorašų, be numerio ar klaidingą numerį.

8. Raštas turi būti aiškus, lakoniškas, be jokių įžangų 
įžangėlių ir epilogų.

9. Kuopelės ir sekcijos susirašinėja tik pas kuopos valdybą. 
Per didelis raštinės išsiplėtimas ir raštų išskirstymas tūlais atžvil
giais netinka. Čia, žinoma, randasi nepatogumų, kurie tačiau 
galima pergalėti jau ir del to, kad sekcijų siunčiamųjų ir gauna
mųjų raštų skaičius ne per didelis.
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Reikiamo rašto pavyzdys.
L. K. M.

Ateitininkų Organizacija
Užpalių Kuopos Valdyba Moksleivių Ateitininkų Centro Valdybai 
1995 m. XI mėn. 27 d.

Nr. 28 Pranešame, kad Užpalių Moksleivių Atei
tininkų Kuopos pirmininkas Kazys Kukanta 
nuo savo pareigų atsisakė ir į jo vietą iš
rinktas Romas Matuliauskas IV kl. mokinys.

Pirmininkas R. Matuliauskas. 
A. V.

Sekretorius A. Sabalys.

II. Knygų vedimas.
1. Narių knyga būtina kiekvienai kuopai. Joj turi būti 

grafos: nario pavardei ir vardui, gimimo data', tėviškės adresui, 
įstojimo datai, išstojimo datai, bilietėlio numeriui ir pastaboms.

2. Gaunamųjų ir išleidžiamųjų raštų registravimo knyga. 
Mažesnės neturtingos kuopos šiam reikalui gali turėti tik vieną 
knygą padalinus ją pusiau. Gaunamųjų raštų knygoj turi būti 
šios žinios.’ eilės num., kas rašo, trumpas turinys, kada rašo, 
kokiuo num. ir atsakymo data bei num. Išleidžiamųjų raštų knygoj 
užpildomos šios grafos: eilės num., data,r kam rašoma, trumpas 
turinys.

3. Protokolų knyga. Čia rašoma visuotinų susirinkimų 
protokolai, po kuriais turi būti susirinkimo pirmininko ir sekreto
riaus parašai.

4. Valdybos posėdžių protokolų knyga.
5. Kronikos knyga. Joj ypač žymimi faktai neįeinantieji į 

protokolus (šventės, vakarai, veikimas gimnazijose ir kitose or
ganizacijose).

6. Archyvo knyga, kur surašoma kuopos inventorius ir 
archyvo dalykai.

7. Išleidžiamųjų raštų nuorašams ir gaunamiesiems raštams 
turi būti atskiros bylos, kuriose šitie raštai ir turi būti įglaudžiami.

8. Iždo knyga vedama iždininko ir gana paprastai. Deši- 
niam pusi, žymimos išlaidos, kairiame pajamos. Kaip išlaidoms 
taip ir pajamoms privalo būti pateisinamieji dokumentai: sąskaitos 
ir kvitai.

Sekcijos ir kuopelės turi po vieną nedidelę knygą (storesnį 
sąsiuvinį), kur pirmuose puslapiuose būtų narių sąrašas, o toliau 
protokolai. Sekcijų kronika vedama bendrai su kuopos kronika.

Be šių knygų kuopos gali vesti dar: narių autobiografijas, 
aukso knygas, albumus; kam jau griežtų taisyklių nustatyti 
negalima.

VI. Viliamas
L. K. M At-kų C. Valdybos Sekretorius.
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Centro Valdybos pranešimai.
1 Centro Valdybos nutarimu š. m. gruodžio mėn 27 ir 

28 dienomis (Kalėdų atostogų metu) ruošiami organizaciniai kursai 
Kaune, kur, apart kitų svarbių klausimų, bus svarstomas ir naujai 
paruoštas reorganizacijos projektas.

