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1.

{ mūsų brangius skaitytojus ir draugus.

Pradėdami Šluos darbo metus buvome giliai Įsitikinę, kad kuopos ir
visi kiti „Ateities* skaitytojai pavyzdingai atsltcis už siunčiamą jiems Ateitį*.
Iš dalies neteko apsivilti. Bet su skaudama širdimi turime pasakyti, kad dar
ne visi mūsų skaitytojai šventai pildo savo pareigas. Matyt, negali įsivaizduoti,
kaip sunku „Ateičiai* eiti, kada daugelis skaitytojų taip žiauriai su ja elgiasi.
Mes vis dėlto tikimės, kad nors kartą jūs jaunos širdys pajus sąžinės balsą
ir ateitininklškas sąžiningumas neleis jums ilgiau nė vienos dienos delsti. Nors
mums labai skaudu, tačiau kitame .Ateities“ nr. paskelbsime kuopas ir pavar
des platintojų, kurie ligi kitas numeris išeis, būtent birželio m. 1 d. visiškai
neatsilygins. Nežudykite .Ateities* ir nekankinkite jos darbininkų! \
:>
2. Būdama nepaprastai pigi, .Ateitis* sunkiai.gali-, laikytis IŠ moksleivių
sumokamų už prenumeratą sumų, todėl labai prašome kuopų šiais, me.tąistau-?
koti .Ateičiai* kiek kas išgali.'Juo labiau,' kad Vra nė vienas konfcrcncijosnutarimas surengti kasmet .Ateities* naudai vakarų. Laukiame.
3. Š. m. .Ateities“ 3 Nr. atsilyginusių kuopų skaičiuje praleista Kretin-.gos kuopą, atsiteisusi viena iš pirmųjų. Jos platintojas Ant. Markauskas. Yra7
jau daugiau atsiteisusių kuopų, kurias kitam nr. paminėsime..
Z.

u Ateities* Achninist racija.
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Aleksys Dičpetris

Ei, daina pavasarinė!
Ei, olia, laukais žaliaisiais!
— Su pavasariais patvinę
Nemunėliais mėlynaisiais
veržias vėtros iš krūtinės.
Apkabino, palingavo
kažkas jauna mūsų sodus —
ir nublyško nubangavo
rudeninio skausmo godos...—

Čia dabar sužydo vyšnios
į saulutę pažiūrėję,
o tos godos — nebegrįš jos
nukeliavę sau su vėju.
Ei, olia, į žalią šilą —
džiaugsmo puotos nepabaigti -—
nuo žibučių jauno kvapo
pasigerti ir apsvaigti!
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Aleksys^Dičpetris

Kryžkelėj
Susitiko varpo aidas
su pavasario daina.
Jo — skausmu nužertas veidas,
ji — saulutės kupina.
Pažiūrėjo melsvos akys
į išsekusias akis
ir nuskrido, lyg plaštakės,
nepalaukę, ką sakys.

Jis pravirko, ji — juokavo
jauno ryto kupina.
— Šaltas kapas — namas tavo,
man — jaunystė ir daina.
Aš pavasarį liepsningą
susitinku sau takuos,
tau ledais šaltais tesninga
vakarėliuose pilkuos
•

'

Nevilioki mano ryto
dar tik puošiamo daina.
Man — saulutė tik prašvito
tau — ji leidžiasi liūdna. —
Persiskyrė varpo aidas
su pavasario daina —
kryžkelėj saulutė leidos
ir tekėjo vėl jauna

°

’ •
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Faustas

Prieš aušrą
Po naktį pabraidęs
Aš dienai aukoju,
Nupintą vainiką
Iš svajų lakių — —

O rytmečio saulei
Suklupęs po kojų
Prašysiu neslėpti
Naktinių sapnų — — —
Nupynęs vainiką
Naktyj paslaptingą,
Tamsa jį papuošęs
Į saulę nešu —

Te saulė nudžiunga
Pamačius laimingą, —
Kurs pina vainiką
Nakties paslapčių — —
Faustas

Dar saulė netekėjo...
(trioletas)

Dar saulė netekėjo,
Kai rūkas išsisklaidė,
Aušra rytuos kai žaidė,
Dar saulė netekėjo —

Kviečių gelsvųjų lauku
Mane tu kai lydėjai,
Aušra rytuose žaidė,
Q saulė netekėjo —
t
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St. Tautietis

Džiaugsmo šventė
Velykų šventės — pavasario džiaugsmas!. .
Laimingos skaidrios širdys, minėdamos garbingiausią Atpir
kėjo religijos tiesą ! . .
Velykos — Prisikėlimas — viltinga krikščionio paguoda ! . ..
... „Kam ieškote gyvojo tarp mb aslų? Jo čia nėra. Jis
prisikėlė“. (Luk. 24, 5—6.)
Taip. Jis prisikėlė. Todėl Golgotos tragedija išspręsta, o
gyvenimo kova įprasminta!
Pasitikėkite, nes — „Aš nugalėjau pasaulį, / “
* * *
Taboro kalno garbė ! ..
Kristus, praskleidęs savo dieviškąjį grožį, trims apaštalams
praveria savo tobulybės amžinąsias gelmes ... „Jo veidas spin
di, kaip saulė, o rubai balti, kaip sniegas“... (Mat. 17, 1—8.)
— „Viešpatie, mums čia gera būti. Padarykime čia tris
padangtes!“...
— „Niekam nesakykite apie tą regėjimą, kolei Žmogaus Sū
nus neprisikels iš numirusių“, — atsako apaštalams Kristus.
O dangiškasis groži! Argi Tau gali prilygti žemiškų „tabo
rų“ malonumai ir džiaugsmai?!.
Nelygstamoji laimė, suviliojusi, dingo... Amžinos Tobuly
bės skraistė vėl užsileido!..
Golgota.
Išaukštintas Kryžius, berybės dieviškosios meilės akivaizdoj,
nedėkingajam pasauliui skelbia jo žiaurumą!..
— „O jūs, kurie einate keliu, pažvelkite: ar yra kieno skaus
mas, kaip mano skausmas!“. (Jz. pr.)
— „Trokštu... Išsipildė!“.
Sudrebėjo žemė...
... Užgeso meilė, kad vėl, neužilgo prašvitus, kuo plačiau
siai įsiliepsnotų!..
* * *
Išsipildė: Kristus kėlės, mirtis krito! Alleliuja!..
Pasaulis ir mirtis nugalėta!..
Žemės varguoliui rytuose, virš Golgotos, prašvito viltinga
Prisikėlimo aureolė!..
Kaip pirmame žmoguje visi mirštame, taip Dievažmogyje
prisikelsime Taboro garbės „veidas į veidą* amžinai regėti!..
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Tačiau pirm to kiekvienam reikia savo širdyje prisikelti!
Skubus — veiklus — tyras upelis nuolat srovena...
Veikli, Idealo siekianti širdis dvasios nirvanoj nerimsta!..
Pavasario ryto harmonija ją kelia į aukštybes, rudens vaka
ro melancholija jos neįžeidžia!... Jos kraštas beribis, siekiai —
sparnuoti, nes gyvenimo kovai pasišventimas Meilėje gimęs 1 . .
— ...Nurimk, susikaupęs, valandėlę Joje — Eucharistijoj ! . •
Širdies ir amžinatvės prisikėlimo problema bus Išspręsta. Pergy
vensi tyrą dvasios džiaugsmo šventę, kelsies nauju žmogumi gy
venti: mylėt ir darbuotis del žmonijos!
Kristus kėlės, mirtis krito! Alleliuja!..
— „Jaunikaiti, tau sakau’. kelkis\“, nes verta gyventi, dar
buotis, kovoti ir mirtį nugalėti amžinoj tiesos, gėrio ir grožio ka’
ralijoj 1 ..
Bet... pirm nepamirškime pasiguosti tyrojo širdies džiaugs
mo švente 1 . .

Kalnų Šmėkla

Ateik...
Ateik vakare prie palinkusios vyšnios žiedais nusagstytos . . .
Prie tos vyšnios, kuri amžius tylutes godas sau dūmoja.
Ateik, kai mėnuo bailiai baltus žiedus nušviečia, kai lakštu
tė savo paslaptis žieduose skandina.
Ateik tuo auksuotu takužėliu nudažyta rausvutėmis Vakaro
saulės liepsnelėmis . . . Juk neliūdėsi ir amžius šypsosies ! ..
Ateik ! . . Svajas padabinsiu žiedeliais, o tavo laimužę auk
so gijomis atausiu.
Ateik ir aušra mus palaimins; parodys kaip saulė keliasi ir
laimina šventąjį rytą.
Ateik ir aš daug linksmesnę dainelę dainuosiu ir gražų
vainiką iš baltažiedžių pinsiu.
Ateik, netemdys mane ūkanotos valandos, nes paskandins
į klaikiuosius pasaulius ir paliksi vien šviesumėlį. Tą šviesumėlį,
nuo kurio dangus suliepsnos ! . .
Ateik Vakare prie palinkusios vyšnios žiedais nusagstytos . .
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Kunigaikštytė Anastazija

Į tikrąjį kelią
Misericordias Domini in
aeternum cantabo [Ps. 88, 2].

Mano atsivertimas yra neperskiriamai surištas su Vilniumi,
— su jo baroko stiliaus įvairiaspalvėmis bažnyčiomis, su siauromis
gatvėmis, kuriomis rytmečiais matydavau einant su maldaknygėmis
ir rąžančiais rankose žmones, su jo kalnais, su ramiomis koply
čiomis, su Aušros Vartais, kur Malonių Motina — Gedimino tvir
tovės Vartininkė — dieną ir naktį meilingai žvelgia į klūpančius
gatvėje maldininkus. Ir galiu iš širdies gilumos pasakyti: Palaimin
tas šventas mieste! Mieste kankinių ir išpažintojų, kurie Dievo
Bažnyčiai davė gerą liudymą ir kurių dvasia dar ir šiandieną te
begyvena žmonių širdyse.
Atvykau į Vilnių, kaip ir visi neva inteligentai, prietaringai
nusiteikusi prieš Katalikų Bažnyčią. Rusų valdžia ir pravoslavų
cerkvė ją šmeižė ir persekiojo. Kvailiausios melagystės buvo sklei
džiamos per spaudą, literatūrą ir mokyklų vadovėlius. Aš buvau
išauklėta rusų mokykloje. Savo jaunų dienų tikėjimą praradau su
kakus 20 metų, beskaitydama daug ką leistina ir neleistina ir at
simenu, kaip vieną kartą, beskaitydama Vladimiro Solovjovo puikų
veikalą „.Gero pateisinimas** ir suradusi Dievo Motinos garbei pa
švęstą sakinį, sušukau: kaip dar galima taip kalbėti!
Į katalikus žiūrėjau valdžios akimis ir juos moraliai laikiau
trečios klasės piliečiais. Mylėdama dailę su noru lankiau Vilniaus
Bažnyčias, senovės siauras gatves, apžiūrėdavau magnatų rūmus.
Bet miesto dvasia liko man svetima. O tačiau ji veikė mane.
Nepatenkinta šaltu nacionalizmu ir ieškodama savo jaunai
dvasiai tinkamo maisto, vėmiau lankyti pravoslavų cerkves. Netoli
buvo katedra, pirmiau Sv. Kazimiero bažnyčia. Nors valdžia buvo
ją ir pertaisiusi, bet vis dėlto liko jos turtingumas ir žavėtinas
ramumas. Aš dažnai ten, klausydama choro giedojimo, ištisas va
landas klūpodavau ir mintimis kildavau į Dievą. Be to, Didžioje
Savaitėje nueidavau^ ir į katalikų bažnyčias. Tūkstančių žvakių
šviesoje paskendęs Sv. Karstas, daugybė žmonių, kurie, lyg upės
srovė, plaukdavo į vidurį bažnyčios ir, puolę ant kelių, bučiuodavo
ant grindų padėtą krucifiksą, darydavo į mane ypatingo įspūdžio,
lyg patraukdavo, sujaudindavo. Bet pamačiusi kryžiumi begulinčius
ant žemės žmones, jausdavau pasibiaurėjimą, atstūmimą. Tai iš
rūdydavo man fanatiškas, žmogų pažeminąs dalykas ir džiaugdavaus išėjusi oran, skaisčios saulės švieson.
Mano tėvas buvo gubernatorius. Su džiaugsmu ir dėkingumu
Dievui turiu atvirai pasakyti, kad niekumet jis — doras ir kilnus
žmogus — nenorėjo sau karjeros padaryti, spausdamas ir perse
kiodamas katalikus, ko oficialiai reikalaudavo centro valdžia. Jis
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tik tenkindavosi eiti taip sunkias ir nemalonias pareigas, draus
damas tautinį judėjimą, gindamas dvasiškiams prigimta kalba kreip
tis į žmones, slopindamas kiekvieną jų savarankišką žingsnį.
Mes gyvenome dideliuose namuose, vietos žmonių vadina
mame palociuje. Buvo tai senas namas, su slaptais karidoriais,
požemiais, apsuptas senu sodu, į kurį mažais laiptais galėdavau
išeiti iš savo kambario. Prieš rūmus buvo Sv. Kotrynos bažnyčia
ir vienintelis Vilniuj užsilikęs benediktinių vienuolynas. Jaunos
kandidatės priimti į novicijatą buvo uždrausta ir jauniausia vie
nuolė, kaip patyriau iš mano tėvui kasmet atsiunčiamos apyskai
tos, buvo jau 77 metų. Suprantama, kad už keletos metų tas vie
nintelis vienuolinio gyvenimo židinys turėjo užgesti. Tačiau senu
tės seserys tai netikėjo ir diena iš dienos buvo girdimos jų gar
bės giesmės. Dažnai mums ketvirtą valandą grįžtant iš pokylių,
jau skambėdavo jų sidabrinis skambutis; paskui pusę aštuntos,
dvyliktą valandą, penktą ir aštuntą po piet. Gyveno jos šešios
dideliuose, šimtui penkiasdešimčiai seserų statytuose namuose.
Mano sielos gyvenimas buvo apverktinas. Dažnai toje dva
sios tuštumoje, — be tikėjimo, be Dievo, — manyje kildavo min
tys padaryti visa kam^galą — nusižudyti. Su savo drauge pro
testante skaitydavome Šopenhauerį, Renano veikalą apie „Kristaus
gyvenimą“. Pažymėtina, kad šis veikalas lyg sužadino manyje jau
senai mirusį tikėjimą. Atvaizduodamas Kristaus asmenį, Renanas
tokiais puikiais vaizdais Jį piešė, kad jokiu būdu negalima buvo
sutikti su autoriumi, oūk Kristaus asmens kilnumas, dorumas, tai
tik apgaulė, pretekstas nuduoti save esant Mesiją. Dar ir šian
dien galiu aiškiai atsiminti, kaip perskaičiusi tą knygą, pasakiau,
kad ištikrųjų jis buvo Dievo Sūnus! Bet tuo aš negalėjau pasi
tenkinti. Pripažinus Kristaus dievystę, būtinai iš to plaukė mo
ralės priedermės. Likti be konfesijos buvo nenuoseklu. Ir pradė
jau ieškoti tikros bažnyčios. Apie „pravoslaviškąją“ aš negalvojau.
Joj buvo tik dogmų sandėlis ir prietarai. Pirmiausiai, puldavo į
akis pasibiaurėtinas pataikavimas valdžiai. Katalikybė buvo „nega
lima“. Dar liko protestantizmas. Tuo laiku Vilniuj prie liuteronų
bažnyčios buvo jaunas, liberališkas pastorius, kuris dažnai atsi
lankydavo mano draugės namuose. Dalyvaudama jų pamaldose,
atydžiai klausydavau pastoriaus talentingai sakomų pamokslų. Nors
jų skelbiamos tiesos buvo neaiškios, bet karštumas ir meilė, kuri,
rodos, tryško iš jo kalbų apie Kristaus asmenį, mane patrauk
davo. Tuo pačiu laiku skaičiau Harnacko veikalą „Krikščionybės
esmė“. Abejojimų varginama, nutariau, pagaliau, su pastorium
atvirai pasikalbėti. Turinčiai progos su savo motina dalyvauti įvai
riose protestantų labdaringose draugijose ir lošti garbės rolę,
tai padaryti buvo nesunku. Papasakojau jam savo vidujinę kovą,
abejojimus, neaiškumus. Atsidėjęs ir draugiškai išklausęs mano
nusiskundimų, paaiškino, kad moderniškam žmogui daugiau nieko
nelieka daryti, kaip pasitenkinti vien etiškąja krikščionybės puse.
Jis pats esąs priverstas, nors mažai tikėdamas, kas sekmadienį
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„Apostolicum“ kalbėti ir kitas pastoriaus pareigas eiti. Nustebusi
tokiu atsakymu, užklausiau: ar į Kristaus dievystę taip pat netiki?
Ilgai palaukęs, lyg sumišęs neaiškiai atsakė, iš ko aš supratau,
kad ir protestantizme tikėjimas ir mokslas neina ranka rankon,
nėra vidujinės tiesos ir tikrojo įsitikrinimo. Dar ir dabar atsimenu,
kokiu širdies kartumu apleidau evangelikų kapus, kuriuose bu
vome susitikę.
Man buvo aišku, kad reikia dar toliau eiti, ieškoti ir pasi
stengti surasti religiją, kuri ar savo įrodymų aiškumu, ar neklai
dingu autoritetu mane patrauktų ir įtikrintų. Pastaroji mintis,
būtent: neklaidingas autoritetas man labai patiko, nežiūrint to,
kad apie Katalikų Bažnyčios mokslą dar neturėjau jokio supra
timo. Istoriškieji veikalai, kurių tekdavo skaityti, neklaidingumą
vaizduodavo kaipo „impeccabilitatem“, t. y. kad Sv. Tėvas ne
gali nusidėti ir to man užtekdavo, kad pašalinčiau kiekvieną mintį
apie katalikybę.
Ėmiau daugiau domėtis religijos klausimais ir nuodugniai juos
studijuoti. Pirmaisiais amžiais, maniau, bažnyčia turėjo būti kito
kia, kaip mūsų laikais. Norėdama naudotis pirmųjų Bažnyčios ra
šytojų veikalais, turėjau mokytis senųjų kalbų. Pirmiausia, žinoma,
ėmiausi lotynų kalbos. Padedant vienam kalbų mokytojui, greitai
susipažinau su gramatika, sintakse ir pradėjau skaityti Cezarį ir
Ciceroną. Po keturių mėnesių jau be žodyno galėjau skaityti N.
Testamentą (buvo tai protestanto Osrewaldo vertimas), „Kristaus
Sekimą“, kurį jau pirmiau buvau skaičiusi francūzų kalba ir šiaip
radusi jo išsireiškimų kitose knygose. Kaip gera, mąsčiau, taip
tikėti, kaip tikėjo to veikalo nežinomas autorius-vienuolis!
Tuo laiku man teko perskaityti nacionalisto kritiko G. Dechamps’o recenzija ir pasirūpinau įsigyti Huysmanns’o „Pages
catholiques“. Susidomėjau atsivertėlių istorijomis. Minėtoji knyga
man buvo lyg apreiškimas. Tačiau autoriaus tonas man nepatiko.
Jo noras pajuokti moderninę pasauliožiūrą, nusistatymą manyje
iššaukė didžiausį pasipriešinimą. Bet... man prisiminė autoritetas,
kurio taip troškau, ieškojau. Tačiau tapti katalike... ne... nega
lima, neprotinga...
Turėdama galvoje savo padėtį Vilniuj, negalėjau bet kokiu
būdu susieiti su kataliku kunigu, juoba plačiau susipažinti su va
karų bažnyčios mokslu. Be to, aš to dar nenorėjau. Senosios
prietaringos šmėklos dar laikė mane savo Valdžioje. Bet netikėtai
atėjo pagalba iš aukšto. Vilniun atvyko mano puseserė. Iš tuščio
žingeidumo dažnai nueidavome į Sv. Jono bažnyčią pažiūrėti iš
kilmingai laikomų pamaldų. „Taip pat nuvykdavome benediktinių
koplyčion, kur kasdien per Sv. Mišias būdavo išstatytas Sv. Sak
ramentas. Kunigui užintonavus „Tantum ergo...“ už aukštų, žalių
krotų pasigirsdavo silpni, bet malonūs vienuolių balsai. Kvapus
smilkalai pripildydavo visą koplytėlę. Man prisimindavo Huysmanns’o
pasakojimai apie Katalikų Bažnyčios iškilmingas apeigas ir ma-
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nyje kildavo troškimas jos mokslą giliau ištirti. Jaučiau, kad rei
kia melsti Aukščiausiojo šviesos ir pagalbos.
Mano protestantė draugė lankė mokyklą, kurioj religijos pa
mokas dėstė benediktinių kapelionas. Ji patarė man ir puseseriai,
tarpininkaujant kapelionui, susipažinti su benediktinėmis. Pasima
tymas turėjo įvykti slapta, kad nesužadintų kitų dėmesio. Bet
pirma reikėjo išgauti tėvų leidimas. Stebiuosi, kad jie nesipriešino
ir leido. Pirmas atsilankymas pas senutes seseris man buvo išga
nymo pradžia. Malonios benediktinės mus tris mergaites priėmė
su neapsakomu džiaugsmu ir prielankumu. Pavaišino įvairiais
kepsniais, pyragaičiais, vaisiais ir pačių padarytais saldainiais.
Bet ypatingai man į akis puolė jų pasitenkinimas, ramybė, kuri
trykšte tryško iš jų veidų, elgesio. Jaunas kapelionas gėrėjosi
mano nusistebėjimu. Toks jo elgimasis mane erzino ir aš, palikusi
drauges kalbėtis su sesutėmis, ėmiau kontroversuoti su kapelionu.
Einant namo, jis įteikė man Hettinger’io „Krikščionybės apolo
giją“ ir Sv. Ciprijono „De unitate Ecclesiae“. Greitai perskaičiusi
tas knygas, vėl sugrįžau vienuolynan pas benediktines. Tai buvo
paskutinė, bet kartu ir sunkiausia kova. Netrukus aš pamačiau,
kad jei krikščionybė yra galima, tai tik katalikybėje. Katalikų
Bažnyčios neklaidingumo dogmos buvo man tikra palaima. Tačiau,
negalėdama pergalėti sieloj glūdinčio priešginumo, negalėjau pa
daryti paskutinį, bet reikalingą žingsnį.
Norėdama išvengti svetimos įtakos, saugojausi susitikti su
kapelionu ir ateidavau į vienuolyną knygų tuo laiku, kai jis bū
davo mokykloje. Su vienuolių viršininke niekumet apie religiją
nekalbėdavau, juoba apie įvairių religijų skirtumus. Bet kiekvieną
dieną, kai septintą valandą benediktinių koplyčioje būdavo laiko
mos šv. Mišios, aš uoliai jų klausydavau. Slapta išeidavau iš savo
kambarėlio sodnan ir, žiemos bei rudens ryto prieblandos saugo
jama, nubėgdavau vienuolyno koplyčion. Turėjau nusipirkusi mal
daknyges ir sekdavau liturgijos tvarką. Džiaugdavaus galėdama
išviršiniai rodytis katalike, Vakarų Bažnyčios būdu žegnotis, šlakštytis švęstu vandeniu, klūpoti ir Vilniaus papročiu bučiuoti žemę,
įstatant Šv. Sakramentą. Bet pamąsčius apie tapimą katalike,
apimdavo mane begalinė baimė. Iš tikrųjų, buvo tai pavojinga. Iš
valdžios pusės galėjo būti didelių nemalonumų ir sunkumų mano
tėvams. Be to, kova su jais, su šeima, atsiskyrimas nuo visų,
kuriuos mylėjau, su kuriais draugavau. Iš kitos pusės, sunkios
moralės pareigos, tikras katalikiškas gyvenimas, nusimarinimai,
pareiga Mišių klausyti, išpažintis, sakramentalė atgaila. Mano ne
disciplinuotam gyvenimui visa tai rodėsi baisiomis šmėklomis,
sunkiu jungu. Tačiau, dar neturėjusi katekizmo rankose, jaučiau,
kad ta baimė, nuolatinis atidėliojimas padaryti galutiną išvadą yra
ne tik silpnybė, bet ir nuodėmė.
Nepasitikėdama savimi, melsdavau Dievo pagelbos. Bet
mano siela dar turėjo keliauti tais aštriais keliais, kurie kiekvie
nam atsivertėliui yra neišvengiami. Nustojau drąsos, nebegalėjau
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melstis. Išvidinis balsas man lyg sakyte sakė, kad tol Dievas
neišklausys, kol neseksiu savo įsitikrinimą. Iš kitos pusės, nenore
jau, bijojau melsti Dievo pagalbos, kad kartais neišklausytų ma
nęs ir neprisieitų padaryti paskutinis žingsnis. Malonios benedik
tinės tai matė ir tylėjo. Tačiau jos mane neapleido ir, kaip vė
liau sužinojau iš sesers Gabrielės, savo maldose mane atmindavo.
Jau buvo įpusėjusi žiema. Kartą, sausio mėnesyje, vieną
šaltą, saulėtą sekmadienį lydėjau savo motiną pravoslavų pamal
doms katedron, pirmiau buvusion Sv. Kazimiero bažnyčion. Nu
ėjus katedron staiga mane apėmė ypatingas jausmas, lyg išmeti
nėjimas: „Tu nepriklausai daugiau pravoslavų cerkvei, neturi tei
sės veidmainiauti!“ Ir vienas iš Hettingerio apologijos sakinys,
kuriame jis taip puikiai išreikia sielos priklausomybę bažnyčiai,
mane labai nugąsdino. „Omnes qui bona fide sunt!“ skambėjo
mano ausyse. Taip, bet aš jau nebebuvau in bona fide. Pasilikti
toliau schizmatike, man jau reiškė būti pasmerktai, atmestai. Tas
išvidinis balsas taip buvo tvirtas, su juo surištas išgąstis taip di
delis, kad lyg kokia begalinė jėga mane verste vertė žengti į
priekį... Ilgiau pasilikti cerkvėj man buvo nesmagu; pašnibždomis
pasiskundžiau motinai galvą skaustant, parėjau namo ir užsidariusi
savo kambarėlyje apsipyliau karčiomis ašaromis.
Per pietus motina, pasiteiravusi apie mano sveikatą, pranešė, kad
vakare Vilniun atvažuosiąs mus atlankyti grafas Ewald Ungarn-Sternberg. Motina būtinai turėjo dalyvauti viename raute ir man buvo pa
vesta sutikti namuose atvažiuojantį grafą. Man buvo vistiek. Gra
fas Ungarn’as, man dar esant jaunai mergaitei, dažnai pas mus
atsilankydavo ir buvo, kiek atsimenu, pietistinių protestantizmo
pažiūrų. Nesulaukdama svečio ir pati išsirengiau pokylin. Rauto
nuotaika, puošnūs rūbai, blizgą brilijantai šiek tiek prablaivė mano
niaurų ūpą ir ėmiau gėrėtis iškilmių puikumu. Bet neilgai. Grįž
tant po pietų namo, vėl apėmė mane pirmykštis neramumas ir,
negalėdama galutinai nusiteikti, jaučiausi lyg nesava. Važiavome
pro dominikonų bažnyčią. „Dieve, — maldavau parpuolusi ant
kelių,—duok ženklą, duok šiandieną ir aš būsiu katalikė“. Nuostabu,
prašiau ženklo, bet jokiu būdu netikėjau sulaukti. Parvažiavau
namo. Grafą Ungarną jau radau atvažiavusį. Jis grįžo iš Italijos.
Kalbėjome apie dailę, muziką, kelionę, tik staiga, pertraukdamas
kalbą, grafas man tarė: „Stase! (būdamas už mane 12 metų se
nesnis, mane visumet vadindavo antruoju vardu) žinai, kad aš esu
katalikas?" Vėliau man pasisakė, kad jis paklausęs nepergalimo
linkimo vedamas, nes nieko jam nebuvę svarbesnio širdyje, kaip
senai pažįstamam asmeniui išreikšti tą brangią ir slaptą naujieną.
„Katalikas“... Jei man kas būtų pasakęs, kad caras perėjo į ka
talikus, aš, tikiu, nebūčiau taip nustebusi, susijaudinusi, kaip gir
dėdama tuos kelis žodžius iš lūpų jauno, man senai žinomo vyro.
Tai buvo ženklas!.. Begalo sujaudinta, džiaugsmingai ašarodama,
kiek atsimenu, ištariau: taip, taip ir aš... širdyj, bet aš noriu būti
^katalikė ir iš tikrųjų! Bet tuo momentu apačioj pasigirdo vežimo
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ratai: grižo mano motina. Grafas dar man tarė: „Taip, sunku, bet
būk drąsi, Dievas padės“. Ilgiau pasikalbėti nebgalėjome. Naktį,
pirmą valandą jam išvažiuojant, aš, pasisaugojusi kitų, prieškam
bary dar prašiau jo pagelbos, patarimo. .Pirmiausia, atsakė jis,
melskis; aš taip pat neapleisiu tavęs savo maldose ir pasistengsiu
parašyti laiškutį. Bet kaip? — Benediktinėms tarpininkaujant, at
sakiau. — Taigi, pasitikėk Dievu, užbaigė jis ir, mane peržegno
jęs, apleido mūsų namus. Tiktai neofitams (atsivertėliams), manau,
tėra žinomos panašios švento džiaugsmo valandos.
Sekančią naktį praleidau maldoje, dėkodama Dievui už ne
tikėtą paramą. Dar aušrai nepasirodžius, aš jau džiaugsmingai,
pakelta širdimi skubinau vienuolyno koplyčion. Melstis negalėjau,
per daug buvau sujaudinta. Po šv. Mišių norėjau susieiti su be
nediktinių kapelionu. Jis rengėsi mokyklon. Atidaręs duris ir pa
matęs mane tokiu netikėtu laiku (buvo pusė aštuntos) labai nus
tebo ir paklausė, kas atsitiko. Kai jam pasakiau savo atsilankymo
tikslą, atvaizdavau savo išvidinę kovą, galutiną, tiesiog stebuk
lingą pergalę, jis labai persiėmęs (buvo dar jaunas ir pilnai atsi
davęs apaštalavimo darbams) tuoj pasižadėjo eiti pas Vyskupą ir
gauti leidimą priimti mane Katalikų Bažnyčion. Man liepė ateiti
po pietų. Tačiau mano laimės dangus vėl apsiniaukė*'. Vyskupas
griežtai pareiškė, kad girdi, del jaunos mergaitės gal nepilnai
apsvarstyto pasiryžimo imtis tokio darbo yra labai pavojinga ir
gali atsitikti nelaimė visai vyskupijai. Vienuolių kapelionui buvo
įsakyta daugiau nesikišti. Tegul ji visa atlieka užsienyj, — pasakė
Vyskupas, — ir kai iš ten sugrįš jau katalikė, naes negalėsime
jai atsakyti teikti sakramentų. Patarimas buvo geras, bet brangus.
Benediktinių viršininkė, lyg angelas, atėjo man pagelbon. „Dabar,
tarė ji man, mums nieks negali uždrausti mokytis katekizmo ir
iš anksto susipažinti bent su svarbesniomis religijos tiesomis. Visa
kita reikia palikti Dievo Apvaizdai“. Ir nuo to laiko aš kasdien
po pietų slapta eidavau vienuolynan ir ten, seseriai Kotrynai pa
dedant, mokindavaus katekizmo. Dona Kotryna jautė, kokios aš
buvau dvasios, bet nė kiek neatsižvelgdama į mano hyperkultūrą,
netvarkingą filosofinių bei teologinių veikalų skaitymą, liepė nuo
dugniai mokytis Vyskupijos katekizmo ir, kaipo atlyginimą už
gerą pamokų priruošimą, supažindindavo su liturgijos paslaptimis.
Seserų Viršininkė (Abatė) laikas nuo laiko mane iškvosdavo, pa
skolindavo iš vienuolyno knygyno puikių, v senesniųjų prancūzų
Bažnyčios rašytojų veikalų, pav.: Blozijaus, Šv. Pranciškaus Sale
ziečio, taip pat Tėv. Fabero. Tos knygos man buvo, lyg turtinga
atradimais kelionė visai nežinomame pasauly. Vienuolių viršinin
kei vadovaujant, keliauti buvo lengva. Išbuvusi vienuolyne 65 me
tus, labai gerai buvo susipažinusi su asketine literatūra. Jos švel
nus, tyras, patraukiantis būdas gaivinančiai veikė mano suvar
gusią sielą.
Kartais abidvi mano mokytojos padarydavo man smagumu,
pagiedodamos iš brevijoriaus gražių antifonų, himnų apie šv.
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Getrudą, arba šv. Skolastiką, kurios paveikslas kabojo vienuolyno
vieškambaryj.
Tai buvo keistas, baroko stiliaus^ paveikslas.
Vidury paveikslo sėdėjo Šv. Skolastika ir jos brolis Šv. Benedik
tas. Iš dangaus lijo lietus. Aplink juos eilėmis buvo sudėlioti
karalių vainikais apvainikuotų šventųjų mergaičių paveiksliukai
ir apačioj parašas: „Karalių dukterų 316, kunigaikštienių 832, ku
nigaikštyčių labai daug, aukštos kilmės mergaičių — nesuskaitoma
daugybė. Plus potuerunt, quia plus amaverunt.“ Kaip dažnai
aš žiūrėdavau j tą paveikslą, laukdama ateinant s. Kotrynos,
tame įstabiai ramiame, baltai dažytomis sienomis kambarėlyje,
kurį ir dienos šviesa, besiverždama per mažą, geležimis užpintą
langelį nelabai teapšviesdavo!
Baigėsi žiema. Netikėtai, balandžio mėnesį man pasitaikė
proga porai savaičių išvažiuoti į Dresdeną. Jaučiausi laiminga,
sulaukusi progos įvykdyti savo sumanymą. Tačiau tikrenybėj
nebuvo taip lengva, kaip iš anksto man rodėsi. Dresdene aš ne
turėjau nei vieno pažįstamo žmogaus. Rekomendacijų iš Vilniaus
man niekas negalėjo duoti, kadangi buvo pavojinga, kad kas ne
susektų. Sekmadienį buvau bažnyčioj. Prie durų radau pamaldų
tvarkos skelbimą ir vietos parapijos kunigo antrašą: Schlossstrasse
32. Taigi, suradau, ko man reikėjo. Išėjau iš bažnyčios ir netrukus
jau stovėjau prie vienų namų durų su parašu: „Kunigas Klebonas
F. Fischer’is. Ir štai, tą valandą manyje kilo paskutinė kova.
Peržengus per šį slenkstį, maniau, jau nebebus galima atgal su
grįžti. Suėmė mane išgąstis, širdis smarkiai mušė, sunkiai kvėpa
vau. Prieš akis stovėjo patogus, jaukus gyvenimas, aukšta visuo
menėj padėtis, galimybė ištekėti... Ir nuo viso to turėsiu atsisa
kyti, atmesti?! Ne, — tai negalima, Dievas negali reikalauti iš
manęs tokios aukos, atsižadėjimo!.. Aš stovėjau ir lyg sustingusi
žiūrėjau į fatališkas duris, negalėdama nei paskambinti, nei eiti
šalin. Kažkoks jaunikaitis artinosi klebonijos link, nešdamas pinti
nėj apelsinų. Jei jis, pamaniau, eis pro šalį, ir aš eisiu, jei jis
paskambins, palauksiu. Netrukus atsivėrė durys ir pasirodė tarnas.
Pažvelgęs į mane, tarė: „Ir Tamsta, Panele?“ — Taip, atsakiau
ir neaiškiai paprašiau kunigo klebono. (Geras „Soršas“ — kaip,
dažnai jis man paskui atidarinėdavo tas duris). Mane įvedė į
biaurų, blogai mebliuotą kambarį. Jaučiau tvirtą cigarų kvapą.
Iš artimo kambario pasirodė civiliniais rubais apsirėdęs ponas.
Reikia pažymėti, kad Vilniuj aš kunigus matydavau tiktai sutanoje,
apie „Priester zi vii“ nieko nebuvau girdėjusi. Pakartojau savo
prašymą.
„Tai aš, atsakė; ko Tamsta nori?“ Aš sumišau, užėmė
kvapą ir, negalėdama ištarti nė vieno žodžio, apsipyliau graudžio
mis ašaromis. Klebonas stovėjo, nesuprasdamas, kame dalykas.
„Kodėl Tamsta verki? Nebijok. Aš ką tik sugrįžau atlankęs
mirštantį ligonį; tuoj paimu Švenčiausiąjį, aliejų ir galime eiti.
O ne, ne — sušukau nesustodama verkti — aš nesu katalikė; aš
tiktai noriu tokia būti... O prašau, Klebone, padėkit man!
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Kunigas nustebo ir paklausė, kas aš, iš kur. Kada jis
išgirdo apie Rusiją, Vilnių, apie gubernatoriaus dukterį, labai užsi
mąstė, bet nietco nesakė. Priėjęs prie staliuko paėmė Breslavo
Vyskupijos katekizmą ir, įteikdamas man, liepė dar nuodugniai
viską apsvarstyti, daug melstis ir mokytis katekizmo. Jei po
trijų mėnesių, tęsė klebonas, mano nusistatymas nepakitėsiąs,
būsią galima pasirūpinti, kas toliau daryti.
Maloniai išleista ir turėdama rankoje minėtą katekizmą, Mešlerio „Sv. Aloyzo gyvenimą“ vėl buvau gatvėje. Stebiuosi, kad
po tokio pasikalbėjimo nė kiek nenupuoliau dvasia. Priešingai,
džiaugiausi, kad mane nemasino, nesaldžiažodžiavo, bet rimtai
pasielgdamas, lyg sakyte sakė, kad didelė malonė būti katalike.
Sugrįžus Vilniun, vėl mokiaus, meldžiausi ir rudenį, visiems
važiuojant užsienin prisipirkti tualetinių smulkmenų žiemos sezo
nui, kartu nuvykau Dresdenan. Ištrūkusi iš saviškių akių, lengva
širdimi skubinau pas Kun. F. Fischerį. Priėmė maloniai. Buvo
penktadienis. Pirmadienį Vyskupo koplyčioje turėjo įvykti mano
Katalikų Bažnyčion priėmimo apeigos. Trečią valandą apleidau
pensijoną ir bėgau klebonijom Klebonas išėjo mane sutikti ir,
kol viską priruošę, reikėjo palaukti oratorijoje. Buvau rami, ne
jaučiau jokios baimės. Didžiausius sunkumus jau buvau praleidusi.
Netrukus įėjome chrysantemais išpuošton koplyčion. Atkalbėjau
tikėjimo išpažinimą (Tridentinum) ir gavau pirmą absoliuciją „ab
omni vinculo excommunicationis et inderdicti“.
Kun. klebonas, sveikindamas mane pasiekusią savo tikslą,
pasakė prakalbėlę. Trumpais žodžiais, atkreipęs dėmesį į mano
vardo etimologinę reikšmę /Anastazija — prisikėlimas), pabrėžė,
kad, kaip mano globėja Sv. Anastazija, taip ir aš del dvasinio
atgimimo malonės, būčiau prisiruošusi viską nukęsti ir likti ištver
minga £iki galo.
Tuo užsibaigė visos apeigos, nes išanksto
buvau pasakiusi, kad atlikti išpažintį ir priimti Sv. Komuniją no
riu Vilniuje.
Po dviejų dienų išvažiavau namo. Pasiekusi Vilnių, skubi
nau pas vienuolių kapelioną 'Kun. M... Vilniaus papročiu pabu
čiavusi jam ranką, trumpai papasakojau, kaip viskas pasisekė
Dresdene. „Taigi sveikinu, labai puiku“, — atsakė kapelionas,
bet labai nustebo sužinojęs, kad Dresdene padarytas tiktai pir
mas mano atsivertimo žingsnis, o užbaigti reikės čia — Vilniuje.
Tačiau šiuo atveju Vyskupas jokių kliūčių nedarė. Tiktai
atsargumo dėliai, liepė išpažinties eiti ne bažnyčioj, bet benedik
tinių koplyčioj. Besirengdama išpažinties, buvau prisirašiusi net
pilną sąsiuvinį. Galop 1901 metais, spalio 16 dieną nuvykau
paskirton vieton — vienuolių vieškambarin. Netrukus atėjo Ka
pelionas Kun. M... Buvo užsivilkęs kamža, ant pečių stula ir, tur
būt, nenorėdamas įžeisti tos šventos valandos, netarė man nė
vieno žodžio.
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Buvau labai susijaudinusi, be galo bijojau išpažinties ir iš
gąstingomis akimis žiūrėjau į ateinantį kapelioną. Bet iš kitos
pusės, troškau viską tuoj užbaigti ir pilnai susijungti su Kristumi.
Prie grotelių buvo pastatyta kėdė ir, lyg žemyn galva kris
dama bedugnėn, atsiklaupiau šalia jos. Tačiau širdies sunkumas
kaskart vis lengvėjo. Tvirtas pasiryžimas sutraukyti tuos ryšius,
kurie mane laikė toli nuo Dievo; davė man jėgos ir ištvermės
gerai atlikti pirmąją išpažintį. Galop gavau išrišimą. Kas gali
aprašyti tas džiaugsmingas ašaras ir nuoširdų pasimatymą su mano
mokytojomis! Benediktinių viršininkė, atidariusi krotų langelį,
mane pasveikino, maloniai, lyg motina, priglaudė prie savo šir
dies. Taip pat ir sesuo Kotryna. Norėjo mane vaišinti, patiekti
kavos, pyragaičių, bet aš negalėjau ramiai sėdėti vietoj ir kaip
mažas vaikas, nuolat juokiausi. Jau buvo vėlu, reikėjo skubėti
namo.
Kaip aš praleidau savo pirmosios Sv. Komunijos išvakares,
negalėčiau pasakyti; viskas paskendo Taboro džiaugsmingoje švie
soje. Per pietus turėjome svečių, vakare iškilmės, bet mano
sielos laimei niekas nekenkė. Naktį daug meldžiausi ir rytmetį
šeštą valandą jau skubinau mėnulio apšvieštomis gatvėmis Semi
narijos bažnyčion, kur turėjau priimti Sv. Komuniją. Giesmės,
apšviesta bažnyčia, baltomis kamžomis apsivilkę klerikai, — mane
žavėte žavėjo.
Kun. Kapelionas man buvo liepęs būti atsargiai; išklausyti
šv. Mišių prie šalutinio altoriaus ir tiktai dalijant šv. Komu
niją prieiti prie didžiojo altoriaus grotelių. Kaip paprastai Vil
niuje žmonių buvo nemaža, pavojaus man nebuvo. Daugiausia,
neturtingi, tarnai, tarnaitės, amatninkai. Tarp tų paprastų žmonelių
atsiklaupiau prie balta marška apdengtų grotelių ir pirmą kartą
mano širdin įžengė duonos pavydale pasislėpęs Išganytojas. „Misericordias Domini in aeternum cantabo“. Negaliu surasti tinkamų
žodžių išreikšti tam džiaugsmui, pagarbai, kurią jaučiau savo
sieloje. Per daug buvau sujaudinta, kad savais žodžiais bučiau
galėjusi tinkamai padėkoti Dievui. Turėjau po ranka Sv. Getrudos maldaknyges, kurias nesenai buvo atsiuntęs grafas Stenbergas.
Kilnios mintys kristalizavo mano jausmus, kėlė širdį prie Dievo.
„O mano mylimas Drauge! Tu tiktai vienas esi vertas didžiau
sios meilės, pasiaukavimo!" — nuolat kartojo mano lūpos maldos
žodžius. Pasibaigus pamaldoms, sugrįžau namo.
Kitą dieną, pavakare nubėgau pas seseris. Stebėjausi, ra
dusi gėlėmis papuoštą stalą, įvairių užkandžių, saldainių. Džiau
gėsi mano mokytojos, bet nemažiau ir aš sulaukusi galutinos
pergalės. Einant namo, sesuo viršininkė pasakė: „Zinai ką, Pa
nele! Jei dabar mirtumei, kokia laimė tavęs laukia amžinybėje?!*
Taip pasiekiau ramybės tvirtovę -- Dievo Bažnyčią. Jos
šviesoje dabar turiu vaikščioti ir ją visam jos grožyje pažinti,
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kad iš nedisciplinuotos atsivertėlės sielos išsivystytų kita siela,
kuri katalikiškai jaustų, mąstytų ir stengtųsi dorai gyventi pade
dama To, Kurio Dieviška Širdis gailestingai ir maloningai pa
žvelgė į mano aptemusią, neturtingą širdį ir ją patraukė į save„Misericordias Domini in aeternum cantabo“ (Ps. 88,2).

Iš vokiečių kalbos suliet. kuri. A. Gorainius.

Si. Lūšys

Į naują laimėjimą!
Ateitininklj’os gyvenime paskutiniuoju laiku baigiamas atlikti
didelis darbas. Baigiama reorganizuoti visa Ateities Sąjunga. Pen
kiolikos metų jubiliejaus Kongrese Ateitinlnkija aiškiai pasisakė,
kad ta santvarka, tos lytys, kuriose iki šiol gyventa, jau nebe
tinka išaugusiai iki 7000 narių organizacijai.
Gyva, auganti organizacija, pasilikdama ištikima anksčiau
pasistatytiems principams, privalo prie tų pakaitų prisitaikyti, nes
kitaip būtų neįmanoma jos pirmyneiga, jos pasisekimas. Vyriau
sios Ateitininkų Valdybos sudarytoji reorganizacinė Komisija be
veik jau du metai statė naujas mūsų veikimui sienas, ieškojo
naujų kelių, naujų lyčių, dabar lieka tik mums visiems tas naujas
sienas, tuos naujus kelius bei lytis peržiūrėti, patikrinti, ar jos iš
tikrųjų patenkins šių dienų mūsų organizacijos reikalavimus, ar
prisidės jos pažangai sustiprinti bei greičiau pasistatytuosius
tikslus įgyvendinti. Jeigu taip, tai reiškia priimti, reorganizacijos
darbą užbaigti ir jau naujose sąlygose, su naujomis pajėgomis
savo idėjinį bei kultūrinį darbą pasėkmingai toliau tęsti. Tai at
likti galėsime ruošiamoje reorganizacinėje Konferencijoje, kuri
įvyks š. m. liepos mėn. 15—20 d. gražiausioje tautiniais pada
vimais apipintoje Lietuvos vietoje Žemaičių Palangoje, kur gra
žiausios gamtos preglobstyje bei tautinių šventovių akyvaizdoj,
tarsimės savo organizacijos ir visos Lietuvos ateities reikalais,
kur mes švęsime didžiulę Ateitininkljos šventę, kur baigsime
reorganizavimosi darbą.
Ateitinlnkija yra susiorganizavusi ne pati sau, bet organi
zuotai, suburtomis pajėgomis pasėkmingiau pakreipti^ visą Lie
tuvos gyvenimą tautine — katalikiška kryptimi. Todėl visi atei
tininkų veiksmai, kaip individualiai kiekvieno nario atskirai, taip
Ir kolektyviai visos organizacijos bendrai, turi būti daromi tąja
prasme. Laukiamoji konferencija bus dviejų dalių.
Pirmoji konferencijos dalis bus grynai organizacinė kur
svarstysime naujai paruoštas, veikimo lytis, nukaišiosime ateičjai
gaires. Antroji bus daugiau meninė, praktinė, propogandinė. Čia
visu jaunatvės galingumu galės pasireikšti mūsų sportininkai,
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suruošdaml pirmąją ateitininkų sporto olimpiadą, dainininkai —
dainų šventę, artistai — vaidintojai pastatydami Birutės kalne
misteriją.
Pirmoje dalyje įstatysime Ateitininklją į naujas, geriau šių
dienų aplinkybėms pritaikytas veikimo vėžes, kuriose ji laisviau,
sistematingiau galės augti, plėstis ir bujoti, o antroje parodysime,
ką mes galime, ką mes sugebame praktiškai suorganizuoti ir ko
mes dar siekiame — čia bus mūsų organizacijos populerinimas
visuomenėje. Mūsų gerai pasiruošę sportininkai su savo olimpiada,
dainininkai su dainomis, menininkai—vaidintojai su tautine mis
terija padarys milžinišką įspūdį. Čia visi pamatys, ką gali lietuvis,
ką sugeba Lietuvos jaunimas, kaip stiprūs yra ateitininkai.
Tačiau kaip vienai, taip ir kitai konferencijos daliai, kad jos
tinkamai skiriamus uždavinius atliktų, reikia rūpestingai prisi
ruošti ne tik konferencijos rengėjams, reorganizacijos vedėjams,
bet visoms kuopoms ir visiems nariams, nes tik tada galėsime
penkiolikos metų jubiliejaus Kongreso pradėtąjį darbą deramai
užbaigti.
Pirmajai daliai, beveik, jau prisiruošta. Reorganizacinė Komi
sija jau priėmė ateitininkų Sąjungos įstatus, kuopų statutą ir
atskirus kuopelėms bei sekcijoms reguliaminus ir baigiama ruošti
programos. Panašiai yra ir su kitomis studentų ir sendraugių
sąjungomis. Taip pat svarstoma jau ®ir bendroji visos Ateitininkijos
Konstitucija, kur bus nustatyti santykiai tarp Sen
draugių, Studentų ir Moksleivių
Sąjungų, kur bus numa
tyta aukščiausioji ateitininkų vadovybė su vyriausiu vadu prie
šaky. Ta vadovybė reguliuos visą Ateitininkljos gyvenimą, derins
ir kreips visų įstaigų, organų bei valdybų veikimą į siekiamąjį
tikslą. Taip pat savo darbus baigia pasireiškimo ženklų komisija,
kuri nustatinėja bendras ateitininkams tradicijas, įvairius, tam tik
rais atsitikimais, pasireiškimo ženklus ir t.t. Reikia tik, kad kuo
pos ir nariai tais klausimais pagalvotų ir į konferenciją su nusi
statymu atvažiuotų. O tada galima bis daug lengviau ir daug
tobuliau visus klausimus išspręsti.
Kitaip yra su jantrąja, būtent menine ir propogandine kon
ferencijos dalimi. Čia visas sunkumo svoris, visas pasiruošimo
darbas, išskyrus misteriją, tenka atlikti kuopoms ir nariams. Tuo
tarpu nei chorai, nei sportininkai vienu užsimojimu neprisiruoš.
Čia reikia sistematingo planuoto darbo prisiųstam iš Centro dai
nų repertuarui bei sporto programai tinkamai priruošti.
Visos kuopos ir nariai turi jausti pareigą ir atsakomybę už
kiekvieną didesnės reikšmės Ateitininkljos žygį. Organizacijos
pasisekimai ar nepasisekimai yra kartu kiekvieno ateitininko
pasisekimas, ar nepasisekimas.
Ateitininkija dar nepasisekimų nepažįsta. Nuo pat įsikūrimo,
nepaisant įvairiausių varžymų, ji augo, plėtėsi ir šiandieną yra
visų didžiausia mokslus einančios jaunuomenės organizacija Lie
tuvoje.
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Ateitininkų Himno Autorius
Kun Jurgis Tilvytis — A. Žalvarnis
Sis didelis jaunimo draugas gimė 1880 m. Tauragnų para
pijoje, Ežerėnų apskr. Mokėsi Tauragnuose ir Mintaujos gimna
zijoje, iš kurios už nekalbėjimą maldos rusiškai buvo pašalintas
ir gimnaziją baigė Ros'avyje. Kiek mokytojavęs įstojo Kauno Kuni ų S minarijon ir 1903 m. buvo įšventintas į kunigus. 1922 m.
įstojo į M rijonų Kongregaciją. 1925 m. baigė Liet. Univ. Teol.Filos. Fak. Teolog. skyrių ir gavo teologijos licencijatą. Dabar
klebonauja Mariampolėje
Jis visada randa laiko ir jėgų padėti
j unimui, dab r yra Mariampoiės at-kų globėjas, juos remia mo
raliniai ir medžiaginiai. A. Žalvarnis yra taip pat plunksnos dar
bininkas.
2

— 210 -

Reorganizacinės konferencijos pasisekimas taip pat mūsų
rankose. Kuopų Valdybos teorganlzuoja, testiprina chorus bei
sporto sekcijas. Nariai sportininkai ir dainininkai tenepraleidžia
nei vieno užsiėmimo, nei vienos repeticijos ir pamatysime, kaip
lengvai ir kaip tobulai tai iškilmingąją! konferencijai pasiruošime.
O tobulai pasiruošę, tobulai galėsime ir konferencijai skirtus už
davinius atlikti.
Bet, nepamirškime, jei mes ir tobulai, gerai pasiruošę į Pa
langą suvažiuosime, grakščiai pasportuosime, puikiai sudainuo
sime, tačiau būsime tik mažas būrelis, tai ši konferencijos dalis
bus nenusisekusi, neatvaizduos viso mūsų pajėgumo.
Mūsų organizacija yra didelė, jos narių tūkstančiai, todėl
ir jos konferencija, ypač tokia istoriškoji, privalo būti gausinga.
Todėl kiekvienas ateitininkas, išrinktas ar neišrinktas, atstovas ar
svečias turi joje dalyvauti.
Tiesa rimta kliūtis yra pinigų stoka. Tačiau tai nėra nenu
galima kliūtis, reikia tik daugiau noro, daugiau energijos bei pa
sišventimo ir visa bus nugalėta. Čia galima kits kitą paremti,
kuopos gali ką nors suruošti ir pelną paskirti nariams, kurie jokiu
būdu neišgali į konferenciją važiuoti. Kai kurios kuopos, kaip
Kybartų, Raseinių, Šiaulių ir k. tąja kryptimi jau dirba. Sis pa
vyzdys sektinas ir kitoms kuopoms.
Konferencijos darbų vieną dieną pašvęsime ekskursijai lai
vais nuo Palangos visu Lietuvos pajūriu iki Klaipėdos, Juod
krantės ir Nidos, pamatysime visą gražųjį mūsų pajūrį, jausime
galingą Baltijos jūrų alsavimą, didžiuosimės, kada Baltijos ban
gos siūbuos mūsų laivus ir klausysis mūsų linksmų ir galingų,
džiaugsmo ir pergalės dainų.
Jau neužilgo realizuosime penkiolikos metų jubiliejaus Kon
greso pareikštas mintis, uždėsime vainiką Ateitininkijos reorgani
zavimo darbui. Šioje konferencijoje mes įstatysime visą Ateiti
ninkijos gyvenimą į naujas vėžes, į naujas lytis. Tik visu savo
jaunatvės pajėgumu ir pasiryžimu į šį didįjį žygįl

Ateitininkai, šią vasarą mūsų vėliavos suplevėsuos

pirma kartą ties

Baltijos jūra ir Birutės kalnu.

landa jau netoli.