Todėl visos ateitininkų kuopos rimtai privalo ruoštis ir kuo 
gausingiau juose dalyvauti. Smulkiau bus pranešta aplinkraščiu.

2. Organ’zaciniems kursams pasibaigus, geresniam susipa
žinimui, manoma suruošti pasilinksminimas. Centro Valdyba nori 
kad minimo pasilinksminimo programoje kuo galėdamos (dainavi
mu, deklamavimu, skambinimu ir t. t.) pačios kuopos dalyvautų. 
Galinčios kuo nors prisidėti prašomos pranešti Centro Valdybai ligi 
gruodžio m. 20 d.

Centro Valdyba.
Konkursas.

L. K. M. At-kų Eucharistininkų Reikalų Vedėjo sudaryta 
eucharistinio turinio raštų konkurso komisija, šiems raštams para
šyti, skelbia konkursą šiomis sąlygomis:

1) Konkurse gali dalyvauti visi ateitininkai ir jiems prijau
čiantieji.

2) Už geresnius eucharistinio turinio paskaitas, referatus, 
rašinėlius bei eiles skiriamos premijos. Šie raštai bus spausdinami 
„Ateity“ ir kituose kat. žurnaluose bei laikraščiuose.

3) Premijų iš viso trys: pirma — šv. Aloyzo paveikslas ir 
dešimt įvairaus turinio naujų knygų, antra—aštuonios knygos ir 
trečia—1924/25 m. m. „Ateities“ komplektas.

4) Konkursas prasideda nuo paskelbimo dienos ir baigiasi 
sausio 15 d.

Pastaba. Eucharistininkų būreliai panašų konkursą 
skelbia vietose ir spaudos ratelių sudarytos konkursų 
komisijos premijuotus rašinius siunčia Kaunan.

Visus raštus siųsti šiuo adresu: Kaunas, Laisvės Al. 3. L. 
K. Ai. At-kų C. V-bos Eucharistininkų Reikalų Vedėjui.

Eucharistinių Raštų Konkurso Komisija.

Pranešimas.
Konkurso skelbtą „Ateities“ ; 5-6 Nr. II dovaną laimėjo J. 

L. Matulaitis. Laimėjusis prašomas pranešti savo adresą.
Šaradą tilpusią 9-10 „Ateities“ Nr. niekas iš atsiuntusių 

sprendimus gerai neišsprendė. Terminas siųsti sprendimus pratę
siamas iki gruodžio 5 d. Gali siųsti ir vyresnieji at-kai.

„Ateities“ Redakcija.

Redaktorius A. Januševičius RAIDĖS, spaustuvė Kaune



Mūsų laikai — gamtos mokslo stebuklų laikai! Todėl tas 
nėra tikras šių laikų moksleivis ir tikras ateitininkas, kuris nese
ka šių dienų šuoliais lekiančia gamtos mokslų pažangos. Apie tą i 
pažangą aktualiai informuoja

„KOSMOS“
kurio šiais metais išėjusiuose 10-je sąsiuvinių (424 pusi, -Į- 

grafikai, diagramos, žemėlapiai) išspausdinta straipsnių ir studijų 
šių Lietuvos Universiteto profesorių, docentų, asistentų, daktarų 
ir kandidatų (taip pat ir užsieny studijuojančių)^ F. Butkevičiaus, 
V. Čepinskio, J. Dallnkevičlaus, Pr. Dovydaičio, J. Elisono, M. 
Endziulaitytės-Gylienėš, D. ir V. Jasaičių, P. Jucaičio, A. J urge- 
liūno, A. Juškos, VI. Katetvos, St. Kolupailos, B. Kuodalčio, J. 
Kuprevičiaus, M. Kvašnino-Samafino, Ę. Landau, A. Miknevi- 
člaus, Z. Mockaus, St. Olšausko, K Pakšto, Č. Pakucko, A. Puo- 
džiukyno, M. Račkausko, K Regelio, K. Sleževičiaus, K. šliupo, 
L. Vailionio ir k.