Ruoškimės ir laukime!

Ta va
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Štud. J. Pankauskas

Kritiškos pasaulėžiūros pagrindai
(Ziūr. 1927 m. .Ateities" Nr. 1 psl. 42 Nr. 2 psl. 72)

IV.

Pagrindiniai pasaulėžiūros principai.

Kalbėdami apie kritiškos pasaulėžiūros ypatybes, mes kon
statavome, kad ji privalo būti tikra, aiški ir vieninga. Aiškinomės
taip pat, kaip tas ypatybes suprasti ir kiek jos yra reikšmingos
kritiškos pasaulėžiūros sąvokoj. Dabar tenka nuosekliai žengti
prie svarbiausios šio straipsnio dalies, būtent pagrindinių pasau
lėžiūros principų.
1. Dievo buvimas.
Kasdieniniame gyvenime matome, kad šalia mūsų egzistuoja
ir išoriniai daiktai bei reiškiniai. Tą lengvai galime apčiuopti
savo pojūčiais. Štai aš matau prieš save stalą, knygas ir t. t.
Apsižvalgęs toliau, aš pastebiu tų daiktų dar daugiau. Juos aš
galiu paliesti, išmatuoti, pasverti ir t. t. Vadinasi, jie egzistuoja
erdvėje, užima tam tikrą tūrį, turi svorį ir kitas savybes. Be
materialinių daiktų, mes matome visokius reiškinius bei vyksmus.
Kasdien matome užtekant ir nusileidžiant saulę, lietų, žaibus,
girdime įvairius balsus ir t. t. Įsižiūrėję į tuos daiktus bei reiški
nius mes pastebime, kad jie nevienodi. Vieni paprasti, nesudėtingi,
kiti labiau komplikuoti bei įvairūs.
Eidami toliau, mes randame esybių, kurios be materialinių
ypatybių turi dar ir kitokių. Prieiname gyvių pasaulį. Visi tos
rūšies esiniai turi visas medžiagos ypatybes, be to, jie dar auga,
maitinas, dauginas ir pan. Dar yra juslinių esybių, kuriuos be
aukščiau minėtų ypatybių, dar gali jausti, kilnotis iš vietos į
vietą ir reikšti savo jausmus. Ir galų gale mes užtinkame protingų
būtybių, kurios be visų minėtų ypatybių, turi dar visai skirtingų
dvasinių ypatybių — inteligenciją.
Pažvelkime į negyvąją, neorganišką medžiagą. Daugelio
šimtmečių tyrimai ir mokslo pažanga daug paslapčių mums toj
srity atidarė. Mes žinome, kad visi materialiniai kūnai susideda
iš riboto skaičiaus tam tikrų elementų. Tie elementai turi atominį
sunkumą, pritraukimo bei atstūmimo jėgą ir t. t.
Jų skaičius yra ribotas ir jų ypatybės pasižymi dėsningumu.
Ne tik mūsų žemė susideda iš tokių elementų, bet taip pat ir
millonal žvaigždžių, kurių vos mažą dalelę pažįstame. Pažiūrėję
į žvaigždes mes matome nepaprastą mums tiesiog neįsivaizduo
jamą atstumą nuo mūsų žemės, Pav., artimiausia mums žvaigždė
iš Centauro žvaigždyno yra nuo žemės 5.040.000.000.000 geogra
fiškų mylių, o Paukščių Keliai 20.000 šviesos metų. Ir nežiūrint
to milžiniško vieno kūno nuo kito nutolimo, neišmatuojamo kos-
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moso didumo visur viešpatauja tie patys pritraukimo bei atstū
mimo (atrakcijos ir repulsijos) dėsniai, kurie vadžioja tuos milži
niškus kūnus matematiškai nustatytais dėsniais.
Bet nusileiskime iš tos erdvės aukštybių į mūsų paprastą,
bet drauge taip turtingą žemės paviršių. Pažiūrėkime į mineralų
bei kristalų sritį. Koks ten patraukimas į dėsningumą, koks ten
įvairumas spalvų. Metę žvilgsnį į žemės paviršiaus santvarką
mes pastebime išilgai žemės rutulio ištiestus kontinentus, kurie
sulaiko vandenynų vandens įsisiūbavimą ir išsiliejimą.
Pažiūrėję į vandens savybes, mes taip pat turime nustebti.
Visi kūnai sekdami gamtos dėsnius nuo šilumos plečiasi, nuo
šalčio traukiasi. Vanduo priešingai: nuo šilumos iki 4° C trau
kiasi, o nuo šalčio skečiasi. Kas būtų, jei vanduo neturėtų šios
išimties? Žinoma, tada nebūtų galima jokiai gyvybei žiemą van
deny išlikti, nes tada sušaltų visas vanduo, ir iš jo turėtų pra
nykti gyvybė.
Panagrinėję gyvų būtybių prigimtį, mes randame jų kūnų
organizacijoj daug tikslingumo ir pritaikymų jų reikalams. Imkime
kad ir paukštį. Kaip jo visas kūnas pritaikytas skrajoti. Moksli
ninkai ilgus šimtmečius tyrinėjo, kol susekė akies sutvarkymą
bei dėsnius. Ir šiandien akies mokslas yra tiek išsiplėtęs, kad
medicinoj yra net atskiras mokslas—okulistika. įMokslininkai tyri
nėdami gyvų organizmų atskirus organus ir žiūrėdami jų sudėties
išmoko gaminti visokius optikos prietaisus, kaip teleskopus, mik
roskopus, arba telegrafus, telefonus ir kitus naujos gadynės
mokslo pabūklus.
Pradėdami nuo mažiausio bei paprasčiausio neorganinio
kūno — kristalo, eidami per visą gamtą: pakildami į tą beribę
erdvę, kur milionai milžiniškų kūnų nepaprastai greitai sukasi,
lekia, nusileisdami į žemę, kur knibžda nesuskaitoma daugybė
įvairių gyvių bei gyvūnėlių, visur matome harmoniją, tikslingumą.
Tas tikslingumas ir harmonija reiškiasi ne vien išvidiniai—
daiktų prigimtyje, bet ir išviršiniai, t. y. tų daiktų santykiuose
vieno su kitu. Jau nežiūrėkime į astronominį pasaulį, bet apsi
žvalgykime žemės skritulio paviršiuje ir čia galėsime lengvai
įsitikrinti, kaip paprastesnės rįšles tvariniai yra palenkti tarnauti
tobulesniems, kaip žemesni tikslai palenkti aukštesniems. Mes
matome, kaip paprasta neorganinė medžiaga bei elementai tar
nauja organizmams palaikydami jų gyvybę ir plėtotę, šie tarnauja
aukštesnei gyvybės rūšiai—gyvuliams, o pastarieji ir drauge visi
tarnauja aukščiausiai protingai žemės būtybei — žmogui.
Turint galvoje visa, kas pasakyta, savaime kyla klausimas
iš kur visa tai atsirado, kame visų tų mus apsupančių w daiktų
bei reiškinių atsiradimo bei buvimo pagrindas ir racija. Žodžiu,
iš kur tas pasaulis ir kas jį palaiko?
Kasdieniniame gyvenime mes pastebime, kad niekas pasauly
neįvyksta be priežasties. Jei kas nebuvo ir atsirado, tai tas būti-
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nai turi turėti savo atsiradimo priežastį. Kas atsiranda ir yra,
atsirado ir egzistuoja per ką nors kita. Iš nieko, nėra nieko
(Ex nihllo nlhil).
Matome augalus atsirandant iš sėklų, vabzdžius iš kiauši
nėlių, gyvulius gemant iš tėvų ir t. t. Nuosekliai eidami nuo
paprastų apčiuopiamų priežasčių prieiname prie gilesnių, mažiau
sudėtingų ir galų gale prie vienos pirmutinės priežasties, kuri
nėra kokios ners kitos priežasties egzistuojančios per save pasek
mė. Jei ta priežastis bfltų pasekmė kurios nors kitos priežasties,
tai ji batų ne pirmoji ir tada reikėtų eiti toliau prie kitos prie
žasties, kuri neturi pradžios ir egzistuoja per save. Vadinasi, turi
savy buvimo raciją. Kadangi šita priežastis egzistuoja per save,
tai ji neturi pradžios, nes ji neatsirado, bet yra per save, reiškia
jos esimas ir esmė yra tas pats. Kitaip sakant, ta priežastis yra
amžina, nes ji neturi pradžios.
Aukščiau kalbėdami apie pasaulio daiktus ir reiškinius,
radome, kad gamtoje visur yra tikslingumas, kaip išvidinis, taip
ir išviršinis. Tikslingumas suponuoja protą: jei mes pastebime
kur nors tikslingą pasekmę, tai mums aišku, kad jos priežastis
• yra protinga. Neprotingos priežastys ar jėgos jokiu būdu tikslin
gų pasekmių nepagamina. Pav., galime kiek norime barstyti ant
stalo raides, bet iš jų niekad nesusidarys žodis, ar sąvoka, saky
sime, kad ir Vilnius. Jei norime išreikšti sąvoką Vilnius, tai
turime raides taip sutvarkyti, kad iš jų išeitų norimas žodis. Pa
saulyje matome tikslingumą, todėl ir šito pasaulio atsiradimo bei
buvimo priežastis turi būti protinga. Tas protingumas turi būti
nepaprastai didelis, nes pasaulio santvarka yra nepaprastai didi.
Jei pasaulio santvarka ir harmoningumas yra grandioziniai, tai
jie reikalauja ir sau proporcingos priežasties. Pasekmė niekad
negali būti tobulesnė kaip priežastis. Jei pasekmė būtų tobulesnė,
tai tada pasekmėje būtų tai, ko nėra priežastyje. Ko nėra prie
žastyje, to ji negali duoti ir savo pasekmėje, nes ko kas neturi,
to negali duoti ir kitam.
Šiuo trumpu nuosekliu protavimu priėjome pirmąją pasaulio
atsiradimo bei esimo priežastį. Ji kaip, matėme, privalo būti
amžina ir protinga. Eikime toliau.
Pasauly matome judėjimą. Judėjimą čia reikia suprasti filo
sofine prasme, daug platesne prasme. Filosofijoj judėjimu vadi
namas kiekvienas pasikeitimas, perėjimas iš galimybės į aktą,
koks nors pasitobulinimas. Gamtoje viskas nuolatos keičias.
Savo formas keičia neorganiniai kūnai. Dar didesnis keitimasis
yra augaluose ir gyvuliuose.
Yra esinių, kurie neturėjo tobulumų, bet galėjo turėti, ir
vėliau juos įgavo. Vadinasi, jų galimybė tapo aktu. Minėtas
aktas yra gautas esinio tobulumo. Sakysime, vaikas yra galimy
bėje tapti kokios nors srities specialistu, mokslininku. Išėjęs tam
tikrą mokslą, jis ir tampa tuo specialistu, reiškia iš galimybės jis
perėjo į aktą.
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Esinys, būdamas galimybėje, negali suteikti pats sau tobu
lumų, būtent pereiti iš galimybės į aktą, nes, prieš gaudamas tą
tobulumą, jis jo neturėjo. Jei jis pats sau būtų jį sutelkęs,
tai jis jį jau būtų turėjęs. Tokiu būdu patenkame į kontradikclją:
esinys būdamas galimybėje tuo pačiu laiku ir turi ir neturi tą
patobulinimą. Kas yra aiški nesąmonė, nes kiekvienas dalykas
tuo pačiu laiku ir tuoj pačioj vietoj negali būti ir nebūti.
Esinys, kuris yra galimybėje, gali pereiti į aktą tiktai veikiant
tokiam esiniui, kuris aktualiai turi tuos tobulumus. Kiekviena
atmaina įvyksta veikiant šalia esančiai priežasčiai, nes ką esinys
turi per save, tas nesimaino. Todėl atsimainymo priežastis negali
būti nė pats mainantysis dalykas.
Patyrinėję pasaulį, matome, kad jame veikiančios priežastys
yra ne pilnos ir ne galutinos. Jos veikla ne pačios per save,
bet dėlto kad yra veikiamos kitų priežasčių, juda dėlto, kad yra
kitojudinamos. Todėl viskas, kas juda, yra kito judinama. Pav., mes
matome judant traukinio vagoną. Jis juda, kad jį traukia kitas prie jo
prikabintas vagonas, o šis vagonas juda, kad jį traukia garvežys. Sta
tydami klausimą, kodėl juda garvežys, turime pasakyti, kad jį verčia
judėti garo jėga gaunama degant anglims ir t.t. Taip eidami prieisime
primąjį judintoją, kurį niekas kitas nejudina, bet judinas pats iš
savęs. Jei tas judintojas nėra kito judinamas, tai jis yra judėji
mo priežastis. Tas pirmasis judintojas turi būti nejudomas, nesimainąs, nes iš vienos pusės jis jau turi turėti visus tuos tobu
lumus, kuriuos teikia kitiems aktualiu, o iš kitos pusės jis negali
jų gauti iš kito, nes kitaip jis jau nebūtų pirmasis judintojas.
Tas pirmasis judintojas turi visas ypatybes aktualiai, nes jis
nebesimaino. Vadinasi, yra tyrasis aktas.
Įsižiūrėję, kad gamtoje yra nebūtinų ir netobulų elementų,
analogingai galvodami prieiname būtiną ir absoliučiai tobulą
Esybę, kuri yra tikroji dvasia, nes materialinis esinys negali būti
absoliučiai tobulas.
Nekalbėsiu apie kitus Dievo buvimo įrodymo argumentus,
nes šio rašinio tikslas yra ne teodicėjos kurso dėstymas.
Iš to kas pasakyta, jau priėjome pirmutinę pasaulio prie
žastį — būtybę, kuri yra amžina, dvasiška, protinga ir tobula,
kuri sutvėrė ir palaiko visą pasaulį,v kuri nustatė ir užbrėžė jo
tikslus ir priemonės jiems atsiekti. Šitoji būtybė, kaip aukščiau
minėjau, filosofijoj vadinama Absoliutu, o religijos moksle —
Dievu.
2.

Žmogaus prigimtis ir tikslas.

Pamirškime pasaulį ir pažiūrėkime į save, panagrinėkime,
kas yra žmogus ir kokia jo prigimtis.
Pažvelgę iš viršaus į žmogų, pamatysime, kad jis yra jautulinė gyvybė, arba, trumpai tariant, gyvulys. Jis maitinas, auga
dauginas ir t. t. Žodžiu, turi visas gyvulio ypatybes, pildo jo
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įstatymus. Bet juk mes visi gerai skiriame žmogų nuo gyvulio.
Prisižiūrėkime giliau, panagrinėkime, gal pasiseks mums ir tą
skirtumą surasti. Tat panagrinėkime žmogaus veikimą ir pažvel
kime giliau į jo prigimtį.
Ž'nome, kad žmogus pažįsta tam tikrus nematerialiniusdaiktus,
turi tų daiktų sąvokas, arba idėjas. Pav., mes pažįstame tokius
dalykus kaip teisė, priedermė, tiesa, pareiga, moralybė, religija,
Dievas ir t. t. Toliau, pažįstame tokius dalykus, kurių nėra, bet
gali būti, arba kitaip sakant dalykų galimybę. Turime supratimą
apie įvairius santykius ir neigimus, kaip niekas, tuštuma ir t. t.
Manau, niekas nesiginčys, kad tie dalykai yra ne materialiniai,
nes jie neturi medžiagos savybių, kaip tysos, formos, laiko ir
erdvės. Bet mes vis dėlto juos pažįstame, vadinasi, turime jų
sąvokas. Kadangi tie daiktai yra nematerialiniai, tai ir jų sąvo
kos turi būti nematerialinės.
Toliau, turime universalines^ idėjas arba sąvokas, kurių
gyvenimo realybėje visai nėra. Štai, sakysim, turime medžio
sąvoką. Bendrai, medžio gamtoje nėra, yra tik atskiri medžiai,
kaip ąžuolai, beržai, uosiai ir kt. Kyla klausimas, kokiu būdu
gauname tokias sąvokas, kurias gamtoje neatatinka realūs daik
tai? Sakysime, esame miške, kuriame yra įvairių medžių. Pa
žiūrėję į vieną medį, matome visas jo ypatybes, žiūrime į kitą,
ten vėl pastebime vienas panašias, kitas skirtingas ypatybes. Taip
elgiamės ir toliau. Paskui nuo kiekvieno medžio atsitraukiame,
arba abstrahuojame tas žymes, panagrinėjame kokios svarbios,
esminės visiems medžiams ir kurios nesvarbios, tik pripuolamos.
Iš tų svarbiųjų esminių žymių, kurios yra bendros visiems me
džiams, padarome sintezį ir tokiu būdu gauname medžio univer
salinę sąvoką, kuri tinka visiems medžiams, ar tai būtų beržas,
ar ąžuolas, ar koks kitas.
Joks materialinis organas negali turėti abstraktinių ir univer
salinių dalykų vaizdą. Žinome mechanikos dėsnį, kad materijoj
akcija yra lygi reakcijai, arba, kitaip tariant, kiekviena akcija
iššaukia sau lygią reakciją. Tokiu būdu kiekvienas materialinis
ęrganas gaus tokį daikto vaizdą, kaip tas daiktas į tą organą
veikla, būtent: konkretų, individualų, atskirą, kaip fotografiją. Ir
iš tiesų mes jokiu būdu negausime fotografavimo pagalba bendro
vaizdo medžio ar žmogaus. Bus tik atskiri individai, kaip beržas,
ąžuolas, Jonas, Petras ir kt. Medžiaga jokiu būdu negali paga
minti nemedžiaginių davinių, kadangi yra aiškus principas, kad
kas kaip esti, taip ir veikia. Tos abstraktinės ir universalinės
idėjos yra esmingai skirtingos nuo medžiagos, jos yra visai
abstrahuotos nuo visų ypatybių, kurios harakteringos materijai,
kaip, pav., tysa, dalumas ir kt. Iš to, aišku, kad universalinės
sąvokos yra ne materijos, bet dvasinės galios padarinys.
Dabar panagrinėsime sprendimą. Sprendimas, bendrai imant,
yra proto veikimas, kuriame sulyginę tarp savęs dvi sąvoki tei
giame ar neigiame jų identiškumą. Sprendimas tik tada teatsl-
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randa, kai paėmę dvi sąvoki lyginame jas tarp savęs ir suradę
tarp jų identiškumo ar neidentiškumo santykį, jį teigiame, arba
neigiame.
Pav. turime dvi sąvoki: sieną ir baltumą. Tos sąvoki dar
nesudaro sprendimo. Bet pastebėję kad tarp sienos ir baltumo
yra tam tikras identiškumas, jas lyginame ir gauname sprendimąr
siena yra balta. Kaip matome, sprendime yra dviejų sąvokų
santykio pastebėjimas.
Tas identiškumo santykis yra nematerialinis ir jį negalime
apčiuopti savo pojūčiais. Ir sprendime dedasi nematerialinio
daikto percepcija. Kitatp tariantį sprendimas yra aktas išvidiniai
nepriklausomas nuo materijos. Čia dar reikėtų paminėti prota
vimą ir refleksiją, kurių vyksmai itin aiškiai yra nematerialiniai,
bet del vietos trūkumo apleisime.
Ir iš tų jau minėtų faktų, lengvai galime įsitikinti, kad
žmoguje yra be materijos dar aukštesnis dvasinis principas. Tas
dvasinis principas suteikia žmogui pastovumo žymę. Žinome, kad
žmogaus organizmas nuolatos keičiasi. Praėjus kiek laiko, atsi
maino jo visas kūnas ir susidaro iš naujos medžiagos. Jei ne
būtų žmoguje atskiro principo nuo materijos, tai tada ir tas pats
žmogus būtų jau nebe tas, kuris buvo prieš kelis metus, nes jo
organizmas, kaip matėme, keičiasi. Jei žmogaus organizmas
pasikeitė, tai jis yra jau visai kitas ir neatsakomingas už savo
pirmutinius veiksmus. Bet praktiniame gyvenime" nieks tiip
negalvoja. Tas pastovus dvasinis principas glūdįs žmogaus
prigimtyje Ir yra ne kas kita kaip siela. Ji, kaip jau minėta, yra
dvasinė. Be to, ji yra laisva ir nemirtinga. Laisva ta prasme,
kad ji yra išvidiniai nepriklausoma nuo materijos. Kadangi ji
yra nematerialinė, tai ji turi būti ir nemirtinga. Mirtis yra ne
kas kita, kaip medžiagos išsiskirstymas į sudedamąsias dalis.
Kadangi sielos prigimtyje nėra jokios medžiagos žymių, todėl ji
negali išsiskirstyti, ir tuo pačiu pranykti. Todėl ji yra amžina,
nemirtinga.
Šitoji dvasinė žmogaus siela reiškiasi protu, jausmais ir
laisva valia, kurioms objektyviam pasauly atatinka tiesa, grožis
ir gėris. Protinėmis galiomis žmogus siekia tiesos, jausmų —
grožio, o valios — gėrio.
Iš to, kas pasakyta, suprantama, kodėl atskiras žmogus ir
drauge visa žmonija siekė ir tebesiekia tiesos, grožio ir gėrio..
O žemiškame gyvenime, kaip vėliau matysime, nerandame nei
absoliutinės tiesos, nei nelygstamojo grožio, nei galutinosios
laimės. Todėl tų aukštų idealų realizavimas galimas tiktai viršgamtiniam pasauly, tiktai susijungime su Dievu, kuris yra ir.
absoliutinė Tiesa, ir nelygstamasis Grožis, ir amžinas, galutinisGėris.
'
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^Beethoveno jaunystė

/

IV-OJI DALIS.

Jaunutis dvaro vargoninkas.
Pirmas spausdintas veikalas (1782 m. gale). Ludwigo vardo
paminėjimas spaudoje. Kurfiurstui Maksimilianui Pranciškui dedi
kuotos pirmos sonatos (1783). — Etatinis antras dvaro vargo
ninkas (1784). — Pirma kelionė j Vieną ir motinos mirtis (1787).
— Ponia Breuningienė — antra Ludwigo motina. — Tėvo visiš
kas iškrikimas.
1. Pirmieji spausdinti 'veikalai.

Neefe aukštai vertindamas savo mokinio pianistinius gabu
mus, jam davė studijuoti ir skambinti Jono Sebastijano Bacho
„Wohltemperirtes Klavier“ ir Pilypo — Emanuelo Bacho sonatas.
Šitie vadovėliai ir kūriniai anais laikais visų muzikų buvo laikomi
aukštoje pagarboje, ir ne be reikalo, nes jie ir šiandieną iš dalies
konkurento sau neturi. Neefe gerai susipažinęs su savo laiko
muzikos literatūra, pats buvo įsigilinęs į tuos veikalus, kurių au
toriams — pav., Pilypui Emanuelui — jis dedikavo net visą so
natų rinkinį, ir del to puikiai mokėjo jo dvasią perduoti savo glo
bojamam Ludwigui ir mokyti jį išpildymo technikos.
Kaip labai vertino Neefe savo jauno mokinio gabumus, ma
tyti iš straipsnelio, kurį jis parašė Cramerio „AĄagazin det Muslku 1783 m. kovo mėn.vTas yra pirmutinis kiek platesnis prane
šimas apie Beethoveną. Čia jis taip rašo:
„Ludwigas Beethovenas, anksčiau minėto dainininko
— tenoro sūnus, vienuolikos metų [jis jau ėjo tryliktus]
vaikas, daug žadąs talentas. Pianinu jis skambina labai
gerai, su jėga ir tiksliai išpildo stačiai iš partitūros.
Žodžiu kalbant, jis skambina Sebastijono Bacho ivollltemverirtes Klavier“, su kuriuo jį supažindino ponas
Neefe. Kas yra rimtai studijavęs Bacho preliudijai ir
fugų rinkinį (kuris, beveik galima sakyti, yra „non
plus ultra"), tas žino, ką tai reiškia. Ponas Neefe at
spėjamu nuo kitų savo pareigų laiku suteikė jam kiek
žinių ir apie generalinį basą. Dabar moko kompozi
cijos ir, norėdamas labiau paskatinti savo mokinį į
darbą, išleido Mannheime jo vieno maršo devynias
variacijas pianinui. Šitas jaunas genijus tikrai nusi

pelno, kad ji kas paremtų., duotų jam progos toliau
kur išvažiuoti. Jis iš tikrųjų bus antrasis Wolfgangas
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Amadeus Mozartas, jei vis taip žengs į priekį, kaip
yra pradėjęs“12.
Tuo rašteliu jis norėjo atkreipti mecenatų dėmesį į savo
globojamą mokinį. Tiesa, laiks nuo laiko atvykdavo į Bonną
koks retas muzikos mėgėjas pasiklausyti jauno Beethoveno skam
binimo, bet didelės reikšmės jam nepriduodavo. Minėtosios va
riacijos išėjo iš spaudos Mannheime 1782 metų pabaigoj. Jas
sukomponavęs
Jeune amateur Louis de Beethoven agė de
dix ans* (bet jis jau baigė dvyliktus!). Tose variacijose, parašy
tose pagal vieną Dreslerio maršą, nieko ypatinga nerandame.
Jose tik jaučiamas miklus skambintojas, norįs pasauliui parodyti,
kiek jis yra išmokęs pianiną valdyti. Jos yra beveik sausos ir
mažai kuo skiriasi nuo tų laikų muzikos šablono. Šituo, kad ir
nelabai vykusiu bandymu Neefe, matyti, norėjo pažadinti Ludwigo
sieloj glūdinčias jėgas. Kad jam tai pasisekė, matyti iš to, kad
1783 metų gale vėl pasirodė trys spausdintos sonatos pianinui.
Tur būt, tėvas privertė Ludvvigą tas sonatas dedikuoti kunigaikščiui.
Jis tuo būdu norėjo dvarui labiau įsiteikti ir savo šeimos garbę
pakelti. Nemažiau tuo buvo suinteresuotas ir Neefe, kuriam rū
pėjo parodyti kunigaikščiui, kaip jo globojamas ir mokomas Ludwigas vis šoka aukštyn. Tam reikalui pats Neefe ir dedikaciją
sustatė, tik kompozitoriui vėl vienus metus nutraukė. Dedikacija
yra tokia:
„Jūsų Didybe! — Jau nuo ketvirtų metų muzika
yra pirmutinis ir maloniausias mano užsiėmimas. Taip
anksti pažinau tą skaisčiąją Mūzą, kuri mano sielą
įvedė į tyrų harmonijų pasaulį; aš ją pamilau ir, kaip
man dažnai rodosi, ji mane taip pat pamilo. Dabar
jau turiu vienuolika metų, įkvėpimo valandose mano
Mūza dažnai man šnibžda: „Pabandyk parašyti pasau
liui savo sielos harmonijas*. Vienuolika metų — gal
voju sau — ką pamanytų didieji muzikai, ką pasakytų
meno žinovai? — Pabūgau pats savęs, bet aš paklau
siau ir parašiau, nes mano Mūza to norėjo. Ar galiu
aš, Viešpatie, drįsti šitą pirmutinį savo jaunatvės dar
belį padėti ant Tavo Sosto laiptų? Ar galiu viltis,
kad tu maloniai, tėviškai pažvelgsi į jį ir suteiksi džiu
ginantį pagyrimą! — Taip! Visi mokslai ir visos meno
rūšys Tavyje rado išmintingą saugotoją ir didžiavosį
užtarytoją, visi talentai išaugo Tavo tėviškoj globoj. Su
šita gaivinančia viltimi aš ir drįstu ateiti į Tave su
jaunais savo bandymais. Priimki juos, Garbingasis,
kaip gilios vaiko pagarbos ženklą, malonia akimi pa
žvelk į juos ir į jų jauną autorių.

Liudvikas Beethovenas“.
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Šitos dedikacijos labai aukštas tonas verčia manyti, kad ją
rašė ne Ludwigas, bet jo mokytojas. Turi būt, taip ir buvo. Ko
kios tos dedikuotosios sonatos? Pirmoji, E—dur, gana silpna,
bet antroji, F—moli, jau daug geresnė, turi savy daug beethoveniškumo, ypač pirmojoj daly, kurios forma ir tematika primena vėlybesnės jo patetiškosios sonatos pirmąją dalį. Treciojoj sonatoj,
D — dur, jaučiama Mozarto dvasia, jos Scherzando Finale parodo
tikrai didelius Ludwigo gabumus, nes ir koncepcija, ir temų išrutuliojimas, ir pats apdirbimas pasižymi dideliu meniškumu.
Būdamas Neefės vikaru, Ludwigas turėjo nemaža darbo,
pav., reikėjo šventadieniais, 11 vai., per sumą groti, po piet,
3 vai., per mišparus; gavėnios metu kas trečiadienis 5 vai., popiet
„Miserere“, kas penktadienis „Stabat mater“, kas šeštadienis Šv.
Panelės litaniją akompanuoti. Be to, reikėjo per visus metus
kasdien dusyk skaitomose Šv. Mišiose (9 ir 11 vai.) dalyvauti. Iš to,
rodos, turėtų būti aišku, jog vargoninkui darbų— iki valiai, kurie
dar padidėjo muzikos direktoriui, Lucchesi, išvykus atostogų.
Lucchesio vietą užėmė Neefe, kuris, turėdamas daug darbų,
pavedė Ludwigui vesti teatre repeticijas. Tas anais laikais įvyk
davo šitokiu būdu: dirigentas atsisėdęs prie pianino skambino iš
partitūros, o artistai reikiamose vietose išpildydavo savo dalį.
12 metus eidamas, Ludwigas labai dažnai repetavo su suaugusiais,
dažniausiai vedusiais, artistais, kurie savo „dirigentą“ mylėjo del
jo nuostabių muzikalinių gabumų ir gero elgimos. Repetuodamas
Beethovenukas puikiai susipažino su tuolaikine operos literatūra
ir—ėmė anos nekęsti del jos per didelio paviršutinumo, nerimtumo.
Jis kilnumo ieškojo. Gaila, kad kurfiursto Maksimiliono-Friedricho
mirties 1784 m. ir jo įpėdinio, Maksimiliono-Pranciškaus, reformos
padarė, bent laikinai, galą dvaro teatrui, nes Beethovenas, tylė
damas būtų galėjęs ilgiau operoje dalyvauti, gal būtų pasidaręs
ne grynos instumentalinės muzikos maestru, bet operos specifiniu
kompozitorium.
Neefe, nemaža laiko praleisdamas Miinsteryje ir kitose arki
vyskupo rezidencijose, gana dažnai pavesdavo vikarui ir ki
tas savo pareigas, ir tai — be baimės, nes Beethovenų Ludwigo
sugebėjimai bei sąžiningumas ir kitiems buvo žinomi. Ir mokytoją
mokinys neapvylė.
Neefės muzikalinė įtaka jaunajam Beethovenui tegalėjo
eiti į sveikatą, nes šis buvo išaugęs globoje Mannheimo mokyklos,
kuri iš savo pusės nemaža buvo pasisavinusi itališkos muzikos
elementų. Jai netrūko grakštumo, lengvumo, melodingumo, bet
nepasižymėjo nei formų griežtumu nei išsireiškimo preciziškumu,
ko mes apsčiai randame Siaurės Vokietijos, ypač Leipzigo, muzi
kuose, kurių vienas žymesniųjų — Neefe kaip tik ir buvo. Nee
fės pastangos jaunąjį savo mokinį pripratinti prie didesnio paprastumo ir suprantamumo muzikoje nenuėjo niekais, jos sutūrėjo
be galo lakią mokinio fantaziją, kuri buvo linkusi nepaisyti veikalo
techniško išpildymo galimumo.

z
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Ne vien muzikos formų srityje Neefe buvo savo mokinio
atsidėjęs mokytojas, bet pasitaikius progai, jam kalbėjo apie mu
zikos estetinę ir filosofinę pusę. Į filosofinę pusę šis, Leipzigo
Universitetą baigęs, buvo labai linkęs, del to negalėjo susilaikyti
nuo surišimo tų dviejų sričių. Muzika, jo nuomone, turėjo būti
daugiau nei aristokratų pasismaginimų tarnaitė arba muzikų ama
tas ir įplaukų šaltinis.
Sis aukštas apie muziką supratimas rado Ludwigo sieloje
gyvo pritarimo, sustiprino jo paties nusistatymą šiuo klausimu ir
padėjo jam pasidaryti nepriklausomu muziku, tarnaujančiu tik
muzikai ir priimančiu įsakymus tik iš savo genijaus, neatsižvelgti
į minios, dažniausiai iškrypusio skonio, reikalavimus, nors
jų patenkinimas būtų Beethoveną per trumpą laiką turtingu žmo
gumi padaręs.
Reikia manyti, kad Neefės įtaka buvo pasireiškusi ir doriško
auklėjimo srityje. Taip manyti verčia, iš vienos pusės, mokinio
troškimas kilnumo, kurio patenkinti, net menkinusiame laipsnyje,
tėvų namuose nebuvo galima, o iš kitos pusės, mokytojo dorovin
gumas ir pedagoginiai gabumai. Žinoma, ir doro kalvino įtaka
negalėjo užpildyti iš pat mažens jaučiamą religiško auklėjimo
spragą.
Visiškai pasitikėdamas savo mokiniu, 1774 m. vasario mė
nesyje Neefe prašė kunigaikštį skirti jį etatiniu antruoju dvaro
vargoninku. Šitas sumanymas taip greit neįvyko, nes po dviejų
mėnesių mirė kunigaikštis Maksas-Friedrichas, didžiausias meni
ninkų užtarėjas. Jo vietą užėmė Maksimilionas-Pranciškus, imperatorienės Marijos Teresos sūnus, ir išsyk ėmė daryti visoje ku
nigaikštystėje dideles reformas, kurios, žinoma, lietė ir dvarą
Nauju valdovu visi buvo sužavėti. Ne tik jis buvo gražaus
pavidalo, bet ir gero būdo žmogus. Visu rimtumu ėmė gydyti
savo valstybės žaizdas. Pajuto jo reformas ir dvasininkai, ir valdinin
kai, ir liaudis. Pirmiausia sumažino dvaro išlaidas, šalindamas tin
ginius iš savo rūmų, parazitus nuo savo stalo. Jam itin rūpėjo
liaudies švietimas ir neturtingųjų aprūpinimas. Visur stengėsi
parodyti didelio tolerantingumo ir liberališkumo, pav., Koelno evan
gelikams davė teisę atidaryti savo mokyklą, o atidarytame uni
versitete Bonnoje jis laikė tokius profesorius, kaip antai: dr. Hedderich, dr. Thaddaus (Dereser) ir Eulogių Schneiderį, kurių kai
kurie raštai buvo įtraukti į sąrašą knygų, kurias skaityti Katalikų
Bažnyčia savo tikintiesiems draudžia. Nepaveikė jį popiežiaus
Pijaus VI-ojo laiškas, jam pačiam parašytas minėtų profesorių
raštų reikalu. D-rai Hederich ir Thaddaus profesoriavo iki arki
vyskupystės iširimo, be abejo, ir Schneideris būtų pasilikęs, jei jis
nebūtų pradėjęs pulti kurfiursto asmens. Maksimilijonas, atleis
damas jį, davė jam dar už vienus metus algą. Šiam vyrui, įžei
dusiam arkivyskupą, Prancūzijos revoliucionierių tarpe nesisekė,
nes šie Schneiderį nuteisė mirti. 1797 m. Strassburge po gilio-
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tina gavo galą. Maksimilijonas, susiėjęs su menininkais, mėgo
laisvai pasikalbėti, pajuokauti. Juokaudamas neaplenkė net Baž
nyčios galvos ir imperatoriaus Juozapo II.
Pastarojo asmens pajuokimas šiaip taip suprantamas, nes
jis buvo jo tikras brolis. Šį savo brolį ne tiek pajuokė, kiek
juo pasekė valdydamas savo kraštus.
Juozapas II. (1741—1790) buvo Marijos Teresijos vyriau
sias sūnus, kuriam rūpėjo iš pagrindų reformuoti savo kraštus.
Jau nuo 1765 metų, valdydamas imperiją su savo motina, bandė
įgyvendyti savo idėjas; o nuo 1780 m., būdamas vienintelis val
dovas, smarkiai ėmėsi savo reforminių darbų. Į skaičių tų darbų
įėjo pirmoje eilėje Bažnyčios „sutvarkymas*. Nuo 1782—1786 m.
jis uždarė 738 vienuolynų, kitiems uždraudė tiesiog susižinoti su
Rymu; kunigų lavinimu užsiėmė valdiškos seminarijos; 1783m.įsteigė
civiles jungtuves. Vėliau net nustatė kiek žvakių turi degti ant
aitor ų ir t.t., del ko Friedrichas II. jį vadindavo „broliu zakristi
jonu“. Juozapui II. visiškai trūko istoriškos nuovokos, ir del to,
nemokėdamas gerbti, kas istorijoje įvyko, „reformavo“. Kadangi
jo darbai neišplaukė logingai iš pirmiau buvusios būklės, kad jau
gimdami jie buvo paženklinti mirties ženklu. Del to ir nenuo
stabu, kad mirštantį imperatorių slėgė visiškas jo tariamųjų re
formų nepasisekimas.
Dar jaunas būdamas, Maksimilijonas mokėsi iš savo 15 metų
vyresnio brolio, ir dabar Jis buvo jį paėmęs pavyzdžiu, kuriuo
sekti jam atrodė būtina. Sis sekimas — abejotinos vertės. Visa
laimė, kad ėmė sekti juo ir kitu atžvilgiu, būtent, muzikos.
Juozapas II. buvo geresnis muzikos negu Bažnyčios dirigen- *
tas. Jau būdamas imperatorium, kasdien muzika užsiimdavo: arba
dainuodavo arba grieždavo vienu ar kitu instrumentu. Vienos
oper ų jis dažnai parinkdavo veikalus, mokėdamas mikliai parti
tūras ska tyti ir iš jų groti. Operoje dažnai paprašydavo artistą į
savo ložę, kad jam atvirai pasakytų savo nuomonę apie įvairius
muzikalinius įvykius ir veikalus. Būdamas sužavėtas savo broliu,
Maksimilijonas mielai dalyvavo Juozapo muzikos praktikoje. Vieną
syk juodu dainavo, pianinui ir muzikoms pritariant, iš Glucko
operos „Iphigenia in Tauris“, kai atvyko pats, visų aukštai ger
biamas, kompozitorius. Klausydamas šią „imperatorišką muziką“,
kuri buvo ne visai pagal jo skonį, kratė galva ir, lyg truputį neri
maudamas, ėmė pašyti kasą.
Imperatorius paklausė: „Kaip, Jūs nepatenkintas mūsų
muzika?“
Gluckas, kurio kojos buvo silpnos, kas jam neleido daug
vaikščioti: „Mieliau eičiau porą mylių su paštu, negu klausyti
tokio mano operos išpildymo!“
Imperatorius šypsodamasis atsakė: „Nusiraminkite, daugiau
jūsų operos nebe iškuoneveiksime. Sėskite prie pianino ir skambin
kite mums ką nors geresnio, negu mes jums galime duoti“. —
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Nors abu labai mėgo muziką, bet jos krypties pasirinkime
jie skyrės: imperatoriaus mėgiamiausias buvo Salieri, italas, Mak
similijono gi — Mozartas, austras.
Su šiuo jis buvo dar 1775 m. Salzburgo mieste, iš kurio
Wolfgang Amadens yra kilęs, suėjęs j pažintis. Tada jaunutis
salzburgietis savo jaunučiui aukštam svečiui pagerbti parašė operą
„II re pastore“. Nuo to laiko Mozartas buvo jo mėgiamiausias
muzikas. Nuolat pabrėžė, jog, užėmęs Koelno sostą, parsikviesiąs
Mozartą j Bonną. Pirmais valdymo metais nepasisekė savo plano
realizuoti, nes, užėmęs tokią svarbią vietą, turėjo rūpintis ne vien
muzikos reikalais. Gal kurfiurstas kitais, 1775, metais, viešėda
mas Vienoje, buvo bandęs Mozartą kalbinti persikelti į Rheino
kraštus. Bet ko būtų galėjusi jam duoti mažytė Bonna? Ar tikrai
verta del jos išsikelti iš Europos centro ir muzikos sostinės?
Ir be to, jis tuo metu labai buvo užsiėmęs „Figaros vestu
vių“ komponavimu, neturėjo jis laiko galvoti apie keliones į už
sienius. Mozartas į Bonną neatvyko.
2. Etatinis dvaro vargoninkas.
Vienas pirmutinių naujojo kurfiursto darbų: suprastinti val
dymo aparato ir dvaro išlaikymas. Norėdamas gauti supratimą, kur
kas darytina, paprašė iš savo padėjėjų smulkių pranešimų apie
tikrąją dalykų būklę. Vienas tų pranešimų nušviečia dvaro or
kestro ir choro reikalus. Jame Johannas van Beethovenas blogai,
— jo sūnus, Ludwigas, gana gerai atestuojamas.
Patarėjai siūlo Neefe atleisti, nes nesąs pasižymėjęs ir, be
to, kalvynas, į jo vietą peršamas dvylikos su puse metų vaikas
— Beethovenų Ludwigas.
Neefe išstumti tačiau nepavyko, jis pasilieka, kaip buvęs,
dvaro vargoninkas, gaudamas 200 guldenų; jo padėjėjas, dabar
etatinis, gauna 150 guldenų. Tėvas pasilieka chore, alga — 300
guldenų.
Laikinai teatro gyvenimas Bonnoje apmirė, nes naujasis val
dovas neatnaujino sutarties su pirmiau čia pasidarbavusia trupe.
Iki 1788 m. nuolatinio teatro Bonna neturėjo. Gyvenimą paįvai
rindavo laiks nuo laiko gastroliuoti atvykstančios trupės iš kitur.
1785 m. buvo vaidinama tarp kitko Glucko operos: „Alceste“ ir
„Orpheus“, Salierio „Armida“, — vis rimti veikalai, iš ko
matyti, kad kurfiurstas stengėsi kiek iškrypusį rheinlandiečių mu
zikaliai skonį pagerinti.
Šituo tyliuoju laiku Ludwigui beliko eiti savo tiesioginės
pareigos, kurios privalomos vargoninko antrininkui. Iš tų laikų
pasakojama šitoks atsitikimas iš jo praktikos: Didžiosios Savaitės
metu (1785 m.) dvaro koplyčioje buvo giedami „graudūs verks
mai“ pagal Jeremijų. Tai atlikti vieną dieną buvo pavesta teno
rui Helleriui, geram muzikantui. Jam pianinu akompanavo Ludwi
gas. Šis, truputį išdykęs, paklausė Hellerį, ar Įeisiąs jam laisvai
savo akompaniamentu bandyti suklaidinti dainuojant. Helleris,
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savimi pasitikėdamas, nieko blogo nemanydamas, sutiko, kas jam
tačiau neišėjo j sveikatą, nes Ludwigas savo fantazijos pilnu pri
tarimu arba, geriau sakant, nepritarimu taip suklaidino Hellerio
klausą, kad šis, baigdamas „Lamentatio Jeremiae“, visiškai nebe
galėjo rasti atatinkančių gaidų, ir viskas baigėsi dideliu disonansu.
Supykęs giesmininkas tuoj apskundė išdykėlį arkivysknpui, kuris,
juokdamasis iš tokios savo jauno vargoninko „štukos“, pasiten
kino kaltininkui įsakyti kitą kartą paprasčiau akompanuoti.
Kad Ludwigas savo atliekamą laiką sunaudojo studijoms,
matyti iš to, kad 1785 m. rašė pianinui trys kvartetus, kurių įvar
dijimas rankraštyje taip skamba: „7rois qualtiors pour le clavecin,
Violino, Viola e Basso 1785. Compose pat Luis (viršuje prirašyta

„de L“) van Beethoven, agė 13 ans“.
Ir čia vėl nežinojimas savo amžiaus ir be to — nemokėji
mas tiksliai rašyti prancūziškai. Šių kūrinių dvasios tėvas—Mozartas.
Jaunutis Beethovenas savo pirmose sonatose toli buvo nuo Mozarto kūrybos, šitie kvartetai jau liudija apie artimą giminystę
su Amadeus Wolfgango sonatomis, pianinui ir smuikui parašyto
mis, 1781 m. Vienoje. Ir toliau jis pasiliks Mocarto kūrybos įta
koje ilgai, tik savo trečioje simfonijoje, („Eroica“) 1803 m. para
šytoje jis jau gerokai išsivaduoja iš Mozarto įtakos. Mozarto pa
vyzdys jaučiamas ir melodijų suformavime, atskirų dalių sudėjime,
ir figūravime. Tačiau Beethovenas įvairiais atžvilgiais rodo nemaža
savaimingumo tiek motyvų ir melodijų vartojime (ypač pastatyme
vienų prieš kitas), tiek veikalo visumos planavime ir jo dalių
proporcingumo nustatyme. Daugiausia mozartiškumo randame
išorinėje formoje, kaip aiškiai matyti iš pirmojo kvarteto (Es-dur).
Antras kvartetas (D-dur), pilnas fantazijos, baigiamas rondo, ku
rio išplėstąja formą I—II—I /III/ I—II—I — Beethovenas ir vė
liau su dideliu pamėgimu naudojasi. Svarbiausias kvartetas ar nebus
trečiasis (C-dur), kurio tematinės medžiagos didumas perėjo į
vėlyvesnius kūrinius, pav., į Haydnui dedikuotąjį op. 2, I.
Suprantama, kad mes šiuose kvartetuose, kuriuose pianinui
paskirta neproporcingai ^daugiau vietos negu kitiems instrumen
tams, randame ir dalykų, ankštai surištų su vaikų psichologija,
bet ir daug daugiau randame elementų, liudijančių apie jaunojo
kompozitoriaus nepaprastai ankstyvą menišką subrendimą. Ne be
reikalo Thayeris tvirtina, jog čia randame „to patoso be perdė
jimo, to švelnumo be sentimentalumo, ir giedrumo be banališkumo“, kuriuo maestro vėliau pasižymėjo.

*
Kurfiurstas, bent kiek sutvarkęs savo valstybės Būtiniausius
reikalus, vis labiau ėmė rūpintis ne kaip jau gerai stovinčiais
meno reikalais. Judrusis Neefe, žinoma, nepamiršo apie tai pra
nešti į „Cramers Magazin“, kur (II, 1385) skaitome tarp kitko:
„Mūsų rezidencijoje kurfiursto pastangų dėka gyvenimas muzikos
mėgėjams eina vis jaukyn. Pats valdovas turi didelį gaidų sąsiu-
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vinių rinkinį, kurį kasdien peržiūrinėja. Ir gyventojų tarpe muzi
kos pamėgimas vis labiau plinta. Ypač pianiną visi mėgsta... iš
pianistų pažymėtinas jaunasis Beethovenas... ir t.t. ir t.t.“

Ypač jaunasis Beethovenas!
Tais metais Ludwigas, be abejonės, jau buvo geresnis už
savo mokytoją Neefę ir pianistas ir vargoninkas. Kompozicijų
mokslo mokinys viską buvo išmokęs, ką mokytojas galėjo duoti.
Neefe tuo atžvilgiu daug davė vaikui, tačiau, pats turėdamas trūku
mų savo muzikaliniame išsilavinime, bręstančio jaunuolio toliau mo
kyti nebegalėjo — buvo per silpnas. Jautė tai ir pats Ludwigas,
kuris vis aistringiau norėjo vykti į Vieną, kur jo mėgiamasis Mozartas buvo muzikos karalius. Bet tuo tarpu nebuvo vilties pa
kliūti į Europos muzikos sostinę, teko laukti geresnių laikų.
Laukdamas progos palikti Bonną, daug padirbo, be to dar, daly
vaudavo dvaro iškilmėse, kurių čia niekad netrūkdavo. Jose da
lyvaudavo šitokiu kostiumu apsidaręs: žalias frakas, žalios trum
pos su sagutėmis kelnaitės, baltos arba juodos kojinės, kurpės,
balta šilkinė liemenė, parukas su kasa, graži kepuraitė ant galvos
arba po kairiąja pažastimi, prie šono — kalavijas.
Ludwigas buvo žemo stogo, turėjo plačius pečius, trumpą
kaklą, didelę galvą, striubą nosį; veidas buvo pageltęs, tamsus.
Del tų ypatumų žmonės jį vadindavo „ispanu“. Eidavo jis greitais
žingsniais, truputį susikūprinęs.
3. Pirma kelionė į Vieną (1787).
Galop, 1787 metų pavasarį, Beethovenas gavo progos ke
liauti į Vieną, į tą visų muzikų Mekką ir Mediną.
Neaišku,
iš kur gavo šitam reikalui pinigų; nežinoma, kada išvyko iš Bon
uos net nėra tikslių žinių, ką jis Vienoj veikė. Bet yra tikrai ži
noma, kad čia jis sutiko Mozartą ir skambino jam savo improvi
zacijas. Iš karto Mozartas, tur būt, pamanęs, kad tos improviza
cijos yra jau anksčiau išmoktos, ir del to nekreipęs į jas dėmesio.
Nepatenkintas tokiu šaltu vertinimu, Beethovenas paprašęs Mo
zartą duoti jam kokiai variacijai temą. Ir čia savo variacijomis
Beethovenas, sako, taip sužavėjęs Vienos muzikos dievaitį, kad
tas nustebęs antrame kambaryje sėdintiems draugams sušukęs:
„Aut den gebt acht, der wird einmal in der Welt von sich re
den machen“.
Į Vieną Beethovenui ėmė netrukus plaukti vis liūdnesnės
žinios apie jau senai džiova sergančią motiną, kuri dabar baigė
savo dienas. Susirūpinęs, kaipo ištikimas sūnus, birželio pradžioje,
išbuvęs vos porą ar trejetą mėnesių Vienoje, Beethovenas ūmai
grįžta namo. Pakeliui užsuko į Augsburgą. Čia sutiko senus pa
žįstamus bičiulius, iš kurių pasiskolijo kelionei pinigų, ir skubėjo
toliau. Juo arčiau namų, juo blogesnės naujienos neramino jį, bet
sugrįžo dar laiku — motina tebebuvo gyva.
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Kas įvyko vėliau, sužinome iš jo laiško, rašyto advokatui dakta
rui Schadenui į Augsburgą. Iš jo Beethovenas buvo grįždamas pasiskolijęs pinigų. Čia jis rašo:

„Motiną radau dar gyvą, bet jos sveikata jau
buvo mirties pavojuje. Ji turėjo džiovą ir netrukus mi
rė, kankinama didžiausių sopulių. Tai įvyko prieš ko
kias septynias savaites [1787 m. liepos 17 d.]. Ji buvo
tikrai meilės verta motina, ji buvo geriausias mano
bičiulis. O, niekas nebuvo laimingesnis už mane, kai
galėjau jai tarti tą brangųjį žodį „motina“. Ji tada
girdėjo mano žodžius, bet kam tarsiu dabar!“
Toji širdgėla plaukia iš pačių Beethoveno sielos gelmių. Jis
savo motiną labai mylėjo, nors dažnai ją ir kankindavo savo ne
suvaldomu būdu.
Motinai mirus, Beethovenų šeima atsidūrė apverktiname pa
dėjime. Tėvas dar neturėjo 50 metų, o jau buvo visai suvargęs
ir silpnas. Ludwigas turėjo tik 17 metų, jis vienas iš vaikų šiek
tiek uždirbdavo. Karolis ėjo tryliktus, Jonas — vienuoliktus me
tus, — abu veltėdžiai. Skolų buvo daug. Reikėjo parduoti baldus
ir šiaip mažiau reikalingus daiktus, reikėjo užstatyti ką lombarde
kai apnikdavo skolytojai. Ir nesenai mirusios motinos drabužiu
tėvas pardavė verteivoms, o tie išstatė juos rinkoje (sic)
Vienintelis žmogus, kuris tokioje sunkioje valandoje padėjo Ludwigui susitvarkytų buvo dvaro muzikantas, Pranciškus Antanas
Ries. Jis buvo koncertmeisteriu, o vėliau muzikos direktorium.
Kurį laiką jis buvo mokęs Ludwigą griežtuvu
griežti, ir
dabar skubėjo jam padėti. Ludwigas per visą gyvenimą neuž
miršo to geradario. Vėliau Vienoje mokė jo sūnų, Ferdinandą (iš
dėkingumo).
(B d.)