„Kosmos“ prenumeratos kaina 1926 m. moksleiviams, stu
dentams kaina ir pradž. mok. mokytojams — metams 20 litų, 
pusei metų 10 litų.

Atsiunčiant 50 et. pašto ženklais, pasiunčiama pasižiūrėt 
įvairių pavyzdžų ir kai kurių metų „Kosmo“ turiniai.

„Kosmos“ užsisakyti nevėlu ir metų pabaigoj, ne tik jų pradžoj.
Visais reikalais kreiptis į „Kosmos“ administraciją Kaune, 

Rotušės Aikštė Nr. 6. -
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2.2 --įneš Juk tikra laimė nusipirkti gerą ka- 
g’ž'S; olendorių TIK UŽ PUSĘ LITO,

kada kiti kalendoriai dvigubai ir 
trigubai brangesni!!!

Toks kalendorius jau išspausdintas.

~|Tai yra laimės kalendorius 1927 m. 
En«ol44 pUSl. didumo, geru viršelių, pilnas 

o įvairių straipsnių, apsakymėlių, daugybė 
patarimų namų ūkiui, visokių žinių, juokų

cn



„ŽIDINYS“
1927 metais veltui visiems,kurie jam dirba.
Taigi kiekvienas, kuris nori turėti veltui rimčiausią ir turi

ningiausią Lietuvoje literatūros, mokslo, visuomenės, kultūros ir 
akademiškojo gyvenimo žurnalą, turi štai ką padaryti:

1) Norėdamas gauti .Židinį- 1927 metais, turi surinkti ne
mažiau kaip 5 metinius prenumeratorius po 40 lt, 10 prenumera
torių (moksleivių ar studentų) po 20 lt.

> 2) Norėdamas gauti .Židinį- 1927 m. ir 1926 metų komp
lektą, turi surinkti 10 metinių pr-rių po 40 lt. arba 20 pr-rių po 20 lt-

3) Norėdamas gauti „Židinį“ 1927 metais ir visus praėju
sių metų komplektus (1925 ir 1926 m.), turi surinkti 15 metinių 
pr-rių po 40 lt. arba 30 pr-rių po 20 lt.

Surinkusiems 20, 25, 30 ir daugiau metinių prenumeratorių 
po 40 lt. ar dvigubai daugiau po 20 lt. .Židinio- adm-ja už kiek
vienus penkis prenumeratorius skirs dar kitokių dovanų ne ma
žesnei kaip 25 lt. sumai.

Be paminėtų dovanų, du prenumeratos rinkėjai, surinkę dau. 
giausia prenumeratorių, laimės jo garbės dovaną,- — išėjusius iš 
spaudos Vaižganto raštus (9 tomus) su autoriaus parašu.

Konkurse skelbtų dovanų gali laimėti kiekvienas, kurs ne
patingės pakalbinti prenumeruotis .Židinį- savo gyvenamos vietos 
inteligentus.

Taigi visi į darbą! Pasiimkite iŠ savo kuopos „Židinio- pla
tintojo prenumeratai rinkti lapų ir neatidėliodami pradėkite!

.ŽIDINIO“ KAINA: metams — 40 lt. pusm. 20 lt.
Studentams ir moksleiviams
imantiems per kuopas — 20 lt. . 10 It.
Studentams ir moksleiviams
išsirašantiems savo vardu — 25 lt. , 13 lt.
UŽSIENY: metams — 60 lt. . 30 lt.
Užsienio studentams met. — 30 lt. \

Prenumeratos pinigai siųsti ir visais .Židinio- reikalais kreip- ' 
tis reikia į .Židinio“ Adm-ją, Kaune, Laisvės Al. 3.

T-—'/ - ....... ..........

„RAIDES“ SPAUSTUVE
KAUNE, KĘSTUČIO 44. Tel.758
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