Ateitininkai, š m. liepos 15-20 mūsų dainos pasvei
kins banguojančią jūrą ir suaidės Birutės kalne. Dai
nuokime!
Sportininkai, netrukus mūsų jaunos stiprios krūtinės
kvėpuos jūros oru, o galingas maršas suaidės Palangos
pušynuose. Sportuokime!

3
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Blaž. čbraitis

Kooperacija mūsų kuopose
Dėdami šį straipsnį, manome, kad visos at-kų kuopos jau šį,
pavasarį pradės steigti kooperatyvus, o kitų mokslo metų pradžioje
jau aprūpins moksleivius mokslo priemonėmis. Tiesa, šiam trum
pam straipsnyje neduota platesnių patarimų kooperatyvams tvar
kyti, bet kuopose patys at-kai sugebės prie vietos sąlygų prisitai
kyti. Straipsnio tikslas kuopas šiuo klausimu sudominti. Red.

Kiek mes ateitininkai turime gražių norų, pasiryžimų, ku
riuos, jei ekonomiškai būtume tvirtesni, įgyvendintume su maže
sniu įtempimu, o didesne nauda. Bet trūkstant ekonominės pa
ramos ir geriausi norai dažnai vien norais ir pasilieka. Tačiau ta
ekonominė parama, turtas, niekam veltui iš dangaus nenukrinta*
o tik sumaniu ir ištvermingu darbu įgyjama.
Vienintelis ginklas ir kelias į ekonominę šalies gerovę, yra
kooperacija. Ir mums, besiruošiantiems gyventi, turi būti — kaip
kur jau ir yra—greta kitų sričių nesvetima ir kooperacija. Bet, deja*
daug dar yra kuopų, kur ši sritis dirvonauja. Kodėl? Del to, kad
su visais formalumais plačiai dirbti nepajėgiama, o be formalumų*
nuo smulkmenų pradėti nenorima.
Kuopa, nors ji būtų ir didžiausia, niekada neturės pasise
kimo kooperacijoje, jei ji norės iš karto turėti koperatyvui atskirą
kambarį ir ten nuolat esantį pardavėją, jei ji nustatys brangų,
kooperatyvo pajų ir jei tą darbą paves vienamlar dviem žmonėm.
Geriausia pradėti kooperatinį darbą tokiu būdu. Nustatomas
pajus visiems prieinamas — vienas, du litai, nes svarbu kuo dau
giau narių į kooperatinį darbą įtraukti. Išrenkamas pirmininkas
ir dar du nariai, kurių vienas rūpinasi prekes supirkti ir parduoti,
antras finansais. Aišku, kad vien pajų pinigų nepakaks, reikia ir
paskolos kartais gauti, ypač pradžioj mokslo metų, kada susiperkami vadovėliai. Čia į pagelbą gali ateiti kuopos iždas, palankūs
mokytojai bei šiaip pasiturintieji vietos žmonės. Bet paskolai
gauti, reikia mokėti kuo greičiau ją grąžinti, nes atliekamų pinigų
šiandien niekas neturi, o tai galima tik tada, kada jau žinoma*
kad perkamai prekei nereikės gulėti kurį laiką pas pardavėją,
bet tuoj ji bus parduota. Tam tikslui iš kiekvienos klasės pasi
kviečiamas pardavėjas. Vadinasi, tada kooperatinį darbą veda ne
vienas ar du žmonės, bet susidaro tiek pardavėjų, ar tikriau at-kų
kooperatyvo agentų, kiek yra mokykloje klasių.
Klasės pardavėjas gerai žino, kada Ir ko klasė reikalaus*
Jis gali klasei pasiūlyti knygas pigesne kaina, sužinoti kiek rei
kalaujančių, pranešti prekių užpirkėjui Ir paskui patenkinti reika
laujančius. Smulkesni daiktai, kaip sąsiuviniai, paišeliai, plunksnos
nedaug kainuoja, todėl jų galima visada turėti. Tokiu būdu kla
sės bus vietoje aprūpinamos.
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Bet dabar kyla klausimas, kur klasės pardavėjas laikys jam
pavestas prekes? Čia visaip daroma. Kur administracija leidžia,
pardavėjai laiko savo prekes užrakinę klasių stalų stalčiuose ir
per pertraukas pardavinėja, kur ne, ten šį tą gal atsinešti su sa
vimi, o kitus reikalavimus, jei pirkikas nenori užeiti į namus,
patenkina rytojaus dieną.
Bet nors ir kiasėje nebūtų pardavinėjama vis tiek toki klasių
agentai turi didelės kooperatyvui svarbos. Jei pirkikui bus nepa
togu nueiti pas vieną tokį pardavėją į kambarį, jis nueis pas kitą
arčiau gyvenantį, gal net savo draugą.
Prekėms parvežti reikia išnaudoti kiekviena proga. Jei kas
pažįstamų važiuoja savais reikalais, galima paprašyti parvežti šį
tą ir kooperatyvui. Be to, galima parsisiųsti.
Taip tvarkomas kooperatyvas, jei tik jis yra teisingų ir sąži
ningų asinenų rankose, kiek man žinoma, kuopose turinčiose
40—50 narių ir esančiose mokykloje su 150—200 moksleivių,
gali duoti per vienus mokslo metus 200—500 litų pelno.
Be to, kur gerai veikia kooperatyvas, ten drąsiai galima sa
kyti, kad kuopa turi gerai išauklėtus, mokančius pasišvęsti narius,
ir, atvirkščiai, kur kooperatyvas silpnai veikia arba visai jo nėra,
ten nariai susnūdę, nepraktiški, nenori pasišvęsti savo oganlzacijai ir kitiems.

Ateitininkas

Nepamirškime mirusiųjų!
Mūsų Lietuvoje šiandien ne vienas kapas žuvusių del tautos
laisvės baigia irti, žole želti. Ypač skaudu tokius kapus matyti
ten, kur mokosi jaunimas.
Išaušo gražusis pavasaris. Kaip būtų gražu, kad mes at-kai
papuoštame, sutvarkytume apleistus žuvusių karių ir mirusių at-kų
kapus. Juo labiau, kad tarp žuvusiųjų daug ilsisi ir at-kų, kurie
priešo kardo ar ligos pakirsti atsiskyrė iš mūsų tarpo.
Kartą teko būti Šiaulių gimnazijos salėje. Joje ant sienos
kabo žuvusių už laisvę gimnazijos mokinių atvaizdai. Vienoje
koridoriaus sienoje įmūryta akmens lenta kruvinam mokinių su
bermotininkais susirėmimui paminėti. Jauti, kad ši gimnazija mo
ka vertinti pasiaukojusius už laisvę ir žadinti tėvynės meilę. Be
veik visos gimnazijos turi savo žuvusių. Kaip būtų gražu, kad
jos pasektų Šiaulių pavyzdžiu. Mes at-kai stenkimės savo mo
kytojams tai priminti. Reikia tikėtis, kad statomuose Kaune At-kų
Rūmuose aukso raidėmis marmuro lentose bus įrašyti žuvusiųjų
at-kų vardai, o jų atvaizdai puoš Rūmų sienas.
Kai kurios kuopos kartą per metus mini savo mirusius,
drauge aplanko jų kapus. Būtų gera, kad šį gražų paprotį įsivestų
pas save visos kuopos.
Puošklme ir lankykime žuvusių už laisvę karių ir at-kų ka
pus. Mes negalėdami juos puošti baltaisiais marmuro paminklais,
puoškime mūsų darželių gėlėmis.
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5. Raticklnas

Studentai At-kai Lietuvos Universitete
Ateitininkai yra didžiausia ir aktingiausia studentų organi
zacija. Jq eilės kasmet žymiai papildomos naujomis baigusiųjų
aukštesniąsias mokyklas ateitininkų jėgomis.
Studentai ateitininkai pirmieji iš trijulės Ateitininkų Organi
zacijų Sąjungos faktinai ir juridiniai pravedė reorganizacijos
darbą. Iki šiol veikę vienoje Universiteto Draugovėje paslskirsčiusioje į sekcijas, grupes ir ratelius, šiais mokslo metais studentai
ateitininkai galutinai pasiskirstė j atskiras savarankiškas organiza
cijas, sudarančias vieną L. Un-to Stud. Ateitininkų Sąjungą. Be
bendrų ateitininkų tikslų kiekviena organizacija užsibrėžė specia
lius tikslus, duodančius kiekvienai jų savotišką charakterį. Šian
dieną L. U4o Stud. Ateitininkų Sąjungą sudaro šios šešios
savarankiškos stud, at-kų organizacijos.

1. Stud. Ateitininkų Draugovė veikia senaisiais įstatais ir
senuoju vardu. Ją sudarė buvusios Draugovės nariai, nestoję nė
į vieną naujai įsikūrusią organizaciją.
Draugovėje veikia: teologų grupė, gamtininkų sekcija ir
filosofijos mėgėjų būrelis. Draugovė narių skaičiumi yra di
džiausia.
2. Studenčių Ateitininkių Draugovė susidarė iš buvusios
St-člų At-kių Mergaičių sekcijos. Veikdamos visai savarankiškai
mergaitės at-kės Draugovės veikimą pakreipė sava kryptimi, užsibrėždamos tikslą — ne tik ieškoti moterų teisių, bet ir stengtis
pažinti moters uždavinius ir jos pareigas visuomenės atžvilgiu.
Draugovėje veikia šeimotyros, gailestingų darbų, pritaikomojo meno
ir visuomenininkių būreliai. Rūpinasi „Naująja Vaidilute“. Ma
tome, kad studentės at-kės, pasiekusios pilnos lygybės teisėje,
visu rimtumu susirūpino savo pareigomis. O tai sveikintinas
reiškinys.
3. Stud. Ateitininkų Abstinentų Korporacija jau kiek
anksčiau už kitas susiorganizavo iš buv. Draugovės abstinentų sekcijos.
Korporacijos tikslas—realizuoti abstinencijos idealas savo tarpe ir
skleisti šią idėją Lietuvos visuomenėje. Korporacijoj veikia mer
gaičių, spaudos, oratorių visuomenininkų, statistikų technikų ir
alkoholio, nikotino tyrimo būreliai. Leidžia mokslišką priešalkoholišką žurnalą „Santūra“. Padeda dirbti Blaivybės Draugijai.
Liaudies Namuose turi savą Ramovę, kur įrengė skaityklą ir daro
visus korporacijos posėdžius. Korporacija įvedė trijų laipsnių
(paprastą, sidabrinį ir auksinį) ženklelius, kuriuos teikia absti
nencijos idėjai pasidarbavusiems nariams.

4. Stud. At-kų Meno Mėgėjų Draugiją „Šatriją“ sudaro
suinteresuotieji meno kūrybos darbu. Draugijos tikslas — lavinti
narių meniškuosius gabumus ir padėti jiems prasiskinti kelią į

stenis — Abstinentų Korporacijos vadas
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gyvenimą. Nariai seka meno gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje,
domisi naujomis meno kryptimis ir jas vertina, bando savo
meniškas jėgas. Ateity manoma pasiskirstyti į Įvairias sekcijas —
literatų, muzikų, dainininkų, kritikų, plastikų, į teatro rate
lius ir t. t.
5. Stud. At-kų Klubas „Vytautas“ susiorganizavo iš bu vDraugovės Visuomenininkų Klubo. Pasirinkę tikslą —būti gerais
katalikais, tautininkais ir širdingais plačiosios visuomenės draugais,
klubo nariai, patys gilindamiesi į visuomeninius mokslus, yra
pasiryžę dirbti visuomeninį darbą. Organizuojasi — žurnalistų,
oratorių, darbininkų, teisininkų, sociologų grupės. Klūbo nariai
atydžiai seka Lietuvos ir pasaulio visuomeninio gyvenimo plėtoji
mąsi. Klūbo nariais tegali būti vien vyrai.
6. Stud. At-kų Korporacija „Kęstutis“ Savo vidaus tvarky
mąsi ir veikimą pagrindė solidarumu ir griežta drausme. Korpo
racijos obalsis: „Fortiter, constanterl“. Tikslas — ugdant tėvynės
meilę, broliškumo ir solidarumo jausmus, paruošti narius gerais
visuomenės darbiainkais. Įstodamas į Korporaciją tikruoju nariu,
kiekvienas prisiekia pildyti Korporacijos statutą, pasiduoti Korp.
drausmei ir saugoti jos garbę. Į Korporaciją tepriimami tik tie,
už kurių priėmimą vienbalsiai pasisako visas Korporacijos susi
rinkimas— konventas. Vadinasi, įvesta veto teisė. Korporaciją su
daro vien vyrai.
Išskyrus vieną, kuri taip pat ruošia savo uniformą, visos
kitos org-jos savo uniformas jau turi, o Draugovė, Korporacija
„Kęstutis“ ir Klūbas „Vytautas“ jau įsigijo ir vėliavas. Kitos
org-jos savo vėliavas greitu laiku žada įsigyti. Visos organizacijos
savo išvidiniu susitvarkymu ir veikimu yra pilnai savarankiškos;
tik bendriems at-kų reikalams aptarti ir tarpusavio veikimui koor
dinuoti jos sudaro vieną L. U-to Stud. At-kų Sąjungą.
Sąjungos valdybą sudaro — bendrame at-kų susirinkime iš
rinkti pirmininkas ir sekretorius ir visų šešių organizacijų pirmi
ninkai. Sąjungos pirmininkas — stud. Pr. Dielininkaltis, buvęs
L. K. Moksleivių Ateitininkų Org-jos Centro Valdybos pir
mininkas.
Be šių minėtų savarankiškų organizacijų į Sąjungą įeina dar
visiems ateitininkams bendros organizacijos.
1. Stud. At-kų Eucharistininkų Būrelis, kuris rūpinasi ne
vien savo narių dvasiniu lavinimus!, bet neužmiršta ir plačiosios
visuomenės. Šiais metais gavėnioje stud, bažnyčioje kas šventa
dienį ruošė Kauno inteligentijai konferencijas religijos filosofijos
klausimais.
2. Stud. At-kų Sporto Klūbas „Achilas“ ir
3. St-čių At-kių Sporto Klūbas „Gražina“. Abu klubai turi
savo sporto aikštę ir sporto įrankius. Sporto darbas nepertraukia
mas nei žiemą, kurios metu mankštinimai atliekami salėje. Klūbai,
spėję jau pasižymėti įvairiose sporto šventėse, paskutiniu laiku
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įimtai ruošiasi į At-kų Konferencijos Palangoje Sporto šventę,
kur jų jėgos susitiks su Moksleivių Ateitininkų Sporto klubais.
4. Stud. At-kų Choras, jau gerokai pralavintas. Dabar
• ruošiasi visoj savo dainos galybėj pasirodyti At-kų Konferencijoje,
Birūtės kalne — ant marių krašto Palangos miestely... Nors tai
žymi pajėga, bet reikia laukti, kad moksl. ateitininkų chorai bus
rimtais jo konkurentais.
5. Stud. At-kų Knygynas, gana turtingas, kuriuo naudojasi
visi stud, ateitininkai.
Be to, leidžiamas akademiškos ateitlninkijos organas „Židi
nys“, rimčiausias žurnalas Lietuvoje.
Universiteto studentų atstovybėje stud, at-kai turi savo 8
atstovus, tai didžiausia atstovybėje grupė.
Štai schematinis dabartinės L. Un-to Stud. At-kų Sąjungos
vaizdas. Tai padariniai nuoseklaus ir intensingo penkių metų
darbo, kurių sukaktuves š/m. Gegužės 8 d. L. U-to stud, ateiti
ninkai iškilmingai šventė.
Nuolat didėjant narių skaičiui, smarkiu tempu šakojasi jų
organizacija ir plečiasi veikimo maštabas. Naujas susitvarkymo
lytis seka nauji užsimojimai, o darbo — dar ir galo nesimato...

J. Matus as — Sedauskas

Vienas Kauno at-kų istorijos lapas
Aš neimsiu pačios Kauno ateitlninkijos pradžios. Man žino
mas tik vokiečių okupacijos laikotarpis, tik 1916—17 mokslo me
tai. Veikimo bazė — Kauno „Saulės“ Lietuvių Gimnazija.
Kaunan pakliuvau 1916 m. rudenį, mokslui gerokai prasi
dėjus. Mat, ilgai teko laukti leidimo iš Vilniaus Generalverwaltungo. Tada Kauno buvo toks vaizdas—vieni vokiečių kareiviai,
aukštieji karininkai, šėmi karo automobiliai, gurguolės suvargę,
nuplyšę rusai belaisviai.
Jau iš pirmų dienų metės į akis „Saulės“ gimnazijos savo
tiškas pobūdis. Iki šiol aš buvau mokęsis rusiškose mokyklose
(Jurbarke ir Seinuose), todėl visi lietuviškos gimnazijos savumai
tuojau liko pastebėti. Koki buvo tie savumai, man sunku tiksliai
pasakyti, tik jaučiau kažkokį laisvumą, kuris man nelabai patiko.
Visi pro pirštus žiūrėjo į mokslą, blogai rengė pamokas.
Nežinau, kas buvo kaltas — nelemtos aplinkybės, ar peda
gogai. Vis dėlto prašyčiau nepergriežtai teisti Kauno „Saulės“
gimnaziją, nes ir Vilniaus „Ryto“ buvo negeresnė. Rimčiausias
mokytojas buvo direktorius Pr. Dovydaitis.
Iš pradžių gimnazijoje ateitininkų nežinojau. Aktyviai pradė
jau juose dalyvauti 1917 m. pavasarį. Pamačiau, kad vyriausias
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darbininkas yra 5-os klasės, —tada tiek jų ir buvo,—mokinys Senkus,
rodos, Feliksas. Jis buvo kuopelės pirmininkas, rūpinosi susirin
kimų vieta, pats vedė organizacijos reikalus. Susirinkimai daž
niausiai, bent mano laikais, būdavo pas gimnazijos kapelioną kum
Šovą Karmelitų klebonijoje. Ar kada rinkdavosi Banaičiuose (Sa
liamonas), negaliu pasakyti.
Iš pradžių kuopelės veikimas maža kuo tepasireiškė: žadin
davome tautiškumą, deklamuodavom, svarstydavom kurį „Ateities“
straipsnelį („At.“ pasirodydavo, nors nereguliariai). Spėju, kad
kuopelė buvo nesenai įsteigta. Ji teapėmė 5-sios klasės mokinius.
Narių vardai: Senkus, Vytautas Banaitis, Juknevičius (vardo nepa
menu), Antosė Vaitkevičaitė, Liucė Jakovičkaitė ir J. Matusas —
Sedauskas. Tiesa, susirinkimuose dar dalyvaudavo Pijus Dovydai
tis (4 kl.), vėliau Vincas Dovydaitis (rodos, irgi 4 kl.) ir Zenytė
(3 kl.), vadovavo 5-klasiai; jie visi buvo at-kai, išskyrus vieną
lenkelį, abejotinų pažiūrų lietuvį Plečkevičių ir Blažytę.
Dirbti prie okupacijos rėžimo buvo sunku, drauge ir baugu,.
Į susirinkimus daugiausia eidavom po du, dairydamies. Del tos
priežasties Vyt. Banaitis (dabar tautininkas) visai išstojo iš orga
nizacijos.
Kas konkretu buvo veikiama? Jakovlckuos surengtas Užga
vėnių vakarėlis, kuriame dalyvavo jau ir viena, kita 4-os klasės
mergaitės. Prisimenu Barzdaitytę ir Vandzytę (dabar Dubienė). Va
karėlis išėjo visai lietuviškas. — Pastarosios viešnios buvo lenkuo
jančios dėlto ir jautėsi neperjaukiausiai. Pats verčiausias mūsų
darbas buvęs laikraštėlis „Jaunos Nuomonės." Išėjo šapirografuo
tas 1917 m. pavasarį. Koks jo turinys, vargiai beatsiminsiu... ei
lėraščių tikrai užteko. Būta ir keleto straipsnių. Savo leidinio
vieną egzempliorių įteikėm direktoriui Pr. Dovydaičiui. Mūsų or
ganą savo raštais norėjo praturtinti ir 4-os klasės mokinys Sutkus
(iš Aleksoto), tik man skundėsi, kad nepriimą. Jis, nežinau kodėl,
nepriklausė mūsų kuopelei, buvo kažkaip kitoks.
Tenka prisiminti ir a. a. Vincą Dovydaitį. Būdamas žemes
nės klasės mokinys, negalėdavo jis daug pasireikšti. Susirinkimuose
būdavo giliai susimąstęs, susikaupęs. Gilinantis į Vinco psicholo
giją, būtų galima pasakyti, jog iš visų mūsų kalbų darydavo išvadas,
išvidiniai reaguodavo, kartais keistokai nusišypsodavo.
Prisimenu vieną epizodą iš a. a. Vinco gyvenimo. Pirma
sis Ateitininkų Kongresas. Rytojaus dieną, kada tuščiuose Liau
dies Namuose (ten būta susivažiavimo) nebuvo nei vadų,
nei garsių kalbėtojų — diskusininkų, sueinu Vincą. Rengėsi per
kongresą neišparduotą literatūrą gabenti į Centrą. Nusamdo
žydelį su tipingu Kauno dviračiu, sukrauja kokį centnerį litera
tūros. Reikia palydėti, kad neišbarstytų, be to, padėti sunešti į
Centrą; Vincas prašo manęs. Buvau beatsisakąs, nes man rodėsi
nepatogu per miestą tokiu laiku lydėti. Pažiūrėjau į Vincą. Var
gingos Išvaizdos su energingom akim mane kažkaip pastūmėjo:
jei jis, kaunietis, gali, kodėl aš ne? Ir drauge nulydėjom.
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1917 m. prieš Velykas pasibaigė mokslo metas. Tuo bai
gias ir mano žinios apie Kauno ateitininkus. Mat, perėjęs 6-on
klasėn, panemunėmis sprukau į tėviškę, nes Kaunas įkyrėjo tiek
savo visokiais „Scheinėmis“, tiek gyventojų skurdu,bet svarbiausia—
badu. Tą istorijos lapelį tiksliausiai galėtų užpildyti minėtas F.
Senkus, rodos, vėliau buvęs mūsų kariuomenės karininkas.

Musų Olimpiada
Ateitininkų sporto klubams ir sekcijoms.
Aplinkraštis Nr. 2 (bendrosios mankštos reikalu).
Jau aplinkrašty Nr. 1 buvo rašyta, kad žymi vieta 1-oj At-kų
Sporto Olimpiadoj bus skirta bendrai mankštai. Čia paduodame
keturis pratimus, kuriuos kiekvienas at-kų sporto klubas (sekcija)
turi kuogeriausiai išmokti.

Pirmas pratimas (iš keturių judesių).
Visų pratimų taktas 1, 2, 3, 4.
I taktas. (1) Dešine koja žingsnis į šalį, rankos į šalis (2, 3, 4
pauza).

II taktas. (1) Sukinys kairėn (pirštais), atsiklaupti ant dešinio ke
lio, kairę ranką ant kluoo, dešine moti apačia į priekį, iš
keliant ją 45° kampu (kaip romėnai sveikina) (2, 3, 4 pauza).
III taktas. (1) Atsistojant (atsistojus užpakalinė koja žemę siekia
tik pirštais) dešine ranka imti klubą, kairę ranką į priekį
45° kampu (kaip II) (2, 3, 4 pauza).
IV taktas. (1) Pristatyt koją, rankas žemyn (2, 3, 4 pauza).

Antras pratimas (iš 8 judesių).
I taktas. (1) Rankos į viršų, (2) rankos į priekį, dešine koja pri
tūpti, kairę koją į šalį (3, 4 pauza).
*
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SI taktas. (1) Rankos j viršų, (2) rankos į priekį,^.kaire koja pri
tūpti, dešinę koją į šalį (3, 4 pauza).

iii taktas. (1) Į padėtį ramiai, rankos prie pečių, (2) rankos atgal,
dešinę koją sulenkti kely, kairę koją atgal (3, 4 pauza).
IV taktas. (1) Į padėtį ramiai, rankos už sprando, (2) rankos že
myn, 3, 4—sukinys kairėn.

Trečias pratimas (iš 8 judesių).
I taktas. (1) Dešinę koją lenkti į viršų, rankas lenkti ties krūtine,
(2) dešinę koją leisti į šalį, rankas į šalis (3, 4 pauza).
HI taktas. (1) Kairę koją lenkti į viršų, rankas lenkti ties krūtine,
(2) kairę koją leisti į šalį, rankas į šalis (3, 4 pauza).

III taktas. (1) Sukinys kairėn, atsiklaupti ant dešinio kelio, ran
kas lenkti prie pečių, (2) rankas tiesti į viršų (3,4 pauza).
IV taktas. (1) Rankas leisti į priekį (ir liemenį kiek lenkiant į
priekį), delnais suduoti į žemę ties kojų pirštais, (2) atsi
stoti (3, 4 pauza).
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Musų olimpiados gyvieji paveikslai

— 236 —

Ketvirtas pratimas (12 judesių).
Ketvirtas pratimas sudarytas iš I ir III. Pirma eina visi 4
I-mo pratimo judesiai, paskui visi 8 antro ir t. t. Pratimų ir gy
vųjų paveikslų nuotraukas žiūr. „Ateity“, ,Jėgoj ir Grožy“ ir
„Sargyboj".
Padėtis laisvai visiems nustatoma ši: dešine koja žingsnis
(per 2 pėdi) į šalį, kūno svarumas ant abiejų kojų, ištiestos ran
kos suneriamos už nugaros. Prieš kiekvieną mankštą trimitu duo
damas signalas ramiai. Po mankštos be komandos stoti laisvai.
Atskiri klubai (sekcijos) galės išpildyti po vieną savo laisvai
pasirinktą pratimą (atskirai vyrai ir mergaitės). Jų rikiavimasis
gimnastikai atliekamas be komandų, įėjimas į aikštę ir išėjimas
— bėgte.
Visos grupės kostiumai turi būti vienodos spalvos. Pageidaujama
bernaičiams juodos per du pirštu aukščiau kelių kelnaitės ir balti
ilgom rankovėm marškiniai (pageidaujama su atverstom apikaklėm).
Atletams triko marškiniai be rankovių. Kojinės trumpos.
Mergaitėms mokyklos uniformos sijonėliai, baltos bliūzelės
su rankovėmis iki alkūnių.
Reikia kreipti dėmesį, kad ir mergaičių olimpiadoj dalyvautų
kaip galima daugiau. Už atskirų klubų mankštą bus užskaitomi
taškai ir duodami diplomai.
Įspėjame, kad pratimus reik tuoj išmokti, nes lankant klu
bus bus tikrinama jų išpildymas. Visus raštus siųsti—Kaunas,
Laisvės Al. 61, S. Treigiui.
Daugumas klubų ir kuopų, kur yra nors ir neorganizuotų spor
tininkų, bet dar nėra pranešę, ar dalyvaus olimpiadoj ar ne ir jei da
lyvaus, tai kiek žmonių. Šiuo įsakoma visiems at-kų sporto klu
bams (sekcijoms) iki geg. mėn. 25 d. duoti atsakymus į aplink
raštį Nr. 1. Iki to laiko nepranešę olimpiadoj dalyvauti negalės.

Bendra mergaičių mankšta.
Maldos judesių imitacija (imta iš Moters Kūno
Kultūros, 106—107 p.) Sustojama ratu, tarpai 2—3 žingsnių.
Taktas 1, 2, 3, 4.
I taktas. (1, 2, 3, 4 pauza).
II taktas. (1) Kaire koja žingsnis į priekį, dešinė koja žemę lie
čia pirštais; rankas kelti tiesiai priekin į viršų Jtarp rankų
atstumas didesnis, negu pečių, delnai į vidų). Žiūrėti tarp
rankų aukštyn.
(2, 3, 4 — pauza).
III taktas. (1) Klauptis ant dešinio kelio, rankų delnus sujungti ir>
rankas lenkiant per alkūnes, sujungtus delnus nuleisti ne
toli kaktos. Žiūrėti į rankas.
(2, 3, 4 — pauza).
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IV taktas. (1) Klūpojant liemenį lenkti žemyn, rankas nuleisti že
myn, nekeičiant pirmykštės jų padėties. Žiūrėti žemyn.
(2, 3, 4 — pauza).
V taktas. (1) Atsistoti ant kairės kojos, dešinę pakėlus nuo že
mės sulenkti per kelį, leteną prišlieti prie kairės kojos ke
lio, rankas kelti šonais, delnus atsukant kampiškai žemyn.
(2, 3, 4 — pauza).
VI taktas. (1) Dešine koja žingsnis į priekį, kairė pirštais liečia
žemę (kūno svarumas ant dešinės kojos); rankas įlenkti per
alkūnes virš galvos, delnaį į vidų, o pirštų galai sujungti ir
nukreipti žemyn į galvą. Žiūrėti į pirštus.
(2, 3, 4 — pauza).
VII taktas. (1) Pasisukti kairėn (pasisukus kojos bus praskėstos).
Rankas leisti šonais žemyn lig pečių aukštumo, delnus nu
kreipiant kampu į viršų.
(2, 3, 4 — pauza).
VIII taktas. (1) Pristatyti koją, rankas žemyn.
(2, 3, 4 — pauza).

Atskirų klubų mankšta.
Ripkos judesių imitacija (imta iš Moters Kūno
Kultūros, 104—105 p.)
Iš pusės sukinio dešinėn. Taktas 1, 2, 3, 4.
I taktas. (1) Dešine koja įtupstas atgal, liemenį pasukti dešinėn
(liemuo sudaro tiesią liniją su kaire koja). Dešinė ranka
aukščiau peties ir įlenkta per alkūnę į viršų (delnu į vidų
aukščiau galvos), o kairė ranka sulenkta per alkūnę į save
ties krūtine (delnu prieš dešinį petį).
(2, 3, 4 — pauza).
II taktas. (1) Įtupstas kaire koja, dešinę ištiesiant, liemuo į priekį
— kairėn (nugara ištiesta); dešinė ranka tiesiai 45° žemyn,
kairė lygiagrečiai su ja.
(2, 3, 4 - pauza).
III taktas. (1) Klauptis ant dešinio kelio, ištiestas rankas nuleisti
žemyn ties kairės kojos pirštais.
(2, 3, 4 — pauza).
IV taktas. (1) Atsistoti, įtupstas atgal dešine koja, kairė koja iš
tiesta ir liečia žemę pirštais. Kairė ranka šonais 45° aukštyn,
dešinė sulenkta per alkūnę (kumštis ties petimi).
(2, 3, 4 — pauza).
V taktas. (1) Didelis žingsnis į priekį dešine koja (už kairės),
įtupstas dešine koja, dešinė ranka kumšty Šonais, kairė ran
ka irgi kumšty atgal 45° žemyn.
(2, 3, 4 — pauza).
VI taktas. (1) Į padėtį ramiai, pristatant dešinę koją.
(2, 3, 4 — pauza).
Ą. Dineika,
Stud. S. Treigys,
Olimpiados organizatorius.
Pavaduotojas.
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žiedai
Antakutis

Mūsų gyvenimo draugai
1. Išsirink patarėją. Siame pasauly tu nesi vienas: tu gyveni
dideliam visokių aplinkybių sūkury, tave vilioja visokios pagundos.
Žengdamas gyveniman dar netvirtais žingsniais, kiekvienas žmo
gus renkasi sau patarėją. Laivas be kapitono drąsiau gali leistis
į atviras jūras, kaip tu be patarėjo į gyvenimą. Todėl pirmuo
siuose gyvenimo žingsniuose išsirink vadovą. Jis bus tavo patarė
jas klaikiam ir sunkiam gyvenimo kely. Jis bus pagalba varguose
ir paguoda nuliūdimuose: kai tavo širdį suspaus kartūs sielvartai
— ją pradžiugins malonūs patarėjo paguodos žodžiai. Gal būt
dar nepažįsti sielos skausmų — ateis valanda ir tu paragausi,
karčių jo vaisių. O, kaip tada bus reikalingas vadovas! Jis bus
tavo sielos ganytojas. Ar tu, mano drauge, per savo neprotingas
klaidas žudysi savo sielą ir gyvenimą? Ne, su gailesčiu širdy,
ašaromis nusiplovęs akis, tu pulsi ant kelių ir tarsi nuodėmklau
siui: „Tėve, aš nusidėjau dangui ir tau“, ir laiminanti jo ranka
paliuosuos tave iš nuodėmės grandinių ir grąžins Dievui. Neati
dėliok, mano drauge, rinkis sau patarėją ir vadovą, rinkis tokį,
kuriam gali atverti visas savo sielos gelmes, prie kurio gali vi
sada prieiti, kurio durys tau visada būtų atviros. Rinkis iš tarpo
dvasiškių, rinkis iš tarpo vyresniųjų.
2. Gyvenimas šeimynoje. Nepakanka turėti vadą, reikia dar
tikros ir pastovios prieglaudos. Šeimyna yra pačios prigimties
teikiama prieglauda. Saka, kol ji yra prie stuobrio, yra pilna sul
čių ir neša vaisius, o nukirsta, tuoj nudžiūsta. Ir žmogus, kol jis
gyvena jaukioje šeimynos aplinkumoje, jis ugdo gražiausius dory
bės žiedus. Šeimynoje tu randi visa, kas teikia džiaugsmo, augi
švelnioje rūpestingos motinos globoje. Ateis laikas, kai gyvenimo
reikalai pašauks tave iš malonios tėvų pastogės, ateis laikas, gal
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kad neturėsi kur galvos priglausti, atmink tada savo mylimos šei
mynos židinį ir tau suteiks daug jėgų ir drąsos kovoje su gyve
nimo pavojais ir sunkybėmis.
Tu reikalingas meilės, nes vaikas, kurio širdies nesušildomeilė, yra kaip gėlė, kuri be saulės niekados neišbujos. Motinos
širdis yra visada šiltas židinys; kad ir kažin kokie šalčiai tave
suspaustų, ateik, jis sušildys ir atgaivins. Be abejo, gyvenime mei
lės sutiksi, tačiau ji taip nešildys, kaip motiniškoji, nes tėvai tave
myli del tavęs, o kiti — savo naudai.
Tu reikalingas apsaugos. O kas geriau gali budėti ir tave
saugoti žengiant grubiais gyvenimo keliais? Motina iš tavo akių
išskaito visas tavo paslaptis ir per jas pasineria į tavo sielą. Ją
geriausiai pažįsta ir atjaučia tik motina. Tėvai savo gyvenimą ir
laimę tau aukoja; toji duona, kurią valgai yra jų prakaitu sulais
tyta. Ilgos nemigo naktys ir budrus jų rūpestėlis tiesia tavo gy
venimo laimei kelius. O tu kaip už tai jiems atsimoki, ar tu jauti,
kiek tavo motina kenčia, kiek išlieja ašarų, kiek išklūpoja po
Nukryžiuotojo kojom drebančiom lūpom tardama maldos žodžius,,
jei tu susidedi su blogais draugais, vėlai grįžti namo. Niekados
neužsimiršk šeimynos židinio ir atsilygink jiems tokia pat meile
ir gerais darbais!
3. Tavo draugai. Jei šeimyna ir yra tikriausia prieglobstis^
jos vis dėlto nepakanka. Gyvenimo kelionėje reikalingi bendra
keleiviai, kasdieninėse kovose reikalingi pagelbininkai — tai tavo
draugai. Vargas jaunuoliui, kuris neturi draugo! Kodėl? — Dau
gelis vaikų neturi jaukaus šeimynos židinio — našlaičiai neragauja
jos džiaugsmų. Kas atsitiktų su šiais apleistaisiais, jei neturėtų
jie draugų? Širdis, kuri niekieno nemylėta ir nieko nemyli, lieka
paprastai nejautri ir sugadinta. Todėl vaikas, nors ir geriausiai
šeimynoje aprūpintas, visumet veržiasi į pasaulio sūkurį, jis negalit
vienas iškęsti, ir, jei nesusideda su gerais draugais, jį pražudosantykiavimas su blogais.
Draugiškumas — tai sielos reikalavimas: be jo žmogus liūd
nas, užsisvajojęs, be pasitikėjimo, visko šalinasi. Be draugo jis
gyvena, kaip dieną be saulės; be draugo jis pakliūva į vienatvės
pavojus: iš jos eina visos ydos, kaip visoki šliužai iš apleistos
žemės. Be draugo jis tęsia nenaudingą gyvenimo jungą, nes vie
nas žmogus nieko negali padaryti. Kiek turėjo išminties tas, ku
ris šią tiesą pasakė: „Vargas vienam“.
Kur rasti draugų? Žinau, kad kiekviens atsakys.* išsirinkite.
Bet geriau pasakysiu: prašykite Dievo, kad duotų tikrų draugų,
nes draugiškumas per protavimą ir rinkimąsi neateina, — jis gema
pats. Protavimas gali nutraukti pavojingą draugystę, bet jis negali
užmegsti draugystės mazgo. Svarbiausia čia mokėti skirti gerąją
draugystę nuo blogos. Draugystė gema dažniausia lygių tarpe,
gyvenančių vienais jausmais ir vienais siekimais. Reikalingas drau
gystėje panašumas skonyje, palinkimuose ir jausmuose. Esi pasi-
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ryžęs saugoti dorybę, tad kaip gali dėtis su sielomis, pilnomis
ydų? Esi tikintis, pamaldus, praktikuojantis, kaip gali jungtis su
netikinčiu, jei sielos gelmėje neturi jungiančio pagrindo? Su kuo
sutapsi, tokiu pats tapsi — sako patarlė. Todėl reikia gerai ap
sižiūrėti, kad kartais tave nepatrauktų draugų ydos. Nesakau, ta
čiau, kad anuos atstumtum, ne: tu turi turėti tokią plačią širdį,
kaip platus pasaulis —- neniekink klystančių, o prašyk Dievo, kad
jiems kelią parodytų.
Tavo draugais yra vyresnieji, mokytojai bei auklėtojai. Kiek
pasišvenčia mokytojas vesdamas tave į gilius žinijos lobynus. Jis
kiekvienam žingsny padeda, pataria, mylinčia širdžia perspėja.
Neužmiršk jų, nors laikas ir aplinkybės atitolins tave, nenutrauk
to siūlo, kuris tave veda į praeitį, nes ten taip pat turi draugų.
Neužsimiršk ir mokslo draugų, nes juose gali taip pat rasti
daug paramos. Tavo draugai, išsiskirstę įvairiomis mokslo šako
mis, gali reikale daug padėti. Mokslo draugus riša praeities
pergyvenimai ir atsiminimai. Būna daug atsitikimų, kad pakly
dusį nuo tikrojo gyvenimo kelio grąžina tik mokslo draugai, nes
jie prieina arčiausia sielą. Toki draugai geriausia susikalba. To
dėl neskubėkit nutraukti siūlą vedantį į praeitį.

A. Vaičiulaitis

^Tešlinis žmogutis
— Per Velykas tu protingai elkis. Kai svečių atvažiuos,
nelįsk jiems į akis. Gavęs dovanų, pabučiuok tetai ir tetėnui abi
rankas ir nueik pas pečių, aiškino mama, minkydama tešlą ir
braukdama ją nuo pirštų.
Aš sėdėjau prieš ją, kojas sukryžiavojęs ir prireikus atneš
davau vandens.
— Ąr jiems reikės per girią važiuoti? klausiau.
— Žinoma! Girioj, po nukarusios eglės šakomis, jie užtiks
lapę, pyragus bekepančią. Lapės pyragaičiai gardūs, už medų
saldesni. Laputė jų tau lauktuvėms įduos.
— O, mama, zuikutis ar ir įduos lauktuvių?
— Zuikutis?.. Gal, įduos. Tik jis dabar neturi kada py
ragaičių kepti: kopūstus sodina. Šiemet, matai, vėlyvos Velykos,
darbai čia pat. Jei neišdykausi ir neprasikalsi, tai ir zuikutis
lauktuvių tau pasiųs.
Todėl galit suprasti, kad visą Didįjį Šeštadienį buvau mei
lesnis, negu visus metus. Ligi priešpiečių padėjau tėčiui dirbti,
nešiau į virtuvę malkas,, painiojausi visiems po kojų, plepėjau ir
visiems buvau geras. Silkinis vaikas, aukso vaikas!
— O Velykų Bobutė ar atvažiuos šiemet? Kokių margučių
atveš?
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— Kaipgi, turi atvažiuoti! Vakar mačiau ją keliu gručkinėse
rogutėse bevykstančią. Mačiau ir jos vaškinę kumelaitę, tokią
mažą mažutėlę nedidesnę už tą, kur pernai piemenukas nulipdė.
Tokia peliukė, bet kaip traukia!
— Kaip ji, Velykų Bobutė, gali, stiklo nesumušusi, įdėti
kiaušinių?
— Ogi stiklą dailiai išima, taip tykiai, kad nė vienas vaikas
neišgirstų, paskui vėl įstato. Bet žinotum, kaip vikriai ir greit
ji atlieka! Vos spėjo pasirodyti, kaip jau pas Dičjonį betriū
sianti, nuo to vėl pas kitą. Ir taip per visą naktį! Kai rytuose
ima švisti, jau visi margučiai būna išdalyti, ir maži vaikučiai su
kilę jais džiaugiasi. Džiaugsiesi ir tu, mano sakalėli.
Mano sakalėli! Namie visi taip šaukė, o man tai labai pa
tikdavo. Šiandie buvau toks linksmas, kad man rytojaus diena
išrodė kaip pasaka turėsianti būti graži.
Neveltui taip ilgai mama tešlą minkė! Ketino atvažiuoti
svečių, su kuriais per metus sykį kitą vos tesusieisi, papasakoti
savo džiaugsmą ir vargus galėsi. Todėl ir ruošėsi...
— Bėk vandens atnešti.
Paėmiau nuo stalo puoduką ir nubėgau į virtuvę. Pakeliui
užmyniau pasipainiojusiai katei koją, ir kilo triukšmas.
— Apsiauk, biaurybe! pasakiau. Nesipainiok po kojų.
Virtuvė buvo prigaravusi; puodai šniokštė šnypštė devyniais
balsais, garsiai kunkuliavo. Niekad taip smarkiai nepoškėjo deg
damos malkos, niekad tiek daug kvapsnių nebūtum galėjęs už
uosti. Ir ko čia nebuvo! Kumpiai, žąsys, kiaušiniai laukė savo
eilės į puodą patekti, lyg koki kareiviai paeiliui sustatyti. Ak,
ne jie vieni laukė! Laukė ir didelis, nutukęs, rainas katinas,
kol tarnaitė išbėgs valandėlę laukan, ir jis visą dešrą nu
kniaukti galės. Dabar jis buvo prisimerkęs, truputį apsiašarojęs.
Kas žino, gal nuo krienų, o gal už nuodėmes, kaip prieš Ve
lykas, gailėjosi.
Bet didžiausias ir svarbiausias daiktas, tikras stebuklas, tu
rėjo būti... Ką aš žinau, kaip jis pavadinti? Kad jūs būtumėt
matę, kaip rimtos ir susirūpinusios moters iš tešlos kažin kokią
būtybę padaryti stengėsi. Tam darbui pasikvietė tetą Barborą,
garsingą savo amato žinovę, kuri sugebėjo ne tik kaimo naujagi
mius pirmas dienas nuo verksmo atpratinti, bet panašių sutvė
rimų, tik ne rėksnių, ir iš tešlos nulipdyti. Aš visa savo maža
širdim tuomet tvirtinau, kad baisiai sunkus darbas panašių daiktų
ar sutvėrimų padaryti. Tik reikėjo prisižiūrėti! Barboros kaktą
išpylė didesni už pupas prakaito lašai, kol kojas sutaisė. Ir kas
per kojos! Jos vilkui būtų geriau tikusios, negu į žmogų pana
šiam daiktui.
I
Liemuo <ėjo greičiau padaryti. Teisybę pasakius, šiuo atveju
didelio mokslo nereikėjo: padarė keturkampį, ir baigta. Į vidurį
įdėjo skanėstų, bet kokių, dabar jau nebeprisimenu.
4
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Bet ko, o galvos nei joks inžinierius nei dailininkas tokios
įmantrios nebūtų sutaisęs. Kur tau! Bet del to Barbora trisyk
taip smarkiai ir biauriai sukeikė, kad visą velykinę vargšei suga
dino, ir šventėms turėjo tokią didelę nuodėmę. Kaip kam, bet
man, nieko gražiau pasauly nebuvo tekę matyti. Gal, del to, kad
akys j patį viršugalvį susmeigtos (tur būt, astronomą norėjo su
kurti, kad, į dangų žiūrint, nereiktų galvos atlošti), o nosis nuo
viršugalvio iki smakro kioksojo. Del tos priežasties lūpos teko
labai žemai išpjauti, beveik kakle. Teisybė, kaklas ne ką už
žąsies ilgesnis, vos galvą išlaikė.
Darbą pabaigus, sunkus akmuo visiems nuo krūtinės nusi
rito. Ir man, nors nieko neveikiau, tik spoksojau į tetos kaktą
ir stengiausi prakaito lašus suskaityti. Vis ligi šešiolikos atskaitydavau, bet paskui viskas susimaišydavo ir vėl turėdavau iš pra
džios imti.

Mama jau trečią sykį į pečių žiūrėjo, ar neiškepę. Aš, ga
lais pirštų pasistiebęs, galėjau matyti, kas viduje yra. Pyragų
kepalai gulėjo eilėmis, jau truputį pageltę, ir taip skaniai kvepėjo,
kad man net gardu darėsi. Tarp jų gi visą pečių nušvietė tetos
darbas. Niekaip nebūčiau tikėjęs, kad taip išsipūs, pastorės.
Bet iš tikrųjų taip buvo, ir tas žmogutis panešėjo į gerai ištemptą
būgną. Rodos, tik suduok lazdute, ir ims skambėti. Bet paban
dyk, jei toks gudrus, tai tuoj per nagus pagaliu užveš.
Po valandėlės moters, pirma padariusios pasitarimą, kur
nuomonių viena daugiau buvo, negu galvų, iškilmingai nuėmė
pečdangtę, padėjo ją į kampą ir ėmė su žarstekliu kepalus traukti.
Kol traukė pryšaky stovėjusius, nieko ypatinga ir svarbu nebuvo,
bet isai atėjo tešlinio žmogučio eilė, visos susispietė, lyg gervės
kaklus ištiesusios, kad aš jokiu būdu nepritilpau, nors labai no
rėjau. Stengiausi padaryti tarp jų spragą, o paskui būčiau ten
įlindęs, bet viskas niekais nuėjo. Tada pasidaviau likimui ir lau
kiau. Bet kaip ilgai traukė! Tikrai ilgai, kad katinas pusę deš
ros suryti spėjo.
Pagaliau, išėmė ii nunešė į kitą kambarį, pas pyragus.
— Tu čia, mano sakalėli, pabūk ir padabok, kad katės py
ragų neimtų graužti. Te pantį, kad lįs, tai ir duok nesigailėda
mas. Sėsk čia, ant uslano.
— Gerai, mamyte.
— Tik, žiūrėk, pats kriaukšlių nelaupyk, nes jie su pienu
padaryti, (nors jis dar mažas, jam ir pienas šiandie galima, pa
mąstė čia mama), o prie šito žmogučio nė pirštų nekišk.
Mane paliko vieną. Kad iš tikrųjų pyrago nemėginčiau,
man atnešė be pieno padarytų bulkučių ir liepė valgyti.
Lengva buvo joms pasakyti „nė pirštų nekišk*. Kol turė
jau ko veikti, dar nieko. Stengiausi mąstyti apie ateinančią dieną?

243 -

paskui mėginau spėti, ką tėtis kieme veikia, ar gaidys ties langu
stovi ir, radęs grūdą, visas vištas pas save šaukia. Po valandė
lės jau mąsčiau, ką moters virtuvėj veikia, dar kiek vėliau skai
čiau, kiek lubose lentų yra, o paskui... Kaipgi būtų nesuskaičius,,
kiek pyrago kepalų?! Ir ėmiau skaityti paeiliui, kaip jie stovėjo.
Paskutinis, be abejojimo, buvo tešlinis žmogutis. Kai ligi jo
atskaičiau, nejučiomis atsidusau. Dar kartą skaičiau, bet man
atrodė, kad ties kiekvienu kepalu tešlinis žmogutis stovi. Užsi
merkiau, o jis, rodos, stovėjo prieš mane ir juokėsi. Juokėsi
biaurybė ir mane viliojo. Ot, tik pažiūrėti, pirštą prie akių
prikišti.
Aš užsilipau ant uslano ir pažiūrėjau. Tuo tarpu ant to
žmogučio akies nutūpė musė. Ji reikėjo nubaidyti. Pakėliau
ranką ir pamaži artinau. Bet jau pusiaukelėj musė pakilo ir nuburzgė. Aš, rodos, tai nemačiau, artinau atkištą pirštą prie akies
ir kuo atsargiausia paliečiau. Staiga truktelėjau atgal, lyg būčiau
nudegęs, pažiūrėjau ar nieko kambary nėra, įsiklausiau, kaip mo
ters virtuvėj plepa, ir dabar jau visai drąsiai abiem rankom akis
palytėjau. Visai nieko! Bet kaip smagu, net šilta.
Vėl atšokau, nes dabar iš tikrųjų priemenėj subrozdėjo, su
bildėjo ir įžengė bernas. Jis atsinešė drapanas, nes rengėsi į
velyknaktį, ir jas pakabino kampe, ant vinies. Apsiaustas buvo
ilgas, net žemę siekė.
Kai jis išėjo, vėl ėmiausi savo darbo, tik daug vikriau ir
gyviau. Užsiguliau ant stalo, paglosčiau išsipūtusį žmogučio
pilvą, paglosčiau burną ir kaktą.
Tik netikėtai pastebėjau, kad jo kaklas buvo kreivas. Nors
nelabai baisiai, bet negražu ir gana.
— Ką tu, žmogutėli, gulėsi kreivu kaklu, lyg persikreipęs
žąsiukas. Būk man geresnis, o aš pataisysiu.
Man pasirodė, kad žmogutis nori kaklą ištaisyti, labai nori.
Kad tik galėtų šnekėti, tuoj paprašytų ir kalbėtų daug meiliau
už elgetą Ievą, kai ji mane vieną kada namie randa ir jdidesnės
išmaldos išvilioti nori.
Kad darbas geriau sektųsi, užsirioglinau ant stalo ir, taip
užsirepečkinęs, vieną ranką uždėjau ant žmogučio pilvo, antra
mėginau kaklą pasukti.
Pirmą sykį nieko — nė žymės. Antrą sykį drąsiau ėmiau.
Tik staiga, pačiam smagume, pažiūriu, kaklas su galva nuo liku
sios dalies atsiskyręs. Kada, kaip? Nė netriokštelęs! Ot, dabar
tai bus. Tas pantis ar nesuduos dabar didžiausiam katinėliui??
Kas daryti? Kaklo nesutaisysi, o kai ateis, vis tiek gausiu.
Tai tau lapės ir zuikučio pyragai!
i
Nė nepasijutau, kaip nuo stalo kerčioj atsidūriau, išgirdęs iš
virtuvės ateinant, ir po berno apsiaustu pasislėpiau. Mane už
dengė visą.
— Mano sakalėli, pašaukė mama, ar nenubėgtum pas tėtį
lenktinio peilio. Kur tu? Reikia pas žmogutį sėdėti.
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Aš neatsiliepiau, bet man taip graudu pasidarė, kad bučiau
pravirkęs, jei ne baimė, kad mušti gausiu.
Mama įėjo į kambarį ir manęs nerado. Paskui vėl sugrįžo
į virtuvę. Po kiek laiko pati atsinešė peilį ir kelisyk mane šūk
telėjo.
— Žiūrėk, kur jis galėjo dingti? Rodos, pats žino, kad taip
palikti negalima, kalbėjo mama viena sau, kai vėl atėjo į kambarį.
— Gal nusibodo, išbėgo laukan.
Šiuo atveju taip ir liko. Bet vėliau manęs labiau pasigedo.
Ėmė moters neramiai šnekėtis, klausinėti viena kitą, ar manęs
kur nepasiuntė, ar neprašė ko atnešti. Jos nieko nežinojo. Aš
puikiai girdėjau jų kalbas ir dar labiau bijojau.
Kažin koks jausmas gundė išlįsti ir pasisakyti, tik tas jaus
mas buvo toks nežymus, kad kojos nė nekrustelėjo šiam žygiui.
Man buvo gėda, kad mamai, kuri mane visada, net supykus ir
mušdama, taip mylėjo, tiek rūpesčio uždaviau. Rodos, kad kas
prie grindų būtų prikalęs — nė iš vietos nejudėjau.
Moters į rodą pasišaukė vyrus, nes galėjo būti daugiau kaip
valanda po mano pražuvimo. Ir tėtis ir bernas pasakė, kad ma
nęs nematę ir kad niekur nesiuntę. Tik po kokios dešimt minu
čių bernui toptelėjo, kad anksti rytą manęs prašęs nueiti į kai
mynus tobako parnešti.
Vilties prašvaistę. Tuojau bernas išbėgo į kaimynus. Liku
sieji tuo tarpu tarėsi.
— Sakau, kad tam mūs vaikui kažin kas yra, kalbėjo mama.
Atsimenu užpernai vasarą, mums bepietaujant, žvilgtelėjau pro
langą ir, o Viešpatie, nutirpau visa: jis, užsilipęs ant šulinio ren
tinio, žiūri žemyn...
Man galvoj stojo visas nuotykis. Vis matydavau, kaip gai
dys beveik kasdie užsilipa ant rentinio, vaikštinėja sau, gieda, o
retkarčiais ir žemyn pažiūri. Tuomet mane imdavo pašėlęs noras
ten užsilipti ir pažiūrėti žemyn. Noras buvo tuo didesnis, kad aš
nepasilypėjęs niekaip vandens negalėdavau matyti. Ir vieną dieną
taip padariau. Nežinau, ar ilgai stovėjau ir žiūrėjau, kaip aš gi
liai giliai, vėsiame šulinio dugne, pačiame dangaus atspalvyje atsimušiau, tik staiga kažin kas mane iš užpakalio švelniai paėmė
ir nukėlė. Buvo tai mama, kuri ar džiaugsmo ar baimės ašaromis
pravirko ir mane, savo sakalėlį, pabučiavo.
Grįžęs bernas pranešė, kad aš ten nebuvęs ir jie nieko
nežiną.
— Gal į šulinį įpuolė? Ką gali žinoti, liūdo vis labiau
mama.
— Rodos, visą laiką netoliese dirbau — būčiau pastebėjęs,
kalbėjo ramindamas tėtis.
— Vis tiek eisiu pažiūrėti.
Išėjo visi. O mano širdis kaip sunkus kūjis pašėlusiu grei
čiu krūtinėje daužėsi. Kiekvienas dunkstelęjimas, rodos, man sakė
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„eik, eik, eik,“ bet mano kojos nutirpo, negalėjau pasijudinti. Ne!
Ne del to. Kaip aš būčiau prieš juos pasirodęs, ką sakęs?...
— Sakau, kad šuliny jo nėra, kalbėjo baimingu balsu ber
nas. Jei būtų, burbulas muštų. Juk taip greit neprigers.
— Kiek, varge, tokiam reikia, nerimo mama. Gal pas tven
kinį nubėgo.
Nuėjo visi pas tvenkinį. Vanduo buvo tyras, kad dugną kuo
gražiausiai galėjai matyti.
Po kiek laiko ir kiti kaimynai sužinojo, kad aš prapuoliau.
Tuo tarpu gi sėdėjau po berno apsiaustu ir verkšlenau.
Galva nulinko ant kelių, ir nė nepasijutau, kaip užsnūdau. Bet ir
snausdamas, rodos, aiškiausiai viską girdėjau.
Namiškiai apėjo ir apžiūrinėjo visus pašalius, visur išieškojo
ir nerado. Praslinko valanda, dvi, o manęs kaip neranda taip
neranda.
Virtuvėj pamiršo kumpius ir žąsis, ugnis geso, o puodai ne
taip garsiai kunkuliavo. Visuos namuos buvo neramu. Atėjo vie
nas kaimynas, tai kitas pasiklausti. Bernas truputį su Velyknakčiu
suvėlavo.
Lauke vos tepradėjo temti, bet kadangi kambary reikėjo
daug dirbti, todėl be šviesos neapsiėjo. Uždegė lempą.
Bernas ėmė dvejoti, ar eiti į velyknaktį. Bet jam bedvejojant ir uždegus lempą, kilo didelis nusistebėjimas: rado tešlinį
žmogutį su nusuktu kaklu. Dabar visi žinojo, kodėl pasislėpiau,
tik kur nežinojo.
Bernas nusprendė eiti į bažnyčią ir ėmė rengtis. Virtuvėje
ilgai prausėsi, pliauškino, paskui sėdo valgyti. Bevalgant atėjo
Uosio Petras, užsukęs pakeliui į Velyknaktį.
— Ką, ar radot vaiką?
— Ne...
— Kur jis galėtų būti?
— Dievas žino...
Parėjo manęs ieškojęs tėtis. Buvo susikrimtęs ir nuliūdęs.
Bernas greit apsiavė batais... Aš tuo tarpu sėdėjau po ap
siaustu ir snaudžiau. Manęs nekamavo joks rūpestis, nekankino
noras prisipažinti.
— Greičiau renkis, ragino Petras. Jau vėlokai nueisim.
— Tuoj, tuoj, tik užsimetu apsiaustą.
Bet jis pirma išėjo laukan, valandėlę užtruko ir grįžo nusiskynęs kadugio.
— Bus miegaliams bažnyčioj, nusijuokė.
— Eik jau, šventoj vietoj juokų nors nevarinėk.
— Jei kas šventoj vietoj nešventai užmiega, tai jei jie pa
žadinti, nuodėmės nebus, šnekėjo, nukabindamas apsiaustą.
— Koks gudruolis atsirado, kažin kuris pašiepė.
— Tik staiga kad riktels:
— O čia kas?
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Čia buvo sakalėlis, šūktelėjimo pažadintas ir aukštyn strak
telėjęs
Aš išėjau į kambario vidurį, primerkiau nuo gausios švie
sos bailiai akis, lyg iš landynės vidudienį išvytas nakties žvėrukas ir... ir pravirkau...
Iš dangaus būčiau nukritęs, o nebūtų taip visi nustebę!
— Šitos Velykos mums atmintinos bus, tarė pragiedrė
jęs tėtis.
— Mes jau ir tešlinį žmogutį sutaisėm, pridūrė mama.

APŽVALGA
Moksleivių tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ draugovės
suvažiavimas įvyko Kaune š. m. balandžio mėn. 21—22 d. Jame
dalyvavo iš 7 būrelių 14 atstovų. Suvažiavime laikė paskaitas p.
V. Gustainis, doc. Tumas ir prof. Tamošaitis. P. Gustainis paskai
toje „Jauno tautininko pasaulėžiūra“ išreiškė pagrindines mintis
apie moksleivių tautininkų siekimus. Pasaulėžiūra, sako, svarbus
dalykas, daug svarbesnis nei pas mus daugelio manoma. Dauge
lyje pasaulėžiūrų krypčių vyraujančios trys pagrindinės, religija,
mokslu ir socialiniais motyvais paremtos pasaulėžiūros. Kai kas
esą mano, kad bet kurią pasaulėžiūrą galima apčiuopiamai įro
dyti, bet iš tikrųjų to nėra ir reikia įsitikinti, tikėti. Toliau, sako,
pasaulėžiūros galima pažinti ir vieną jų pasirinkti, vieną įtikėti,
geriausiai susidaryti savo pasaulėžiūrą, kuri gal nė su viena pa
žintųjų pasaulėžiūrų nesutaps. „Pasaulėžiūra, kaip suvažiavimo
aprašyme („Lietuva" 4/V 99 nr.) pasakyta, pareinanti nuo žmo
gaus dvasios vertybių, vidaus kultūros, kuri paremta išsimoksli
nimu, gyvenimo pažinimu, religiškumu ir etiškumu“. Tautininkas
turi stengtis Ugdyti savo asmenybę. Mes, tautininkai, nenagrinė-

jame, kuri pasaulėžiūra geresnė ir neverčiame savęs tą ar kitą
pasirinkti ir įtikėti. Bet vis dėlto mus sušaukė viena bendra
mintis—tai tautybės idealai. Tautos siekimų ir garbės branginimas
mus surenka į vieną organizaciją.
Toks maždaug paskaitos turinys. Nors pasaulėžiūrą pripa
žįsta svarbiu dalyku, tačiau ją palieka kiekvienam savaip susida
ryti. Jau šitas parodo, kad moksleiviai tautininkai iš jaunų dienų
pratinami prie indijerentiškumo pasaulėžiūros atžvilgiu. Kadangi
tautybė, kaipo tokia, pasaulėžiūros nesudaro, (ji gali tik dalį pa
saulėžiūros sudaryti), tad eina išvada, kad tautininkų organizacija,
kaipo tokia, neturi jokios pasaulėžiUros. Vadinasi, neturi to, kas
pačių pripažinta svarbu.
Pasaulėžiūra, sako, pareinanti nuo žmogaus dvasios vertybių.
Dvasios vertybės yra labai lygstamas dalykas: vienas pasitenkina
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vienokiu jų supratimu, kitas kitokiu; vienas’ gali pasisakyti, kad
jau man dvasios vertybių pakanka, o kitas jų niekad gal neįsigys.
Toks saikas, kaip dvasios vertybės, negali būti pasaulėžiūros saiku,
nes čia viskas pagrįsta kaip kam patinka. Toliau sakoma, kad
pasaulėžiūra pareinanti nuo vidaus kultūros, kuri paremta išsi
mokslinimu, gyvenimo pažinimu, religiškumu ir etiškumu. Išsi
mokslinimas ir gyvenimo pažinimas vidaus kultūrai mažai padeda,
o gal net visai nepadeda, jei jie nėra rišami su tvirtesniais, aukš
tesniais principais. Jie turėtų prasmės surišti su religine pasau
lėžiūra, tačiau čia religiškumas nors ir pažymėtas, bet aiškiai ne
nurodytas koks jis turi būti ir kaip jo reikia laikytis. Vadinasi,
kiekvienas savotiškai gali religiškumą suprasti. Nuo religijos pa
reina ir etiškumas, bet kadangi religiškumas neapribotas, todėl
nieku neribojamas ir etiškumas.
Susirūpinimas ugdyti asmenybę, o nepasisakymas, kokiomis
priemonėmis ji ūgdoma — ar kaip Nietsche, ar kaip Pranciškus
Asižietis, — parodo tik beprasmį žodžiais žaidimą. Asmenybę
tinkamai gali ūgdyti tik tas, kas turi tvirtą pasaulėžiūrą ir aiškų
tikslą. Ne iš asmenybės išeinant kuriama pasaulėžiūra, kaip tau
tininkai mano, bet asmenybė turi būti kuriama pagal pasau

lėžiūrą.
Tautininkai savo tikslu pasiėmę dalį at-kų tikslų: jie pasiėmė
tik tautybę, o atmetė visa tai, kas padeda žmogui sudaryti asme
nybę, kas duoda pasaulėžiūrą ir suteikia atatinkamas pareigas.
Matomai noras laisviau pagyventi verčia atmesti tą dalį, kuri rei
kalauja pareigų ir kitokio asmenybės ūgdymo.
Pasaulėžiūra, nors ir labai svarbus dalykas, bet pas tauti
ninkus jos nematyt.
Del taktikos draugovės pirmininkas pareiškia, kad jų taktika
esanti aiški („Lietuva“ tas pat nr.): „oficialiai nereikšti nei vienai
moksleivių organizacijai simpatijų, nefavorizuoti, neturėti nei drau
gų, nei priešų, o šiaip į savo susirinkimus įsileisti visų organiza
cijų narius“... Taktika tikrai aiški... nereikia net turėti santykių
su tokiomis organizacijomis, kurios siekia tautos gerovės ir yra
nemažesniais (jei nedidesniais) tautininkais už pačius tautininkus.
Kodėl nenorima bendrą darbą dirbti bendrai? — man neaišku.
Iš kitos vėl pusės, įsileidimas į savo susirinkimus visų organiza
cijų narių lyg rodo, kad čia esama simpatijos ne tik vienai ku
riai org-jai, bet visoms. Neturėjimas nei draugą nei priešą rodo

neturėjimą jokios pagrindinės tvirtos linijos.
Tokių išvadų prieiname, kalbėdami apie tautininkus jų pačių
žodžiais.
A. K.
Studentų ekskursija Karaliaučiun. Bal. m. 21 — 24 d. Teol.Filos. ir Human, m. fakulteto studentai istorikai archeologai prof.
E. Volteriui ir stud. A. Kučinskui vadovaujant padarė ekskursiją
į Karaliaučių. Ekskursija aplankė senoviškų dokumentų archyvus,
archeologinį, etnografinį, meno, gintarų ir kt muzėjus, karalių rū
mus, universitetą, filosofo Im. Kanto kambarį ir kapą, žvėryną ir
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kitas žymesnes vietas. Archyve teko matyti Rėzos rankraščiai
(lietuviškas žodynas, dainų rinkinys ir kt.), Duonelaičio raštų pats
pirmutinis leidimas, Vytauto dokumentai: sutartis Salyne 1398 m ,
Žemaičių dovanojimas Ordenui ir kt. Tie dokumentai gražiai per
gamente parašyti. Prie pirmojo prikabinta 13 antspaudų \2 jau
nutrūkę), kurių tarpe yra keletas su vyties ženklais; prie kito do
kumento labai didelė antspauda — joje ryškiai žymu vytis ir Vy
tauto ženklas. Šitie dokumentai su vaškinėmis antspaudomis; yra
ir su auksinėmis. Archeologiniame muzejuje yra daug senovės
Įvairių pabūklų ir papuošalų, iškastų, daugiausia, Klaipėdos krašte.
Įdomūs yra karalių rūmai: jie užima 35 didelius kambarius. Kam
bariai labai išgražinti, sienos kai kur išlipytos dažytais odiniais
tapetais, kitur šilkiniais ir t. t. Visa palikta kaip seniau karaliai
gyveno. Dabar nieks ten negyvena, vien smalsūs keliauninkai,
užmokėję pusmarkį, lanko tuos rūmus ir stebisi visa senoviška
(XVII amž.) karalių didybe. Karūnacijos salėje, prie pat sosto,
patiestas didelis kilimas — tai 20 lietuvaičių darbas ir dovana
karaliaus Fridriko (1701 m.) karūnacijos dienoje. Kilimo raštas
grynai lietuviškų motyvų, net ir spalvos tautiškos: juodame dugne
gražiai derinamos geltona, žalia ir raudona spalvos. Vadovas po
tuos rūmus visiems paaiškina, kad tai lietuvaičių darbas.
Karaliaučiuje yra ir daugiau Lietuvos istorijos brangenybių
— tai gryname ore Įrengtas muzejus (Freiluftmuseum). Ten yra
tipingos lietuvio ūkininko triobos: gyvenamieji namai, klėtys, tvar
tai, kluonas, kalvė, kaimo bažnyčia, žvejų namai ir kita.
Newton. Šiemet sukako 200 metų, kai mirė didysis anglų
matematikas, fizikas, astronomas ir filosofas Izaokas Njutonas
(Newton). Gimė Woolshorpe lb-i2 met. Mirė 1727 met. Jisai pa
sidarė nemirtingas suradęs ir išrodęs visuotinės gravitacijos dėsnį
ir šviesos išsisklaidymo teoriją. Jis ilgai studijavo Keplerio teoriją
apie žvaigždžių judėjimą. Vieną dieną jis sėdėjo po obelimi, ir
nupuolė žemėn prie jo kojų obuolys. Sis mažas atsitikimas jį su
įdomino ir jis ilgai galvojo, kokia yra toji pajėga, kuri traukia
daiktus į žemės centrą, o ne, pav., į mėnulį ar kitas planetas.
Jo surastasis visuotinės gravitacijos dėsnis — materialinių kūnų
savitarpio traukimosi dėsnis — ir yra toji uola, ant kurios buvo
pastatytas visas moderninis mokslas apie pasauli, vyKStančius jame
reiškinius ir jų priežastis. Mechanikoj Njutono nuopelnai taip di
deli, kad net pati mechanika vadinama jo vardu. Suradęs kokį
nors dėsnį, Njutonas jo ilgai neskelbdavo, bet pirma ilgai tikrin
davo it pamatuodavo naujais apskaičiavimais, o tik po to paskelb
davo. Jis nemėgo kurti hipotezių. Tai yra pavyzdys visiems, ku
rie dirba mokslišką darbą norėdami surasti tikrą tiesą — kad
pirma reikia gerai ištirti, o tik paskui paskelbti.
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Visa Ateitininkija dirba ir laukia, kada išmuš džiaugs
minga valanda susirinkti prie Baltijos jūrų savo reikalams aptarti.
Susidomėjimas visur didžiausias. Lietuvos ir Latvijos, Paryžiaus ir
Vienos, Romos ir Friburgo, visi gyveną tėvynėj ir už jos sienų
at-kai laukia to iškilmingo momento, kada mūsų vėliavos suple
vėsuos Birutės kalne ir galingai iš jaunų krūtinių plauks pergalės
ir džiaugsmo dainos.
Palanga mūs jau laukia. Padėti ruošti Palangoje Konferen
ciją iš vietos inteligentų sudarytas komitetas, kurin Įeina: Kanaun.
Šniukšta, Gimnazijos Direktorius J Košys, Dr. A. Bacevičius,
Kurorto Direkcijos Pirmin. R. Pocius, kun. kap. Ratkauskas ir
Palangos Girininkijos Girininkas B. Virketis. Inteligentija ir aps
kritai visa visuomenė labai prijaučia konferencijos ruošimui ir tik
laukia kada energingoji Ateitininkija parodys savo pajėgumą jų.
numylėtoj Birutės tėviškėj.
IŠ visur geros naujienos. C. V. pirmininkas St. Lūšys vyk
damas gegužės pradžioje į Palangą besiartinančios Konferencijos
reikalais aplankė Šiaulių, Mažeikių ir Skuodo kuopas. Kuopose
susidomėjimas Konferencija didžiausias. Visur su gražiabalsiais cho
rais bei vikriaisiais sportininkais visu smarkumu ruošiasi į Konfe
renciją.
Ir skautai į Palangą. Iš Šiaulių vyksta ne tik at-kai, bet
ir visas skautų tuntas.
At-kq spaudos paroda. Per Reorganizacinę Konferenciją,
Palangoje ruošiama at-kų spaudos paroda, kurioje bus išstatyti
visi at-kų leidiniai. Kuopos joje galės dalyvauti su savo taip gra
žiais laikraštėliais ir kitais leidiniais. Šioje parodoje pasirodys
at-kų spaudos galingumas. Kuopos turi susirūpinti joje gausiausiai
dalyvauti. Visos kuopos prašomos ligi gegužės m. 25 d. pranešti
„Ateities“ Redakcijai ar dalyvaus su savo leidiniais ir ar gali vi
sus ligi šiol išėjusius parodoje išstatyti. Ligi tos dienos nieko
nepranešusias kuopas skaitysime parodoje nedalyvaujančias, Pa
rodą ruošia „Ateities“ Redakcija.
Jungtinio choro dirigentai. Pirmosios at-kų Dainų Šventės
įvykstančios Palangoje drauge su Reorganizacine Konferencija
jungtinio choro dirigentais maloniai sutiko būti muzikai J. Na
maitis (Mariampolės V. R. J. Gimnazijos mokytojas ir Mariam-
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polės at-kų choro dirigentas) ir A. Kačanauskas (Kauno Muzikos
mokytojas ir Radio Tarybos narys).
Konferencijai ruošti sudarytos dar dvi pakomisijos—techninė,
kurion įeina stud. St. Lūšys, stud. Br. Lukoševičaitė ir stud. Piktuižis; ekskursijų — stud. P. Kazlauskas, stud. Z. Ivinskis ir stud.
Daniusevičius.
Žemaičiai Palangoj. Žemaičiai at-kai savo konferenciją ruo
šia taip pat Palangoj drauge su bendrąją konferencija.
Kyla j padanges. Šį pavasarį jau vėl pradėti statyti At-kų
Namai. Namams Statyti Komiteto nutarimu statomi penkių aukštų.
Visuomenė galingai remia šį žygį. At-kų Rūmai bus aukščiausi
namai Laisvės Alėjoje. Juos pergalės tik išdidi Įgulos bažnyčia.
At-kai, padėkime jiems kilti!
L. U. Stud. At-kų S-gos sukaktuvės. Š. m. gegužės m. 8 d.
šventė savo penkerių metų oficialaus veikimo L. universitete su
kaktuves L. Universiteto Ateitininkų Sąjunga. Iškilmes pradėjo
pamaldomis, gražiai išpuoštoje bažnyčioje. Tuo pat metu buvo
šventinama Studentų Ateit. „Vytauto“ klubo vėliava. 3 v. univer
siteto rūmuose buvo iškilmingas sukaktuvių posėdis. Cia„ Vytauto“
klubo nariai, bučiuodami vėliavą davė iškilmingą pasižadėjimą
laikytis ateitininkų principų ir organizacijos drausmės bei solida
rumo. — Sukaktuvininkę sąjungą gausiai sveikino žodžiu ir raštu
universiteto vadovybė, visuomenės organizacijos ir šiaip asmens,
koleginės studentų organizacijos, neišskiriant nė lenkų ar žydų
studentų. Prorektorius Roemeris, sveikindamas kaip universiteto
visumos atstovas, konstatavo tarp kitako, kad ateitininkų sąjunga
turinti dvi savybes, kurios iškeliančios jos nuopelnus, tai organi
zacijos darbo sričių platumas, apimąs visą gyvenimą savo specia
lioms kiekvienai korporacijomis, ir visų jos narių — pasaulėžiūros
vieningumas, paremtas tvirtu įsitikinimu, kuris yra stiprus laidas
darbo sėkmingumui.
Vakare Lietuvos Viešbučio salėse ėjo paskutinė sukaktuvių
dalis — koncertas, kuriame dainavo p. p. Avietėnaitė, Lipčienė
ir St. Sodeika. Čia L. U. Ateitininkų Studentų Sąjungą dar svei
kino kitos korporącijos ir asmens.
Sportininkai jau sukruto. Kaip girdėti, provincijoj visur
smarkiai ruošiamasi į I At-kų Olimpiadą. Išsiųstuosius pratimus
daugumas jau išmoko. Tik gaila, kad daugumas sportininkų ne
pasirūpino laiku pranešti apie savo žygius Olimpiados organiza
toriams. Susidarė sportininkų būriai ir tose kuopose, kur sporto
sekcijų nėra (Sakiuos, Pasvaly, Skuode). Turima žinių, kad jau
tikrai dalyvaus Alytaus, Mariampolės, Vilkaviškio ir Šiaulių spor
tininkai. Iš kitur laukiama atsiliepimo. Nuo geg. mėn. 20 d. nu
matoma pradėti klubų lankymas.
Varduves minėjo. Š. m. gegužės m. 9 d. gražus bendro
darbo draugų būrelis minėjo trijų Stasių varduves (mūsų pirm.
St. Lūšio, Centr. Rev. Kom. pirm. St. Gabaliausko ir mūsų vicepirm. Si. Rauckino). Paminėjimas buvo labai jaukus, pasidalinta
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bendru džiaugsmu, kalbėtasi del mūsų galingosios Konferencijos
Palangoje. Mūsų Centro Pirm, ir kiti- du Stasiai gavo daug svei
kinimų iš kuopų ir atskirų asmenų.
Žemaičiai sujudo. Visos kuopos su visais savo nariais da
lyvauja Birutės tėviškėj. Visais frontais ruošiasi užkariauti pirmą
vietą ir laimėti prizus bei konkursus. Aukštaičiai, kapsai, zanavy
kai, dzūkai mano nepasiduoti.
Kala pinigus. Daugelis kuopų norėdamos visus savo na
rius pristatyti į Palangą visais būdais rūpinasi lėšų padidinimu.
Ruošia specialiai tam tikslui vakarus, koncertus ir kitas praš
matnybes.
Važiuosim, plauksim, pėsti eisim. Liepos 15 d. at kai iš
visų Lietuvos kampų pasimatys Palangoje ir sveikins jūrą, Biru
tės kalną. Mes branginam savo tėvynę, dėlto ji turi būti mums
pažįstama. Nenuostabu, kad jau dabar daugelyje kuopų net yra
norinčių eiti į Palangą pėsti. Ekskursijoms organizuoti sudaryta
iš trijų žmonių komisija (Daniusevičiaus, Kazlausko ir Ivinskio).
Čia patiekiam jų numatytų grįžtantiems ekskursijų iš Palangos
projektus, kurių kol kas yra keturi.
I. Didžioji visų at-kų ekskursija laivu: Šventosios uostas—
Palanga — Klaipėda — Jųokdrantė — Nida (67 klm.) — Nemuno
žiotys ir gelžkeliu (per Šilutę) ar vandens keliu atgal.
II. Pėsčiųjų (jaunesnio amžiaus at-kų) ekskursija iš Palan
gos pajūriu Klcdoėdon apžiūrėti miesto ir jo apylinkių (Sandkrug’o
ir k.). Iš Klaipėdos plentu Kretingon. Visas kelias 40 klm.
III. Pėsčiųjų ekskursija per šiuos miestelius Palangą—Kre
tingą —■ Kartena,, — Plungę, {Platelius — Alsėdžius) — Telšius.
Toje ekskursijoje galės dalyvauti tik stiprių kojų vyrukai, nes visas
kelias sudarys apie 100 klm. su viršum. Geriausia toje ekskursi
joje dalyvauti tiems, kuriems reikėtų geležinkeliu grįžti (per Latvijos
žemę) į Aukštaitiją. Jie pasiekę Telšius, galės važiuoti namon
traukiniu.
IV. a) Dviratininkų ekskursija šiais punktais; Palanga, Kar
tena, Salantai, Plateliai, Alsėdžiai, Telšiai, Luokė (Šatrijos kalnas),
Šaukėnai, Kurtuvėnai (Ventos— Dubysos perkasas) ir Šiauliai. Del
kai kurių vietų abejojame, nes ne visur dviračiais važiuoti yra
geras kelias. Si kelionė apims apie 160 klm.
b) Dviratininkams yra kitas ekskursijos projektas: Palanga
Klaipėda, Juokrantė, Nida, Rusnė (prie Nemuno žiočių), Rukai*
Tauragė, Skaudvilė, Girdiškė (Baublys), Kelmė ir Šiauliai. Šis
kelias būtų įdomesnis. Beveik visur tektų tik plentais važiuoti.
Iš Nidos Rusnėn dviračius reiktų laivu perkelti.
Šie projektai dar gali pasikeisti del kai kurių vietų. Kiek
vienas ekskursantų būrys turės savo vadą, pažįstantį gerai vieto
ves, žinantį jų istoriją etc..., kad pačios ekskursijos būtų įdomios
ir keliaujantieji pamatytų, kas reikia.
Gražus pavyzdys. Alytaus gimnazijos mokytoja Monika
Kazlauskaitė vos šiais metais pradėjusi mokytojauti, nuo Kalėdų
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jau išmokėjo At-kų Susis. Fondui skolų apie 700 litų. Ar never
tėtų ją sekti ir kitiems?
At-kai užkariauja Latviją. Rygoj jau senokai veikia gra
žus at-kų būrys. Prieš Velykas veikimas persimetė ir į Latvijos
provinciją. Prie Sabato gimnazijos įsikūrė nauja kuopa ir visu
smarkumu pradeda veikti. Labiausia rūpinasi tautybės kėlimu
tenykščiuose lietuviuose. Kuopos priešaky J. Garška ir J. Stan
kevičius. (Sveikiname naujus bendrų žygių draugus R e d.).
Koperacija ateitininkuose. Kėdainių kuopos visuotinam
susirinkime prof. Dr. Kemėšis laikė paskaitą: „Koperacija“. Kai
kurios kuopos turi net savo koperatyvėlius. Reikia tik džiaugtis,
kad graži ir svarbi koperacijos idėja randa vis daugiau susidomė
jimo moksleivių tarpe.
Pirmininkas pasieny. C. V. Pirm. St. Lūšys prašomas
aplankė Kybartų kuopą ir davė instrukcijų Reorganizacijos Konfe
rencijos reikalu. Kuopa su choru ir sportininkų štabu žada vykti
Palangon.
Stud. J. Barisas aplankė Klaipėdą, Palangą ir Kretingą. Pir
mose dviejose vietose tarėsi su žymiais katalikiško judėjimo vei
kėjais. Numatoma, kad netolimoj ateity čia įsisteigs at-kų kuo
pos. Kretingoj at-kai veikia smagiai. Padarytas didelis, triukš
mingas posėdis. Visi nekantraudami laukia konferencijos.
J. E. arkivysk. SchioppOS, Šv. Tėvo Internuncijaus, iškil
mingo ingreso i Kauno Baziliką dieną kartu su kitomis katalikiš
komis organizacijomis turėjo garbės J. E. sveikinti ir At-kų Moksl.
C. V-bos atstovai.
Provincijoj gastroliavo. C. V-bos sekretorius VI. Viliamas
Reorganizacinės Konferencijos reikalu aplankė; Vilkaviškį, Naumiestį,
ir Sakius. Visos kuopos su chorais ir sportininkų pulkais pasi
žadėjo plaukti Nemunu į Palangą. Grįžęs atstovas konstatavo
gerą kuopų būklę ir džiaugėsi zanavykių bei kapsiu gražumu bei
kuklumu.
Mažas nesusipratimas. Prieš Velykų atostogas kai kurie
Atytaus gimnazijos mokiniai, literatūros mokytojo — „Neo Lituanijos“ korporacijos nario p. K. įkalbinėjami pasižadėjo rinkti au
kas statomiems „Neo Lituanijos“ namams. Pasižadėjusių tarpan
pateko ir keletas vietos ateitininkų. Kuopos Valdybai padarius
jiems pastabą, kad savas jėgas ir darbą pirma reikia pašvęsti sa
vos organizacijos namams, dauguma pasižadėjusių atsisakė. Kiti
per nesusipratimą per daug savo mokytojui užsiangažavę nedrįso
pasižadėjimą atšaukti. Nuvykus C. V-bos atstovui stud. St. Rauckinui nesusipratimas galutinai likviduotas. Dzūkų sostinės kuopa
su choru ir sportininkų būriu mano gausiai dalyvauti Palangoje.
Beethoveną minėjo. Daugelis žymesnių at-kų kuopų mi
nėjo to didelio muziko sukaktuves ruošdami paskaitas, jo kurinių
koncertus ir kt.
Vilkaviškis. Muzikos galiūno Beethoveno 100 m. mirties
sukaktuvėms paminėti at-kų meno—literatūros būrelis padarė iš-
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kilmingą susirinkimą su kun. Juraičio paskaita apie Beethoveno
kūrybą ir su genijaus muzikos kūrinių demonstravimu. Būrelio
nariai paskaitė keletą vykusių poezijos ir beletristikos bandymų.
Paminėjime dalyvavo apie 100 asmenų. Šiam gražiam menininkų
— literatų būreliui vadovauja p-lė Ant. Naujokaitė.
Lazdijai. S. m. balandžio mėn. 10 dien. Seinų at-kų kuopa
padare susirinkimą Beethoveno mirties 100 metų sukaktuvėms
paminėti, į kurį buvo pakviesta^ ir svečių—vietos inteligentų. Sus-mo
programą sudarė: 1) Seinų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus Kun.
D-ro M. Gustaičio paskaita „Menas ir religija“), 2) tos pat gim
nazijos prefekto Kun. D-ro J. Starkaus paskaita, tema „Keletas
Beethoveno gyvenimo ir jo kūrybos bruožų“, 3) deklamacijos:
buvo padeklamuota du poeto M. Gustaičio eilėraščiai ir 4) Kon
certinė dalis, kurią išpildė minėtos gimn-jos dūdų orkestras, mo
kytojo p. P. Kilmerio vadovaujamas. Paskaitos buvo įdomios ir
turiningos, kitos programos dalys atliktos taip pat gerai.
Šakiai 1927 met. kovo mėn. 27 d. surengė kompozitoriaus
L. Beethoveno paminėjimą. Paskaitą apie jo gyvenimą ir veika
lus laikė mokytoja M. Žilinskaitė. Keletą jo veikalų pianinu iš
pildė mokytojas Sukaitis.
Mariampolės At-kų Rajonas IV. 4 minėjo L. van Beethoweno 100 m. mirties sukaktuves. Paskaitą „Beethoveno gyveni
mas ir kūryba“ skaitė prof. J. Eretas. Muziką išpildė p. J. Kamaitis, p. Urbonas ir J. Akelis.
Draugų užuojauta. Mariampolės at-kų Rajonas brangiam
idėjos draugui Stasiui Mažeikai, vienuolyno kuopelės pirmininkui,
mirus mylimai jo motutei, reiškia nuoširdžiausios užuojautos ir
prašo Aukščiausį, kad Jis jam būtų paguoda, o jo motutei — am
žina ramybė.
Mariampoliečiai persitvarkė. Nuo visuo;inio kuopos sus-mo,
įvykusio 6. III Mariampolės ateitininkai tvarkosi sulyg pasigamin
tąja reorganizacijos schema. Mariampolės rajono vadai: BĮ. Abraitis—pirm., K. Barzdukas—vice-pirm., K. Kuncaitė—iždin., M.
Kuncaitė — mergaičių reikalų vedėja, J. Navickas—spaudos reikalų
vedėjas, J. Bazilevičius—I sekret., J. Beniulis—-II sekret., I. Ja
kutytė— knygin. ir J, Mikulevičius—korespondentas. Rajoną su
daro 3 kuopos: Mar. Valst. Rygiškių Jono Gimnazijos Kuopos
pirmininkas K. Barzdukas, Marijonų Gimnazijos—pirm., J. Beniu
lis ir Mokytojų Seminarijos—pirm. J. Mikulevičius. Rajono Kontrolėn įeina: P. Grigaitis—pirm, ir S. Sačkus, A. Masionis bei
A. Gudaitis — nariai. 27. III išrinktoji eucharistininkų sekcijos
valdyba—A. Masionis, Z. Ignatavičaitė ir V. Janulevičius—galu
tinai sutvarkė šiuos ratelius: ligonių lankymo, senelių ir vaikų prie
glaudų bei neturtingų šeimynų lankymo ir misijų.
Ar ne kilnu? Šakių at-kai ir eucharistininkai, reikšdami
giliausios užuojautos savo draugui Juozui Lieponiui ir draugei Lieponaitei del tėvelio mirties; 1927 mt. kovo mėn. 21 d. surengė
gedulingas pamaldas.
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Vilkaviškio eucharistininkai,

baigdami rekolekcijas, IV—6
suruošė bendrą Agapę, dalyvaujant kun. Bružikui S. J. ir sekci
jos globėjui kun. Gutauskui. Buvo daug gražių kalbų.
Merkinėj at-kai gyvuoja nuo 1923 m. Šiais mokslo metais
kuopoj yra 51 narys (32 vaikinai ir 19 mergaičių). Visos kuopos
veikimas koncentruojasi beveik tik sekcijose. Kuopoj veikia: ab
stinentų, eucharistininkų ir mergaičių sekcijos, būreliai. Knygyne
turi 230 knygų.
Rietavo Aukštesniosios Komercijos Mokyklos at-kų kuopą
maloniai sutiko globoti jaunas ir darbštus vietos vikaras Vaclovas
Baliutavičius. Globėjo dėka kuopos visuotinieji susirinkimai yra
įdomūs, rimti, nors ir neperdažni. Veik kiekviename yra laiko
mos paskaitos, aptariami kuopos reikalai, pasidaroma šiokių tokių
pramogų. Susirinkimai visumet pradedami ir baigiami Ateiti
ninkų Himnu.
Nauji, vadai ir nauji darbai. Silavos vidurinės mokyklos
at-kų kuopos susirinkime, įvykusiame š. m. vasario mėn. 25 d.
išrinkta nauja valdyba: pirm. A. Navickas, sekret. B. Jocius, iždin.
Stasuitis, knygin. K. Kasputis. Revizijos Komisija: St. Bertulis
ir V. Kvedaras. Mėgėjų sekcija: M. Paškauskas, E. Klimanskaitė
ir P. Kundrotas. „Ateities“ platintojas išrinktas P. Lušas.
Jurbarkas. S. m. kovo mėn. 15 dieną įvyko visuotinis jau
nesniųjų at kų kuopos susirinkimas, kuriame davė pereito pusme
čio veikimo apyskaitą buv. kuopos pirmininkas A Sabaliauskas,
Revizijos komisijos pirmininkas J Kuzmickis ir iždininkas S. Zakaryza. Išrinkta nauja valdyba: J. Kuzmickis— pirm., S. Rimkevyčaitė—sekr., V. Valinčiutė—vicepirm., J. Briedis—iždin. ir A.
Sabaliauskas—„Ateities“ platintojas. Revizijos Komisijon: Br. Tolišius, S. Bagdanskaitė ir M. Laurinaitytė. Nutarta leisti laikraš
tėlis: „Jaunesnysis Ateitininkas“. Redakcijos komisijon išrinkti:
A. Sabaliauskas, Br. Tolišius ir vyr. at-kas J. Januška. Administracijon: G. Zakaryza, J. Malskis ir J. Povylaitis.
Giedraičių at-kų kuopa buvusi seniau kiek apsnūdusi vėl
smagiai pradeda veikti. Ruošia vakarus, paskaitas apie tėvynės
meilę, mini a. a. Dr. Basanavičių norėdami išaugyti didvyriais Vil
niui atvaduoti. Daugelis atsisakė gerti svaigalus ir įkūrė absti
nentų sekciją.
Naumiestis (Taur.) Apsigyvenus drg. Juozui Pociui (Pocevičiui) Naumiestyje Taurag , liko š. m. atgaivinta Naumiesčio vid.
mok. at-kų kuopa. Dabar, nors slaptai, bet veikia gana pasek
mingai; kas antra savaitė daromi susirinkimai, skaitomi referatai,,
paskaitos, kuriuose nariai aktyviai dalyvauja. Atgimusios kuopos
vadai: Juoz. Pocius—pirm., O. Vainoraitė—vicep., P. Sveikauskaitė—sekr., A. Balčytis—ižd., ir St. Idzelytė —knyg. Tikimės,
kad mūsų energingi vadai pastatatys kuopą į daug geresnes vėžias, o š. m. Konferencijoje Palangoje ši drąsi kuopa dalyvaus iib
corpore.
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Jurbarkas.

Š. m. kovo mėn. 16 d. įvyko Jurbarko vyres
niųjų at-kų kuopos susirinkimas, kuriame buvo peržiūrėta pereito
pusmečio darbuotė, aptarta keletas aktualesnių klausimų ir išrinkta
valdyba ir kontrolė. Valdyba: J. Cęlkys—pirm., A. Zakaryza—vicepirm., Ks. Dėdinas—sekret., V. Žilius—knygin., ir „Ateities“ pla
tintojas ir A. Sabaliauskas — iždininkas; Kontrolė: J. Bajeričius,
J. Sklenikas ir M. Miliūnaitė. Jaunesniųjų vadu ir veikimo pri
žiūrėtoju išrinktas J. Januška. Po susirinkimo pagiedotas at-kų
himnas ir visi energijos kupini pasiryžę dirbti ir toliau tą gražų
ir kilnų organizacinį darbą.
S. m. kovo mėn. 24 d. išrinktas visai kuopai koresponden
tas J. anuška, kuriam visi nariai perduoda korespond., o jis jas
kiek pataisęs išsiuntinėja į atatinkamus laikraščius. Origina
lai paliekami ir saugojami.
Linkuva. 1927 m. balandžio 24 d. linkuviečiai at-kai su
rengė vakarą. Vaidino J. Griniaus dramą: „Pavasariui švintant“.
Režisavo Juoz. Andrašūnas. Drama suvaidinta gana vykusiai,
publika vaidinimu gėrėjosi. Po vaidinimo, diriguojant muz. p. K.
Jovaišai, choras padainavo keletą dainelių. Griežė mokinių dūdų
orkestras. Tvarka pavyzdinga. Gryno pelno gauta 60 lt.
Kražiuose gyvuoja L_ K. M. At-kų Žemaičių Rajonas, ku
riam pirmininkauja P. Pilipavičius. Rajonas, drauge su L. K. Mo
terų draugijos ir L. K J „Pavasario“ S-gos Kražių rajonais nu
tarė suruošti Kražiuose 1927 m. birželio mėn. 26 ir 27 d. Kon
gresą. Bendram posėdy visų trijų rajonų valdybos išrinko Kon
gresui rengti komitetą iš 5 asmenų. Komitetas jau išdirbo kon
greso programą, biudžetą ir sudarė įvairias komisijas. Varomas
smarkus prisiruošimo darbas. Komiteto pirm. P. Pilipavičius.
Džiaugiasi laisvi. Leidus pedagogų tarybai Joniškėlio
vid. mokykloj veikti at kams, š. m. kovo mėn. 20 d. sušauktas
steigiamasis kuopos susirinkimas. Buvo atvykę svečių ateitininkų
iš Pasvalio ir Linkuvos su paskaitomis. Pasvalio at-kų kuopos
pirmininkas P. Morkvėnas laikė paskaitą „Pasaulėžiūros ir jų
svarbumas“ ir Linkuvos at-kų atstovas J. Novakas paskaitą „Bruo
žai iš at-kų principų bei pareigų“ Kuopos valdyba: pirm. M.
Siauris, vice-pirm. Jurgutis, sekretorius Drabišius, knyg. Kimbpis
ir kasininku Mikalėjūnaitė. Narių prisirašė virš 30.
Kalbėta
spaudos ir kitais reikalais. Svečiai at-kai linkėjo joniškėliečiams
pasisekimo ir ištvermės. Raštu sveikino susirinkimą Linkuvos
at-kų pirmininkas. Pasvalio berniukų at-kų vardu Ign. Povylaitis,
mergaičių E Cepaitytė. Susirinkimas, tęsęsis 4 vai. su viršum,
baigtas didelėmis ovacijomis ir džiaugsmu.
Buvusiems vadams ir nariams. Š. m. Jurbarko at-kų
Kuopa nori sudaryti savo kuopos almanachą. Tam reikalui alma
nacho komisija jau prieš mėnesį išsiuntinėjo buvusiems kuopos
vadams ir nariams prašymo lapelius, prašydama atsiųsti savo fo-
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lografijas ir autobiografijas. Taigi, kurie dar mūsų prašymo neišpildėte, malonėkite kuo greičiausiai padaryti.
Laiškus siųsti šiuo adresu:
Jurbarkas, Nauja gv. 8. Pr. Totilui.
Vilkaviškio at-kų kuopos albumui 1925 mt. Jubiliejaus Kon
greso parodoj žuvus, valdyba nutarė įsitaisyti naują. Todėl nuo
širdžiai prašome visų buvusių kuopos narių bei veikėjų tuojau
atsiųsti savo fotografijas su trumpu curriculum vitae atskiram popierio lakštely, taip pat kitokių kuopos gyvenimo atvaizdų. Iš
pirmųjų kuopos kūrėjų laukiame taip pat atsiminimų iŠ pirmųjų
at-kų veikimo metų. — Fotografijas ir istorinę medžiagą siųsti
adresu: P. Karužai „Pavasario“ biuras, Vilkaviškis.
Šiaulių at-kų kuopos archyvo komisija prašo visus kuopos
narius, išėjusius iš Šiaulių gimnazijos 1918—1926 mt. būtinai pri
siųsti ne vėliau š. m. birželio mėn. 1 d. kuopos albumui savo
atvaizdus (pageidaujama atvirutės didumo) ir autobiografijas šiuo
adresu: Benys Babrauskas Tilžės g-vė Nr. 83, Šiauliai. Laukiame!
Mariampolės at-kų rajonui geg. 1 d. laikė paskaitą p. Gal
dikienė „Apie vyriškumą ir moteriškumą“. Stud. Kučinskas Juvenato kuopai „Apie at-kus ir tautininkus“ ir turėjo paskalbėjimą
(2/V) su at-kais abiturientais. Mariampoliečiai dainininkai spor
tininkai ir kiti profesionalaj gausiai ruošiasiPalangon į konferenciją.
Mergaitės dirba. Š. m. vasario m. 6. d. Juvenato salėje
įvyko visuotinas Mariampolės at-kių susirinkimas. Mok. K. Bar
kauskas laikė paskaitą „Moteriškumas ir jo ugdymas“. Skaitytas
rašinėlis, padainuota ir gražiai gitara pritariant padeklamuota.
1927 m. balandžio m. 10 d. įvyko visuotinas Mar. Semina
rijos at-kių susirinkimas. Gerbiam. mūsų Direktorius kun. Dam
brauskas laikė paskaitą „Moteris pedagogas“ ir pabrėžė, kad mo
teris šioje srityje ne tik prilygsta vyrus, bet kai kuriuose daly
kuose net pralenkia.
Kapsai neriasi iŠ kailio. Per Sekmines 5 ir 6 d. birželio
.Mariampolėj (pirmiau buvo manoma Vilkavišky) šaukiamas at-kų
kapsų suvažiavimas. Suvažiavimo tikslas—arčiau sujungti at-kų
kapsų jėgas ir suartinti kuopas. Suvažiavime dalyvauja visos apy
linkės Kapsijos kuopos. Per suvažiavimą pasirodys jungtinis
kapsų choras, sportininkai. Bus paroda, vakarai ir k. Suvažiaviman kviečiami visi kapsai studentai, mokytojai ir kiti inteligentai,
sudarytas naujas komitetas (pirmiau komitetą buvo sudariusi Vil
kaviškio kuopa), kuriam pirmininkauja J. Botyrius.

Padėkos.
1. Savo Vardo dieną turėjau laimės būti sveikinamas daugelio at-kų
kuopų ir atskirų narių. Malonu, kad mus bendrame darbe riša draugiškumas.
Jūsų linkėjimus giliai įsidėjau į širdį ir stengsiuosi neapvilti. Visiems linkėju
siems širdingai dėkoju.
Stasys Lūšys, C. k. Pirmininkas.
2. Kun. St. Gruodžiui už paaukotus .Ateičiai“ 25 litus ir mažutei Lei
palingio At-kų kuopai už gausią 26 litų auką širdingai dėkojame.
.Ateities* Administracija.
‘Redaktorius A. Januševičius,

.RAIDĖS* spaustuvė Kaune

,

Malonus skaitytojau, domės!

Būki taip geras, atsidėjęs čia parašytus klausimus perskaityti ir, rimtai
juos apsvarstęs, atsakyki.
1. įvardyk kokias knygas greitu laiku reikėtų parašyti iš žemiau išvar
dytų mokslo sričių. Atsakydamas parašyk tų reikalingųjų dalykų vardus, apie
kuriuos dar nėši matęs lietuviškos knygos.
a. tikybinių ................... ............. ................................
b. dorinių
....................................
........ ■■
c. šeimos
.................................. .................... ..........
d. visuomeninių
....................
j...... e. mokyklos .................................. ............. ...................
f. lengvo skaitymo.......... —..... •-..................................
g. ūkio................................ ....... .....................................
h. gamtos
............................. :............. .....................
2. Kas kokias knygas daugiausia skaito? (Ar storas, ar plonas, ar pasakas,
ar eiles, ar istorijos, ar mokslo, ar tikybos).
a. vaikai ....................... ............... c. jauni-.--......... ...................
b. viduramžiai ............
1....1....... d. seni.... —-......... -........... —
3. Ar daugiau išsiplatinus spauda ir knygos katalikų ar soeiallstų? (pa
žymėki; daugiau, lygiai, mažiau, mažai taiba nėra):.
a. katalikų?...............
b. socialistų?.....................
4. Ko trūksta dabar rašomoms ar leidžiamoms knygoms?---- ------------5. Koks turėtų būti knygų brangumas?................ 1........ ......
6. Ką nuo savęs turi tais klausimais pridėti? .................................
7. Iš kokios apskrities "rašai? —.... ....... ..................
8. Ar vyras ar moteris atsakymą davė? -................ 7..............
Pastaba. Prašoma rašyti aiškiai ir tik rašalu ar mašinėle.
Katalikų Veikimo Centras, turėdamas savo.darbų eilėje ir katalikų spau
dos pakėlimą ir jos platinimą/ nori, kad mūsų raštai būtų artimiausi Ir prieina
miausi visiems skaitytojams. Šis klausimų lapas sudarytas, kad kiekvienas tu
rėtų progos išsitarti. Tamstos nuomonė čia yra brangi, taigi netylėk! Parašęs
atsakymą į visus klausimus, uždarytu laišku, prilipinęs 25 centų pašto ženklą,
arba neuždarytu laišku, prilipinęs 15 centų pašto ženklą malonėki pasiųsti šį
lapą Katalikų Veikimo Centrui, Laivės Alėja 31, Kaune. Už Tamstos padarytą
žygį Kat. Veik. Centro Vyriausioji Valdybą taria nuoširdžią padėką.
Pastaba. Būtų labai gera, kad organizacijų vadai šios anketos
svarbą paaiškintų visuotinuose organizacijų susirinkimuose ir paragintų
narius ją užpildyti.

Kat Veikimo Centras

Adr. Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 32.

Lietuvos Pranciškonai.
Plačiai yra žinoma, kad Lietuvoje" kuriasi. Pranciškonai arba tiksliau Ma
žieji Broliai (Fratres Minores). Manome bus naudinga paduoti moksleivijai tei
singų žinių bent apie mokslą ir pastojimą į Mažųjų Brolių Ordiną.
Naujoji Mažųjų Brolių Generalinė Konstitucija reikalauja, kad mokslei
viai stojantieji į klierikus būtų baigę gimnaziją. Lietuvoje Mažieji Broliai savo
juvenato—gimnazijos dar neturi, dėlto naujų pašaukimų galima laukti tik iš
pasaulinių gimnazijų. Atsižvelgiant į tai Mažųjų Brolių vyresnybė padarė Lie
tuvai išimtį, būtent: nereikalauja brandos atestato, bet priima moksleivius
to paties mokslo cenzo, kaip Metropolijos Kurtigų Seminarija.
įstojusieji į Mažųjų Brolių Ordiną kandidatai yra siunčiami, ko! kas į
Vokietiją vieniems metams novicijatan. Po novicijato mokslas bus einamas Lie
tuvoje Metropol. Kun. Seminarijoje ir universitete, būtent: 2 metai filosofijos
ir 4 metai teologijos. Nebaigus:ems gimnazijos priseis ją užbaigti prieš teolo
giją, kaip yra praktikuojama Metrop. Kun. Seminarijoje. Baigus teologijos ben
drąjį ruožą, bus galimybės norintiems ir užsienių universitetuose specializuotis.
Platesnių žinių apie Mažuosius Brolius galima patirti laišku. Prašymus įstoti
prašoma siųsti šiuo adresu: Kretinga. Maž. Brol. Vienuolynas. Tėvui Rokui.
■ Vardan Provincijalio
Lietuvos Mažieji Broliai.
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eilėraščių rinkinys

Jau išėjo iš spaudos

SALOMĖJOS
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Išleido „ATEITIS

3
g
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ANKSTI
RYTĄ II

įsirašantiems iš „Ateities“ Administracijos (Laisvės al.
3 nr.) ne mažiau 2 egz. kalnuos po 2 lt. su prlsluntimu.
Reikalaukite visuose knygynuose.
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RADIO, RADIO, RADIO!
Kai pirksiesi radio aparatų ar jo dalių,
• neik jau pas svetimtautį, nes Laisvės Alėjoj 64 Nr.
Šv. Kazimiero knygyne pas lietuvį techniką J.
Barisą yra didelis pasirinkimas radio aparatų
3 ir jų dalių. Savi pas savuosius!

■
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GRAŽIAUSIAS VAIKŲ LAIKRAŠTIS

Daugybė paveikslų!

Daugybė paveikslui

Pasakos, apysakimėllaf, eilėraščiai, juokai. Pietos vaikų teatrui.
Žinutės iš gimtojo krašto Ir iŠ plataus pasaulio. Jvairumėliai. Už
daviniai ir pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mjslės. Vaikų darbe
liai. Žaidimai. Konkursai.
LAIKRAŠČIO KAINA; metams — 14 litų, pusei metų — 7 litai.
3 mėnesiams — 3'|a lito. Eina 2 kartus per mėncs|. Paveikslus
piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai.
Leidžia .PASAKOS* B-ė. miiEEitlSllliiSEitlIl Redaktorius A. Giedraitis,

Adresas: .Saulutės* Administracija Jurbarko.
•’***Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui*'““*.

.Raidės“ spaustuvė Kaune, Kęstučio g. 44. Telcf. /58.
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